


 

 ماه کیتار مهین

آ   داستان دن  ندهیدر قرن  در  م  یتکنولوژ  یایو  از روزای    یکي  دهی رخ 

ظهر یهو هوا تاریك میشه درست مثل    وسط  عادی مثل همه روزای دیگه

شب اتفاق عجیبي میوفته انگار ماه و خورشید در مدار عجیبي رو به روی  

هم قرار میگیرن هم ماه خاموش میشه هم خورشید و در كسری از ثانیه 

 ي ول مساعت ط  24نادر    دهیپد  نی...ا اد یتمام آسمان به رنگ خون در م

ط در  و  مردم    نی ا  يكشه  همه  .  شنیم  یرعاد یغ  يهوشی ب  دچارساعات 

به پا   امتی...انگار قشهیم  هوشیب  يكره خاك   نیاز ا  یيدر هرجا  يهركس

 ...ستین داریب چکسیشده باشه، ه

خورشید گرفتگي تموم میشه و اسمون به حالت عادی در میاد دیگه   وقتي

به  توجه  با  هركي  نیست  انسان  هیچکس  نیست  سابق  ادم  هیچکس 

  ی ا  گهیكرده و هركس به موجود د   دایخوی پنهان درونش تغییر شکل پ 

 (...  یياز موجودات ماورا ید ی نوع جد المنتوسیشده )ا  لیتبد

اونایي كه ذات پاك داشتن ولي حاال   وندنفقط تعداد كمي انسان باقي م

كه همه چیز افتاده دست موجودات وحشي دیگه جای انسان ها رو زمین 

اونا دستور    وفته،ی گروه از موجودات م  كینیست. كنترل هر شهر دست  

از خواب    یدختر  ن یب  نیاونو بکشن...در ا  يانسان  دنی دارن به محض د 



 

باق  یدختر  شه،یم  داریب انسان  با  دهمون  يكه  حاال  نجات   یبرا  دیو 

 …به انسان دارن تالش كنه  هیشب  یكه فقط ظاهر   يموجودات  نیخودش ب

 

 

موها   یچوب  یصندل  ی رو صورت  شانشیپر  ی نشست،  کش  با    ی را 

حاضر در سالن افتاد   تیجمع  پشت سرش بست، نگاهش به  یرنگ

نفسش تنگ شده، اضطراب داشت، تا به حال در   ی و حس کرد کم

عرق کرده و   یقرار نگرفته بود، کف دستانش کم   یتی موقع  نیچن

ب  قلبش  بودند،  افتاده  گزگز  به  راستش  دست   ی تمیر  اانگشتان 

 .هول کند شدی باعث م  نیری و نگاه منتظر سا  دیتپی ناموزون م

 ی هامیس  ی و رو   دیچیرا پ  یکیفلز بار  م،یس  ی با ظرافت رو  دستانش

از دستانش    یکیقرار داد. ساز را کوک کرد و    ی فلز  یمفتول  ترن ییپا

گردن گذاشت، چشمانش را    ریدسته ساز قرار داد، ساز را ز  ی را رو

که مقابلش   ینیبست. با بستن چشمانش، با محو شدن همه حاضر

خودش بود و خودش، در    گریحاال د  رفتنشسته بودند دلش آرام گ

منتظر    ی هانگاه   گریبود...د  شیاهایکه متعلق به خودش و رو  ییایدن



 

ماه    توانستیمی نداشت، حاال حت    تیاهم  شیحضار برا  ازهیو خم

را لمس کرد،    هام یبه تملک خود درآورد. با سرانگشتانش س   زیرا ن

برداشت، آن    انواختن. چشم بسته آرشه ر  ی ساز کوک بود و آماده

 ...قرار داد، شروع کرد به نواختن  هامیس ی را رو

سالن را پر کرد، روحش با   ی که فضا  ولنیو   ی مسحور کننده   ی صدا

صورتش نشست و    ی رو  ی به پرواز درآمد، لبخند محو  میمال  ی نوا

نت غرق  پا  ی هاخودش  و  که   نیی باال  بود  مسلط  شد...آنقدر  ساز 

  یهمزمان از جا بلند شده و همراه نواختن برقصد، همه   توانستی م

 ی بود. نوا دختر بر آرشه  ی هاو نرم دست   فیها محو حرکات ظرنگاه 

اعضا تک  تک  روح  بر  چنان  ساز  اثر    ی سوزناک  سالن  در  حاضر 

حرکت چشم به دختر دوخته   یگذاشته بود که در سکوت محض و ب

 ...مجسم بود یاکه مانند فرشته  ی بودند. دختر

  ه یگذاشت، چند ثان  نییدست از نواختن برداشت و ساز را پا  یوقت

بلند شده و صدا  نیکه حاضر  دیطول کش از جا   ی به خود آمده، 

دستانش   زدهجانیه  کهیدرحال  کیفدر  ی فضا را پر کند. آقا  ق یتشو

 :جلو آمد و گفت دی کوب ی را به هم م



 

 ” .بود  ی...واقعا عالنیبود خانم و  یعال“ 

 ...زد، چشمانش مثل آسمان شب ستاره باران شده بودند لبخند
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 :گفت ییخوشرو با

 ” باشم؟  شنیخوب بود که بتونم برنده آد ی قدر اون“ 

که مشغول   ی انشسته  زیبا دست به چهار داور پشت م   کیفدر  ی آقا

مقابل خود بوده و گرم صحبت بودند اشاره کرد   ی هاورق زدن برگه

 :و گفت

قدر   مطمئنم“  تاث  ی به  عنوان    ریتحت  به  رو  که شما  گرفتن  قرار 

 ” !انتخاب کنن ییبرنده نها

داخلش    ولنشیو  فیک دقت  با  را  ساز  که  همانطور  و  برداشت  را 

 :گفت  گذاشتی م



 

 ه یاگه من واقعا انتخاب شدم،    یینها  ی اجرا   ی ...برای زیچ  هی  فقط“ 

ساز خودم ساز دست  ولنی. من فقط با ون یرو برام لحاظ کن  ی مورد

 ” .استفاده کنم گهی د  ی هاولنیاز و خوام ی . نمزنمی م

 :ساز نشست، متفکر گفت ی رو کیفدر ی آقا نگاه 

م  ستین  ی زیچ“  صحبت  باهاشون  داد.  انجامش  نشه  .  کنم ی که 

که    هی. واسه ما افتخارنیخانم و  دمی رو بهتون خبر م  یینها  جه ینت

 ” .میبا شما کار کن 

زده پشت سِن    جان یرفت. بال ه  رونیکرد و از سالن ب   یگرم  تشکر

 .کردی م قشیو تشو ستادهیا

 ”بودم؟ چطور“ 

 :خون گفت یبه سرخ ییهابا گونه  بال

 ”!انایدا شهی! مثل همالعادهفوق“ 

خوب بودم که بتونم به    یقدراون  دونمیهم خوب بود. نم  هیبق  کار“ 

 ” .نه  ایباشم  دواری ام شنیآد جهینت

 :درآورد و با حرص گفت یشکلک بال



 

 قدر نیا  ایاز اون قبل  کدومچی! هی العاده بودتو فوق  ؟ی شد  وونهید“ 

 ” .یشی انتخاب م  یینها  ی اجرا   ی تسلط نداشتن! من مطمئنم تو برا

 :و گفت  دیدستانش را بهم کوب کف

سالن   نیترمعروف  ی سِن اونم تو  ی ! اجرا روانایفکر کن دا  بهش“ 

 ” ست؟ین ییای! رونجایا ی هانوازنده نیشهر با بهتر
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که   ییایبود، رو  انایدا   یمیقد  ی ای رو  کردی م  فشیکه توص   ی ریتصو

و مقابل    ستادهیصحنه ا  ی بود، که رو  ده یبارها و بارها خوابش را د

رو  تیجمع را  آرشه  کند،  سحر   ی هام یس  ی اجرا  و  بکشد  ساز 

تنها   کردی بود و حاال احساس م  شی ایرو  ی بود! از بچگ  شیایکند...رو

  .فاصله دارد اشنهیری د  ی به آرزو دنی چند قدم تا رس 

 :بال انداخت و گفت ی دور بازو دست

 ”شام مهمون من چطوره؟ رون،یب میبر  ای ! بهییا یرو آره،“ 



 

درحال  یچشمک  بال و  دا  کهیزد  به  را    چسباندی م  انایخودش 

 :سرخوشانه گفت

 ”!ییا یرو“ 

پله  دند،یآهسته خند  هردو پا  ی هااز  وارد   نییساختمان  و  رفتند 

  ی ممتد و صدا  ی هابوق   ها،ن یماش  ی شدند. سروصدا  یاصل  ابانیخ

رک د  ی مرد  ک یفحش  رهگذر  با  به   شی دعوا  ی گریکه  بود  شده 

زرد رنگ    ی به تابلو  ینگاه  ستاد،یساختمان ا  رونی. ب د یگوششان رس

  ی نقطه عطف  نجایشد که ای انداخت، باورش هم نم  ی قی موسسه موس

 .شیبه آرزوها دنیرس ی باشد برا

 :بال گفت  زدند،ی قدم م یسنگ  یروادهیپ ی که با بال رو طورهمان

 ”م؟یبخور یچ شام“ 

 ” رستوران لوکس؟ هی م؟ی دوست دار  یچ“ 

 :به سر و وضع خودش کرد و گفت  ی ازد، با دست اشاره   رخندهیز  بال

 ” دن؟ یبنظرت ما رو داخل راه م افهیو ق پیت نیا با“ 



 

پالتو  ینگاه  انایدا قهوه   ی به  رفته  رو  و  لک   ی ارنگ  که  بال  رنگ 

  ی سمت راستش افتاده بود، انداخت و بعد نگاه   بی ج  ی رو  یبزرگ

 شیهاکه از همه لباس  یخودش. بلوز بافت بنفش رنگ   ی هابه لباس

که تازه  یرنگ خوش دوخت ی اتر بود و شلوار سرمهو مرتب زتریتم

بهتر  دهیخر تا گزک دست   دهیکه داشت را پوش  ییهانیبود.  بود 

ه  ی رقبا با چند  هان یم ندهد،  ب  نیرا هم  نواختن  کنار   وقفهی روز 

 :گفت الیخی بود. بال ب دهیخر ابانیخ

کرد  بمون“  اجرا  پولدار شد  ی هروقت  با  ی و   ن یبهتر  ی تو  دیبعدا 

  ک ینزد  یچیهمون ساندو  می. اما االن بریرستوران شهر مهمونم کن 

 ” خونه. هوم؟

 :دور گردن بال انداخت و شادمان گفت دست

 ” .رمیخوشمزه واست بگ ی ژامبون تنور هی  خوامی ! ممیبر“ 

 ستگاهیاز ا  یعبور کردند و به سمت مترو رفتند. وقت  کیپل تار   ری ز  از

تار  رونیب هوا  گونه   کی آمدند،  سرما  از  بال  بود.  گل   شیهاشده 

تنها   بال  بود،  دا  سالکیانداخته  وجود تر  کوچک  انایاز  با  بود، 

.  آمدندیدوستان هم به حساب م  نیکه داشتند اما بهتر  ییهاتفاوت



 

  دن یبزرگ شده بودند، بعد از رس   خانهمیتی  کیدر    یهردو در بچگ

دنبال کار گشته و بالخره    انایدا  خانه،م یتیاز همان    یبه سن قانون

اتاقک  بود  بدتر  یتوانسته  در  کوچک  فراهم   نیهرچند  شهر  نقطه 

اتاق    نیکه سقف آسمان تنها پناهش بود، هم  ییاو  ی کند، اما برا

. تنها  دیرسی بنظر م  زرگو ب  بایز  ی هم مانند قصر  ف یدود گرفته کث

بچگ   ادگارشی چ  ،یاز  وقت  ی زیتنها  گذاشته    خانهمی تیدم    یکه 

هم بود،  همراهش  قددست   ولنیو  نیبودنش  اول  یمیساز    نیبود. 

استعداد نواختن در خونش    دیبه نواختن کرد فهمکه شروع    ی بار

ها کنار  بود. مدت  دهیبه او رس  نشیکه از والد  یذات  ی است، استعداد

بود. هم  هاابان یخ پول جمع کرده  و  پ  ن ینواخته    ش، ی چند هفته 

را به او داده و گفته    یقی موسسه موس  نیکارت ا  ی موقع نواختن مرد

نوازنده با استعداد هستند و از   کیدنبال    ی برادو  شینما  ی بود برا

 .کند دایحضور پ نجایا شنی شرکت در آد ی او خواسته بود برا
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چنان  ها  سال   نی ا  یکه در ط  ی داشت، به ساز  نانیخودش اطم  به

عج پوستش  و  گوشت  جزئ  نی با  انگار  که  بود  خودش    یشده  از 

آن قطعه معروف را بنوازد و توجه همه   ست یبود...مطمئن بود کاف

 ...را جلب کند

  یی برسد، خودش را به جا  نجایبه ا  یخودش قول داده بود زمان  به

ن که  ه  ی از یبرساند  به   کسچیبه  کند  پشت  که  باشد،  نداشته 

 شان یکه او برا  ی اراهش گذاشته بودند، خانوادهکه سر    ی اخانواده

 .و سربار بود  ی ادیز

خانواده  بال تنها  پول خوب  ی احاال  اگر  داشت.  که    گرفت ی م  یبود 

م دانشگاه  به  را  بال  آرزوهافرستادی حتما    شیبرا  ی اد یز  ی. 

 .اش بودکه مانند خواهر نداشته  ی دختر ی داشت...برا

خودش داخل رفت، رو   دند،یسر کوچه که رس  فیکث   یچیساندو  به

 :به مکس گفت

 رونی. ما ب هاژهیبزن واسمون. از همون و  ی ...دوتا ژامبون تنوریه“ 

 ” .میمنتظر



 

که دور گردنش   ی رفت. شال  رونیگذاشت و ب   شخانیپ  ی را رو  پول

 .دیچیبسته بود را باز کرد و دور گردن بال پ

 ” !ستین سردم“ 

 ” !دماغت قرمز شده نوک“ 

 ”؟ی خودت چ پس“ 

 ” .کنم یکه گرما و سرما رو حس نم امزدهجانیقدر هاون من“ 

 .گفته بود اما آرامش بال ارزشش را داشت دروغ

 کهیدود گرفته دم در نشست و درحال  یکیپالست  یصندل  ی رو  بال

 :از سرما کز کرده بود گفت 

 ”نشد؟ ی خبر یتون از“ 

فکر کرد که چند روز است   نیمقابلش نشست و به ا  یصندل  ی رو

 !از او ندارد؟ پانزده روز و هجده ساعت ی که خبر

 ” ...نه“ 

 ”برگرده؟  یکنیم فکر“ 



 

 :باال انداخت و گفت ی اشانه 

 ” .ست یمهم ن  برام“ 

 ” .ی دوستش دار  کردمیفکر م واقعا؟“ 

به پا شده؟   ی درونش چه آشوب  دانستی زد، بال چه م  یتلخ  لبخند

 .آن ببندد  ی چشم رو  ینبود که بتواند به راحت  ی زی پس زده شدن چ

بود    نینه. احساسات من واسه قبل از ا  گهیداشتم، اما د  دوستش“ 

 ” .که پسم بزنه

سمت    زیم  ی رو  شانیهاچیساندو به  بال  گرفت.  قرار  مقابلشان 

 :گفت دادی م نیی زرورق را پا کهیحمله کرد و درحال چشیساندو

 ” !یرو بهش نگفت  قتیحق داشت. شوکه شده بود...تو حق خب“ 

 .را برداشت چشیکرد و ساندو  ی ز یاخم ر انایدا

ندارم.   ی او خانواده  ممیتیمن    دونستیدروغ هم نگفتم. اون م  من“ 

. هرگز  میباهم باش   شتریخودش ازم خواست بهش فرصت بدم تا ب

زندگ  ی کنجکاو چطور  من  بدونه  که  فکر  کنم یم   ینکرد  من   !



 

واقعا خودم رو دوست   کردمی. فکر مستیواقعا براش مهم ن  کردمی م

 ” !طیداره بدون در نظر گرفتن شرا

 :باال انداخت و با دهان پر گفت  ی اشانه  بال

م  دیشا“  بودم،  جاش  منم  ازش    ی دختر  دمیفهمی اگه  که 

 کنهی م  یزندگ   نیزاغه نش  ی منطقه   هیکردم داره تو    ی خواستگار

 ی ادیداشت! اونا ز  یکه تون  ی ا! اونم با خانوادهشدمیم   مونیپش  دیشا

 ” .ومدنیبا ما جور در نم جورهچیکه ه ادیپولدار بودن، اونقدر ز
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فکر    نیبه ا  خواستی حق با بالست اما دلش نم  دانستی دلش م  ته

با   لیبدشان پس زده شده باشد. اوا  یکند که به خاطر وضع زندگ

را داشت که شانس    ییندرال ی احساس س  ش،یبه زندگ  یآمدن تون

 ایلوکس    ی هابه رستوران  یهمراه تون  یبهش رو کرده باشد، وقت

 ی هااز عمق قصه  کردی واقعا حس م  رفتی م  ی چنانآن  ی های مهمان

 ی بار تون  نیاول  ی برا   کهی گذاشته، اما زمان  ی گرید  ی ایپا به دن  انیپر

 ی برا   ی احلقه   یبود. حت  یدنیاش دآورد، چهره  شی را به محل زندگ 



 

تمام   د یق  انا،یدا  یوضع زندگ   دنیآماده کرده بود اما با د  ی خواستگار

از   ی خبر  یحت  گریکه باهم بودند را زد و رفت. رفت و د  یسه ماه

او هم نشد، خطش خاموش شد و انگار که هرگز وجود نداشته، انگار 

  .نبود  شی ب یالیباهم بودنشان خواب و خ ی روزها

 .مقابل صورتش تکان خورد  یدست

 ”.کرد خیبخور  ؟یی...کجایه“ 

  شیاشتها  کردیانداخت و احساس م   اشده یماس  چی به ساندو  ینگاه

  .محبوبش ندارد چیبه خوردن ساندو یلیتما چیه  گریکور شده و د

مانده    یباق   یرا تمام کرده بود با پشت دست چرب  شیکه غذا  بال

 :دور دهانش را پاک کرد و گفت

 ” ؟یساز بزن ی بر ی خوای بازم م ه؟یفردا چ برنامه“ 

 :را به نشانه نه تکان داد و گفت سرش

 ”انجام بدم. تو؟ دی...فردا صبح چندتا کار دارم که بانه“ 

 :گفت   یالیخی باال انداخت و با ب ی اشانه 



 

 دیشا  خوانی م  شخدمت یکرده، پ  یکه دوستم معرف  ی اکافه   رمیم“ 

 ” .بتونم نظرشون رو جلب کنم

 :اضافه کرد کالفه

م  اگه“  بهتر  بود  ا  تونستمی تابستون  با    نینظرشون رو جلب کنم. 

 ”رو جذب کرد هوم؟ ی مشتر شهی بسته گرم چطور م قهی ی لباسا

 :صورتش نشست و رو به بال گفت ی رو  یاخم

  دهید  ی کن تو برا  هیتک  هاتیی. به توانایهست  بایز  یبه حد کاف  تو“ 

 ” .ی به استفاده از اندامت ندار ی ازی شدن ن

 :زد و گفت  ی لبخند بال

 ” ...انایالزمه دا  زایچ ن یا شهیکردن هم دایکار پ ی برا“ 
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 :انگشتانش گرفت و گفت  نیلباس بال را ب نی آست یعصب

که الزم باشه    ستیاونقدرا هم بد ن . وضعمون  گمی م  ی ...دارم جدبال“ 

 ” !یبزن  ی تو بخاطر کار دست به هرکار



 

 :دستانش را باال برد و گفت بال

 ” .بود یشوخ هی! فقط ممی ! باشه تسلباشه“ 

آن   کهیزرورقش پوشاند و درحال  ی را ال   چیآخر ساندو  مهین  اشتهای ب

 :گفت گذاشتی م بیرا در ج

برش   ی هروقت گرسنه شد  ذارمیرو بخورم. م   اشهیبق   تونمینم“ 

 ”م؟ ی. بری دار

 ی دوش گذاشت و کالهش را رو   ی را رو   فشیاز جا بلند شد، ک  بال

 :کرد و گفت میسرش تنظ

 ” .مثل خرس بخوابم تونمی ام مخسته قدرنی...امیبر“ 

رس   به که  ک  دیکل   دند،ی خانه  از  عروسک   د،یکش  رونیب   فشیرا 

را در قفل   دیرا در دست فشرد و کل  دیبه دسته کل  زانیخرگوش آو

  ی از فضا   شتریسرد خانه ب  ی چراغ را که زد فضا  ی هاچرخاند. دکمه

 ی را رو  فشیبه تنش لرز انداخت. بال از کنارش عبور کرد و ک  رونیب

 :و گفت  انداختکاناپه رنگ و رو رفته زرد 

 ”.استر از خونهگرم می! اگه تو کوچه بخوابیلعنت“ 



 

را پشت سر بست و دست  انایدا کنار د  یدر  نم    واریبه تک شوفاژ 

بود، پول تعمد یگرفته کش باز هم خاموش شده  از   نیا  ری.  شوفاژ 

  .شده بود شتریهرماهشان هم ب  هیکرا

 :گفت ییاز داخل دستشو بال

 ”خراب شده؟ بازم“ 

 :و گفت دیاش کشآشته ی به موها  یدست کالفه

 ” .شهی ! روشن نمیلعنت آره“ 

پر از آب    یسمت آشپزخانه رفت و شعله گاز را روشن کرد، ظرف  به

 :گفت رلبیشعله گذاشت و ز ی را رو

 ” .میش یمنجمد نم ی طورنیا  حداقل“ 

ا  بال ب   ی هالباس   کهن یبدون  در  را  بنفش    ی پتو  اوردیگرمش 

کاناپه خودش را جمع کرد و پتو را    ی را به سالن آورد، رو  زدهنک یپ

 .دیکشباال   تیتا حد نها

 ” .یگرم ش  نجایا ایب“ 



 

کهنه را روشن کرد.   یمی قد  ونیزی را برداشت و تلو   ونیزیتلو  کنترل

صفحه نقش بست.   ی با چندبارقطع و وصل شدن بالخره رو  ریتصو

و ساده    یتونیز  ی وریرا با پل  شیرا شست و لباس رسم  شیهادست

 ی گرفت و چشم به صفحه  ی کاناپه کنار بال جا  یعوض کرد، رو

  .دوخت ونیز یتلو

م  برنامه   نفکیبرنامه جزو ال   دنیو د  شدی طنز محبوبشان پخش 

 ی کم هواگاز کم   ی بود. با بخار آب رو  شانیسرد زمستان  ی هاشب 

ثان  دیکش  ی اازه یخم  د،یخانه به تعادل رس  ه یو چشمانش را چند 

شد درد  با  تو  ی دیبست،  پ  ی که  گز  دیچیسرش  کم  دیلب   ی و 

 .صاف نشست. توجه بال به او جلب شد شیسرجا

 ”؟یخوب ان؟یدا “ 

 :و با لبخند گفت  دیسرش مال ی را رو دستش

. بخوابم خوب هیاس به خاطر خستگسر درد ساده  هی...ستین  ی زیچ“ 

 ” .شهی م

 .بود  یبال پر از نگران چشمان



 

 ” مطمئن؟“ 

 :و گفت  دیکوتاه بال کش   ی به موها یدست

 ” !جوجه مطمئن“ 
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اما دا  ونیز یآسوده دوباره به سمت تلو  ی با خاطر  بال  انایبرگشت، 

بود ا  دانستیخودش م سردرد ساده   نیدروغ گفته بود، مطمئن 

 یو گاه آمدیکه گه گاه به سراغش م شدیم ی اچند هفته ست،ین

را در هم   یاختالل  های . تازگ رفتیم   ی اهیاز شدت درد چشمانش س 

بود که او را   ی مانند زنگ خطر  نیاحساس کرده بود و هم  شیینایب

هز  کردی م  بیترغ به  کردن  فکر  بدون  آور    ی ها نهیفردا  سرسام 

  .به درمانگاه بزند  ی سر یپزشک

ب  صبح بال  از  را کنار زد و متوجه شد د  داریزودتر  پتو   شبیشد، 

گاز را خاموش کرده و از مانع از سوختن    ریخوابش برده بال ز  یوقت

تابه بود.  رو  یکوچک  یانقره   ی ظرف شده  به   ی را  و  گذاشت  گاز 



 

املت ن   ی سرعت  کرد.  ن  یمیآماده  و  را خودش خورد  آن    یمهیاز 

دوخت،   وارید  ی به ساعت رو   چشمبال گذاشت.    یرا برا  شترشیب

  .د یرسیزودتر به مترو م دیبا

راه رفت تا مقابل    ادهیپ   قهیدق  ستی به ب   کیشد نزد  اده یمترو که پ  از

  ن یگفته بود ا  دای . تد یکرده بود رس  یبه او معرف  دا یکه ت  یکین یکل

  یدر ازا  یحت  تواندیو م  ردیگیم  ی کمتر  یپزشک  نهیدرمانگاه هز

  ف یکرد و ک  بشیج  ی آنجا کار کند. مردد دست تو  ی پول چند روز

مانده در   یبه چند اسکناس مچاله شده باق  د،یکش  رونیپولش را ب

ا  فشیک و  دوخت  با  نکهیچشم  ماه  آخر  هم  د یتا  پول    نی با 

شا  مانیسرکنند...پش واقعا    د یشد،  و   کی سردردش  ساده  حالت 

خستگ   یناش ب  یاز  کار  قدم  شیو  چند  هنوز  بود،  اندازه  از   یاز 

رفت.   جیدور نشده بود که چشمانش تار شد و سرش گ  کین یکل

  .چراغ برق اتکا کرد  ریشود که با دست ت   ن ینقش بر زم  بود  کینزد

 بار ن یرفته را به عقب برگشت و ا  ری نداشت، مس  ی گرید  ی چاره   انگار

پش آنکه  پله  مانیقبل  از  م   کینیکل  ی هاشود  کنار  رفت.    ز یباال 

 :و گفت  ستادیرسپشن ا



 

 ” .اومدم نهیمعا ی برا“ 

 :گفت  یخشک و رسم ی ابود، با چهره ستادهیا زی که پشت م یزن

 ”؟یدار پرونده“ 

 :لب زد آهسته

 ” .نه“ 

 ”؟یچ مهیب“ 

 ” .خانم نه“ 

 ”.تیزیو نهیصد دالر ، هز “ 

پرداخت   ی از توان او برا  شتریب   یلیصد دالر خ  د،ی سوت کش  سرش

 ی پنجاه دالر همراه داشت. به من من افتاد...نگاهش رو  تایبود...او نها

 :ماند و گفت  رهیخ ماریاز ب یخال ی راهرو 

 ” ...پول ندارم قدرنیا من“ 

 :را به او دوخت و گفت  اش ره ینگاه خ زن

 ” .لحظه صبر کن چند“ 



 

 .را گرفت ی ارا برداشت و شماره  یگوش

رو نداره. رد کنم   نهیاومده، اما هز  تیز یو  ی برا  ی مار یب  هی  دکتر؟“ 

 ”بفرستم داخل؟ ای

 :دی پرس انایکرد و بعد رو به دا  یمکث

 ”؟ ی رو دار   نهیاز هز چقدر“ 

فکر کرد که دادن تمام پولش حماقت محض   نیو به ا  دیلب گز  انایدا

 :گفت نیاست. بنابرا

 ”دالر 40“ 

 :دوباره رو به تلفن گفت زن

 ” ...دالر. باشه چهل“ 

 :را قطع کرد و گفت یگوش

 ” ؟ی ایب یکار جبران ی ده روز برا یتونیم“ 

 :زد و گفت  لبخند

 ” !البته بله“ 



 

 ” .خوبه“ 
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پر کرد و به سمت اتاق دکتر   یگذاشت و فرم  زیم  یدالر را رو   چهل

بود اما   ی ابه در زد و داخل شد. اتاق کوچک و ساده  ی ارفت. تقه 

پر بود از لوازم   شیکه رو  یرنگ  یشکالت   زیداشت. م   یخوب  رینورگ

قرار   شیپر از آرامش رو به رو  ی ابا چهره   انسالیم  ی و مرد  یپزشک

نگاه نکرده.  اسم دکتر را هم از تابلوها    یحت  هآورد ک  ادیداشت. به  

 :اشاره کرد و گفت   یدکتر به صندل

 ” .نیبش“ 

  وار ید  ی برگه اعتبار رو  ی دوخت تا از رو  وارینشست و چشم به د 

که پر کرده بود انداخت   یبه فرم  ی کند. دکتر نگاه   دایاسم دکتر را پ

 :و گفت

 ” ن؟یخانم و هیمشکلت چ خب؟“ 



 

مکث کرد تا افکارش را جمع   یدستانش را در هم فرو برد، کم  انایدا

 .کند دایشروع پ ی برا ی او جور کرده و نقطه

 ی ز یچ هیشروع شد. سرکار بودم که حس کردم  شی ماه پ کیاز  “ 

م  ی تو سوت  با    هی.  کشهی سرم  توام  کش  هی درد   دن ی سوت 

به اندازه    شدی سردرد شروع م  یوحشتناک...از اون به بعد گه گاه 

م   ومدیم   قه یچند دق فکر مشدی و قطع    ی خستگ  ی از رو  کردمی . 

هم  ی ا گهید میهم عال دش ادتریباشه...اما خب رفته رفته هم ز ادیز

...فاصله  رهی م  یاه یچشمام س  ای  شهیچشمام تار م  یکردم. گاه  دایپ

  ی . حتشمی م  جهیسردردهام کمتر شده و همزمان دچار سرگ  ن یب

 ” .داشته باشه  یاثر چندان تونهی مسکن هم نم

 :سرش را تکان داد و گفت دکتر

 ”؟ی ندار یخون کم“ 

 ”.دادم  شیقبال آزما نه“ 

 ”؟یارث ای ی کیژنت مشکل“ 

 :و گفت  دیگز لب



 

 ” .خونه بزرگ شدم میتی ی . من تو دونمینم“ 

 :تکون داد و گفت ی سر دکتر

 ” .باشه ی ام آر آ دیو شا شتریب ی هاش یبه آزما ازی ن کنم یم فکر“ 

  د ی فکر افتاد که اصال نبا  نیبه ا  شیسرسام آور آزما  ی هانهیفکر هز  از

را به باد داده بود.    نشیچهل دالر نازن  خودی آمد، ب   یم  تیز یو  ی برا

 :گفت دیچهره مردد او را د یدکتر وقت

مسئله   یلیخ  تونهیم  دیکه دار  یم یمشکل شما و عال  ن،یو  خانم“ 

 ” .نیشی م  مونیبعدا پش نیباشه. اگه پشت گوش بنداز ی جد

 .کرد به ظاهر هم که شده لبخند بزند  یسع

 ” ...که ستیبرام مقدور ن  نهیاز نظر هز من“ 

 :و گفت  دیوسط حرفش پر دکتر

بگو از طرف دکتر جوردن   ی دیرس  ی. وقت سمینویآدرس برات م   هی“ 

 ” .دن یکارات رو انجا م نهیهز افتی بدون در ،ی اومد

 ” ...اما“ 



 

 :جوردن باز هم حرفش را قطع کرد و گفت  دکتر

 ” ه؟ ی. نظرت چیکار کن  نجایا  دیماه با  کی ده روز    ی ازاش به جا   در“ 
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فرشته   لبخند هم  هنوز  ا  ییهازد،  در  انسان  قالب  شهر   نیدر 

نگاهشدندی م  دایپ  ی خاکستر جوردن  دکتر  و   ی.  کرد  ساعت  به 

 :گفت 

تا قبل از تموم شدن   یتونی م یاالن خودت رو به اونجا برسون اگه“ 

  جه یبهشون بندازم. نت   ینگاه  هیتا من    ی اریرو ب  جینتا  ی وقت کار

دو ساعته  توننیاسکن سرت رو م  یول شهی آماده م رترید شیآزما

 ” .بدن  لیبهت تحو

 :ادرس را از دکتر گرفت، از جا بلند شد و گفت برگه

 ” .ممنونم“ 

نوشته    شیکه دکتر برا  یاسکن  یت یزد، مرکز س  رونیساختمان ب  از

تا به آنجا    دیساعت طول کش  مین  ادهینداشت. پ  یبود فاصله چندان 



 

در نوبت ماند تا بتواند داخل شود. با   یبرسد. نوبت گرفت و ساعت

او در   یانهیبردن اسم دکتر جوردن هز  به   افتیاز  را  او  نکردند و 

  د یلباس سف  کهیدرحال یکردند. زن جوان تیاسکن هدا ی برا یاتاق

 :در دست داشت وارد اتاق شد و گفت  یرنگ

  ی صندل   نیا   ی رو  رونیرو ب  لتیوساها رو تنت کن همه  لباس  نیا“ 

 ” .بذار

پل  او گذاشت،  تنها  اتاق  در  درآورد،   یبافت  وریرا  را  بود  تنش  که 

برهنه   ی سرما تن  سفاتاق  نازک  لباس  لرزاند،  را  را   دیاش  رنگ 

اتاق د  د،یپوش به  را  او  کرد.   تیهدا  ی گر یزن دوباره داخل شد و 

زن گوش   ی هاو به حرف  دیتخت مخصوص دستگاه دراز کش  ی رو

 .داد

بهت دست داد   ی . اگه حس بدکشهی طول نم  شتریب  قهیدق  چند“ 

باهامون صحبت کن   یتونی م زده نشو و . وحشتیاز همون داخل 

 ” .ی کن استرس نداشته باش یسع

داخل دستگاه تابوت مانند فرو رفت.    یتکان داد و همراه صندل  ی سر

 کهنی. از فکر اشدی شدنش م   یکوچک و تنگ باعث عصب   ی فضا



 

بخورد احساس   یتکان   ایدستانش را آزادانه حرکت دهد    تواندینم

تابوت کوچک خارج شود...با   نیاز ا  خواستی . دلش مکردی م  یخفگ

مقابله کرد و چشمانش را    ودوسوسه دست به سمت گردن بردن خ

با حس حرکت   تیتا شصت شمرد در نها  ک یبست. چند دور از  

 .داد رونیاش را بتخت نفس حبس شده 

  ی و دو ساعت  دیرا پوش   ش یکرد، لباسها  یمراحل را دوباره ط  همان

آ  آر  ام  جواب  تا  نشست  انتظار  اتاق  به    ی در  آنقدر  شود.  آماده 

 ی هایرنگ سقف سالن زل زده بود و تعداد کاش  ی مهتاب  ی هاچراغ

  .راهرو را شمرده بود ذهنش خسته بود

به ساعت  یپا تند کرد، نگاه  کینی را که گرفت، به سمت کل جواب

به مطب بازگشت و جواب ام آر    کهی انداخت، هنوز فرصت بود. زمان

قدر خسته است که  دکتر گذاشت احساس کرد آن  زیم  ی را رو  ی آ

  .رودیدارد از حال م
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چند   د،یکش رونیجوردن پاکت را باز کرد و جواب اسکن را ب دکتر

ها را مرتب داخل  برگه شد. برگه   یبا دقت مشغول بررس  یاقه یدق

 .به جلو خم شد یپاکت بازگرداند، دستانش را درهم فرو برد و کم

 ” ...ی ام آر آ جیبا توجه به نتا ن،یو خانم“ 

 .مکث کرد تا کلمات درست را انتخاب کند یکم

 ” ن؟یخانم و هیچ شغلتون“ 

 .متعجب شد  یبحث ناگهان  رییاز تغ انایدا

 ”هستم. چطور؟ نوازنده“ 

 :سرش را تکان داد و گفت یجوردن کم  دکتر

 ” باهاتون رک و صادقانه صحبت کنم؟ تونمیم “ 

را تا به حال   یتی موقع  نی . چنشدیواقعا داشت دچار دلشوره م  حاال 

 :گفت  یداشت. به سخت  یخاص  یتجربه نکرده بود و احساس ناآرام 

 ” .بله“ 

 ” .دیشد ی دیکاروت ی هاانیشر یشما دچار انسداد و تنگ “ 



 

 ی مار یب  نیاز نوع ا  یاطالع  نیتربود، کوچک  یو سخت  بیعج  اسم

 .داد حینداشت. دکتر توض

فشار    ابت، ید  گار،یباشه، مصرف س   ی ادیز  ی زایچ  تونهی م  لشیدال“ 

  کنم یشما، فکر م  طیاضافه وزن، اما با توجه به شرا  یخون و حت

 هاشیتا اومدن جواب آزاما  دیداشته باشه گرچه با  یکیژنت  لیدال 

 ” .م یصبر کن  ینظر قطع ی برا

 :مکث کرد و گفت یکم

ب  یگاه“  متوجه    ی هااندام  هی  ی تو   یسست  ایخاص    یحسی وقتا 

 ” د؟یشی خاص بدن نم

 :متفکر گفت  انایدا

 یکیفرداش    کنمیاز حد کار م  ادیز  یوقت   یگاه  یخاطر نوازدگ   به“ 

نرمش دوباره خوب    کمی. اما با  شهیم  یحسیهام دچار باز دست

 ” .شهی م



 

مثل   یمیعال.  نهیهم  ی دیکاروت  ی هاانیشر  یاز عوارض تنگ  یکی“ 

رفتن    ی اهیس  جه،ی سرگ  ، یینایو اختالل ب   دید  ی تار  د،یسردرد شد

 ” .خاص بدن ی هاقسمت ی بعض یحس یچشم و ب

 :شده بود گفت جیگ کهیدرحال انایدا

 ” ه؟یواقعا چ دیگی که م ی زیچ نی. اشمی متوجه نم من“ 

  یاد یز  ی هاانیمغز ماها شر   ی بدم، تو  حی بذار کامل توض  انایدا  خب“ 

به مغز رو برعهده    ژنیو رسوندن اکس  ی رسانخون  فه یهستن که وظ 

  ن یبشن، در ا  یدار تنگ  ی ادیز  لیممکنه به دال   هاانیدارن. اون شر

ممکنه    ی حت  رسه،ی به مغز نم  یبه حد کاف   ژنیخون و اکس  طیشرا

صورت ممکنه    نیبسته بشن که خب در ا  املبه طور ک  هاانیشر  نیا

 ” .رخ بده  ی عارضه جد هی

 :درک کند سپس گفت قایمطالب را عم انایمنتظر ماند تا دا یکم

 ” ...ی مثل سکته مغز ی اعارضه“ 

  ی از حرکت افتاد. رنگش به آن  اشنه یاحساس کرد قلب در س   انایدا

 .شد حسی ب یو دستش کم دیپر



 

.  م یبمون   هاشیو منتظر جواب آزما  ی انجام بد  یوگرافیآنژ  هی  دیبا“ 

و ورزش   ییغذا  م یرژ  هیانسداد کمتر از پنجاه درصد باشه با    نیاگه ا

از پنجاه    شتری. اما اگه بمی درمانش کن  میتونی م  یسبک زندگ  رییو تغ

ضد  ی داروها  دیکه با میریبگ  میتصم م یتونی وقت مدرصد باشه اون

 ” ...ی دار یبه جراح  ازین نکهیا ای یپالکت مصرف کن 

م  ی هاحرف زنگ  سرش  در  را   ی هاحرف  هیبق  زد،ی دکتر  دکتر 

 ...به ناقوس مرگ  هیشب  ی زیچ  زد،یدر سرش زنگ م  ی زیچ  د،ینشن

 .شدند یدر سرش تکرار م یسکته و جراح ها،انی مثل شر یکلمات

 10پست#
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 ” حواستون به منه؟ نیو خانم“ 

 :را باال گرفت و گنگ گفت سرش

 ” .بله“ 



 

خ  نیا“  انگار هیجد  یلی موضوع  با سهل  ممکنه  از   یمین   یحت  ی ! 

الزمه که شما روند درمان رو در اسرع وقت   یلیبدنتون فلج بشه...خ

 ” ...ی شروع کن

بود و حاال حرف از   ده یکش  ریبه تصو  شیو تار را برا  رهیت  ی کابوس  او

را با خود   شیاهایرو  دیبا  شدیفلج شدن؟ اگر فلج م  زد؟یدرمان م

 یرا برا  ی سن و در برادو  ی رو  ینوازندگ   ی ایرو  دی...با بردی به گور م 

 .کردی فراموش م شهیهم

تمام    ارادهی ب به  داشت  که  حاال  نبود...نه  مردن  آماده  کرد،  بغض 

نوجوان  یکودک  ی هانداشته  نفهمدیرسی م  ش ی و  جواب    دی .  چطور 

 دانستی زد، فقط م   رونیب  کینیرا گرفت و چطور از کل   هاشیآزما

  ی نی سنگ  اشنهی در س   شییتنها  یهاتمام سال   ین ی به سنگ  یبغض

کاش تنها نبود، کاش مجبور نبود   دبار آرزو کر نی اول ی . براکندی م

بار را  نیبشنود و ا ییسخت و خانمان برانداز را تنها ی هاحرف نیا

 ی فیضع  هیبال با روح  گفت؟یبه بال م  دیتنها به دوش بکشد. چطور با

  .که داشت محال بود بتواند خوددار باشد 



 

م  هدف ی ب  شیپاها جلو  را  م  بردند،یاو   ی اجاده  خواستی دلش 

ب  یطوالن به    انتهای و  فکر  با  نرسد.  به خانه  باشد و هرگز  مقابلش 

هز  ی هاحرف اگر  زد،  پوزخند  فاکتور   هاشیآزما  نهیدکتر  هم  را 

بود؟   یشوخ  گری د  ی زهایو دارو و چ  یجراح  نهیمگر هز  گرفتی م

حتآن که    یکس  یها  نداشتند  پول  بتوانندرا  او  کنند.   یاز  قرض 

به مردم   ینگاه  شدیم  ترقیصورتش عم  ی طور که پوزخند روهمان

ماش  ا  ییهان یو  قرمز  برا  ستادهیکه پشت چراغ  انداخت.   ی بودند 

م  ییهاآن انتها  به  را  ماه  زحمت  به  دارو  رساندند،ی که    ی مرگ 

  .بود ی درمان نیزهرآگ ی هانه یبه نسبت هز ی گواراتر 

ب  ی ایدن  نیا  در از  زندگ  یسالمت  ،یعدالتی پر  به    یو حق  متعلق 

که هرگز صد   ییهانه آن زد،ی بود که پولشان از پارو باال م ییهاآن

شمردن هزار دالر را بلد   یبودند، و حت  ده یدالر را به چشم هم ند

 .نبودند 

  ه ی تک   نیکاب   وارهیشکست خورده سوار مترو شد، به د  ی سرباز  مثل

  که یدرحال  هایاز صندل  یکیشدن    ی داد و چشمانش را بست. با خال

خاص گزگز  پا   یواقعا حس  در  م  ی را  احساس   ی رو  کردیچپش 



 

مان  یصندل به  دوخت  و چشم  صدا  ی توری نشست  با    بایتقر  ی که 

 .کردیرا پخش م روزم ی اخبار ن ی بلند

سال    اردیلیم  کی حدود   ی زیناسا، امشب بعد از چ  هیاساس نظر  بر“ 

قبل   شی سال پ  اردیل یم  کینادر در آسمان رخ خواهد داد.    ی ادهیپد

نادر اتفاق افتاده    دادیرو  نیآغاز شود، ا  نیزم  ی بر رو  اتیاز آنکه ح

با گذشت   دن  نی سال محقق  اردیلیم  کی بود،  اعالم کردند،    ا یناسا 

 گرید  ندهیسال آ  اردهایلیتا م  دیبود که شا  هدخوا  ی داد یشاهد رو

 ” …نباشد دهیپد نیا دنیقادر به د یکس

فکر کرد که اگه نباشد، اگر   نیهم گذاشت و به ا  ی را رو   شیهاپلک

گزارشگر   ی چه بر سر بال خواهد آمد؟ صدا  وفتد،یب  شیبرا  یاتفاق

 زدی افکارش را برهم م ونیز یتلو

در    نی و زم  دیسال، ماه، خورش  اردیلیم  کیبار بعد از    نیاول  ی برا“ 

مدار  بیعج  ی مدار گرفت،  خواهند  م   ی قرار  لحاظ    تواندیکه  از 

رو  یسیمغناط هنوز    نیزم  ی بر  محققان  بگذارد،  اثر  ساکنانش  و 

بر جو   ی ریچه تاث  ی رخداد  نیببرند که چن  یپ  نیاند به انتوانسته 

شب    نیزم شنبه  داشت،  باال   هزارانخواهد  بر   ی منجم 



 

کو  ی هاساختمان و  کوه  بررس  رینجوم،  و  تماشا   دهیپد  نیا  یبه 

نادر خواهند پرداخت،ا  بیعج   ی هرم  یکه ماه گرفتگ  دهیپد  نی و 

 ” ...ی م  دهی نام

تلو  یگوش  امکیپ  ی صدا  دنیشن   با از  را  و   ونیز یسرش  گرفت 

بال   ی شد که رو  یامکینگاهش معطوف پ بود.  بسته  نقش  صفحه 

 :نوشته بود

 ” .می واسه خوردن ندار خچالیتو  ی زی چ ؟ی ایم ناهار“ 

 که شاخ و دم نداشت...داشت؟ یبدشانس
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 .د یتر شنطرفآن یاز پسرها را از چند صندل یکی ی صدا

زنگ    مزیبه ج  رسه،ی سفارش دادم، تا فردا م   شرفتهیتلسکوپ پ  هی“ 

 ی خفن  ی کمپ رو برداره، فکرشو کن چه عکسا  لی بزن چادر و وسا

  شه، یاضافه م  نستامونیا   ی ! حداقل چندکا به فالورامیریبگ   میتونی م

 ” !رمیبگ ژهیو  ویال   هی خوامی م



 

از   شتریب  خواستی را در گوش گذاشت، دلش نم  ی گوش  ی هندزفر

  ن یو به ا  دیرنگش کش  ی اقهوه  ی موها   نی بشنود.کالفه دست ب  نیا

متفاوت    تواندیفکر کرد که مشکالت و معضالت ذهن مردم چقدر م 

دغدغه  ی سر  کیباشد،   سرخوش  اآدم  با    نیشان  که  بود 

رصد  ی برا یاسب خود مکان من متی قو گران شرفتهیپ یهاتلسکوپ

 ی کاف  ی نهیکنند و دغدغه او نداشتن هز  دایپ  یآسمان  دهیپد  نیا

خنده   ی برا بود!  خنده درمان  پارادوکس  گرفت،  بود،   ی دار اش 

 !دار و مسخرهخنده 

و چند   نیچند  حی تفر  ی که برا  داشتی آنقدر پول م  دیبا  یکی  چرا

کس  نی ماش و  شود  سوار  باال  حت  یمدل  بال،  مثل  او،   کی  یمثل 

هز  یسرماخوردگ پرداخت  فکر  و   شانیبرا  یدرمان  ی هانه یساده 

 !نه نبود منصفا یکابوس باشد! زندگ

به    دستانش   ده یرس  شیآرزوها  یقدم   کیرا مشت کرد، حاال که 

ناگوار طوفان  آرزوها  ی بود،  کاخ  م  شیداشت  تاراج  به  .  بردیرا 

 :در دل آرزو کرد اریاختی ب



 

  ناسورها یاتون رو نابود کنه! کاش مثل داهمه  یسیموج مغناط   کاش“ 

 ” ...تموم شه  شهیهم  ی مزخرف برا  ی زندگ  نی...کاش امی منقرض ش

که داشت   ی مانده پول  ی از جا بلند شد، به باق  ستگاه یبه ا  دنیرس   با

  ی کاالها  ی فروشگاه شد و به سمت قفسه  نیانداخت، وارد اول  ینگاه

نودل،    فیتخف بسته  چند  رفت.  کم  کیخورده  و  دلمه   ی فلفل 

به سمت خانه پا تند کرد. بال حتما   هیبرداشت. بعد از تسو  جاتیسبز

را در قفل در انداخت اما قبل چرخاندنش در باز    د یگرسنه بود. کل

 .شد

 .متعجب باال پشت در ظاهر شد چهره

 ”!ی اینم کردمی ! فکر می برگشت ،یه“ 

 ”؟ی نرفت  رونیخونه بودم. ب  کینزد“ 

 .دیکف دستانش را بهم کوب  زدهجان یه بال

بود، حدس بزن چ  یکه دوستم معرف  ی اکافه  رفتم“  شد!    یکرده 

 ” صبح گارسون باشم. خوبه مگه نه؟  فتی به بعد ش نیقراره از ا

 :زد و گفت  ی لبخند انایدا



 

 ” .که خوبه البته“ 
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 .را نشان داد دیخر  ی هاسهیرا باال آورد و ک دستانش 

 ”؟ ی نودل خوشمزه چطور هی با“ 

  چرخاندی را در دست م   ونیز یکنترل تلو  کهیزد و درحال  ی لبخند  بال

 :گفت 

 ”؟ ی دی. خبرا رو دموافقم“ 

رو  ژاکتش برداشت،   ی را  قدم  گاز  سمت  به  و  انداخت  کاناپه 

 گر یرا در دست گرفته و با دست د  شیدست موها  ک یبا    کهیدرحال

 :فت گ بستی بنفش رنگ محبوبش را م  رهیگ

 ”کدوم؟“ 

 ” !یهرم یگرفتگ ماه“ 

گاز   ی مانند اوهوم از خودش درآورد و قابله پر از آب را رو   ییصدا

 .نودل شد ی گذاشت و مشغول باز کردن بسته



 

 ” داره؟ نیزم ی رو ی چه اثر  بنظرت“ 

 :جواب داد یالیخی ب  با

 ذارن؟یم  ی چه اثر   های ماه گرفتگ  هیبذاره؟ مگه بق  دیبا  یاثر  چه“ 

دچار زلزله    یکشور بدبخت  هی  نکهی ا  ایهوا سرد و گرم بشه    کمیتهش  

 ” .بشه ی سونام ای

 :چانه زد و متفکر گفت  ریدستش را ز بال

 ” ؟یبشه چ ناسورهایدوره دا  ایمثل عصر هجر،  اگه“ 

را کنار زد و تخته  آمدی م  شیشانیپ ی که رو  یمزاحم ی موها انایدا

رو  جاتیسبز درحال  نتیکاب  ی را  داشت    یسع  کهیگذاشت، 

 :بزند گفت ازیبه پ  یمنظم ی هابرش

ن  نگران“  قرار  عج  ست ینباش  سال    ادته؟ی.  وفتهیب  یبیاتفاق  چند 

دن  عهیشا  شیپ که  سال  ا یشد  اون  از  برسه؟  آخر  به  که    یقراره 

  ی تموم شد و نه بدبخت  ایدن  نیو نه ا  میشده بود هم گذشت   ییشگویپ

 ” .مردم



 

کرد،  بال برانداز  را  صورتش  ر  موشکافانه  را  و    زیچشمانش  کرد 

 :گفت ردیداشت مچش را بگ یسع کهیدرحال

 ” ؟یدکتر رفت یشده؟ راست  ی. چی ستین سرحال“ 

 ی گذاشت، سرانگشتانش احساس کرخت   نیکرد، چاقو را زم  مکث

 .داشتند

 ” !دهی رنگت پر انا؟یدا “ 

 ریرا ز  یوانیل  رد،ی بگ   دهیکرد لرزش نامحسوس دستش را ناد  یسع

 .دیآب گرفت و الجرعه سرکش چیپ

داد، هنوز جوابش   شی. رفتم دکتر عکس و آزماستی ن  ی زی. چخوبم“ 

 ” .ستین  یخاص زیگفت چ یول ومدهین

 :پر از سوءظن گفت  یبا لحن  بال

 ” ؟یمطمئن“ 

 ”.اوهوم“ 

 ” اعصابت خورده؟  قدر نیچرا ا پس“ 



 

بال را نگران   دیصورت بنشاند، نبا  ی رو   یتصنع  ی کرد لبخند  یسع

 .شدیمشکالت او م ریدرگ  دی. بال نباکردی م

 ” .دعوام شده  یکیمترو با  تو“ 

 :را برداشت و گفت  لشیراحت شده بود، موبا الش یکه خ بال

 ”ه؟یات چآخر هفته برنامه  ی برا“ 

لبانش نقش ببندد مبارزه    ی تا رو  آمدی که م  ی کرد با پوزخند  یسع

از   یکیداشته باشد؟ قطعا نواختن در    توانستیم  ی ا کند. چه برنامه 

که   شدی م  بشانی نص  ی شتریپول ب   بارنیا  د یشهر...شا  ی مناطق باال 

 .بتوانند تا آخر ما دوام آورند

 ”ندارم چطور؟ یخاص ی برنامه “ 

. زدیگفتن و نگفتن دست و پا م  نی انگار ب  د،یرسیبنظر مردد م  بال

خودش    ی برا  یاو برنامه خاص   یعنی  نیرا باال داد، ا  ش یابرو  ی تا  انایدا

برا برنامه  نی اول  ی داشت،  او  بدون  انگار  حاال   دهیچ   ی ابار  و  بود 

 :را تنها بگذارد و دلش را بشکند. بالفاصله گفت انایدا خواستینم



 

د  سیتدر  ی برا  دیشا“  آموزشگاه...احتماال  برگردم.   روقتیبرم 

 ”؟ ی بر ییجا ی خوا ی م

 :زد و گفت ی لبخند مردد بال

ب  یمیج“  برم  باهاش  خواسته  ماه رونیازم  داره  دوست  ...گفته 

 ” .رو کنار من تماشا کنه ی گرفتگ
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پ  ی ها  برش درحال  ازیمنظم  و  کرد  اضافه  نودل  به  دست   کهیرا 

پ   سشیخ با  م   شبندی را  سع  یخشک  متقاعد   یکرد  لبخند  کرد 

 .بزند  ی کننده ا

خواستم واسه کار چندجا برم اما نگران تنها    ی . مه یخب پس عال “ 

 ” .تونم به کارام برسم  یراحت م  ال یبا خمنم    ی نطوریبودنت بودم، ا

شب هم که شده بال همانطور    کیکه شاخ و دم نداشت! بگذار    دروغ

را به صبح برساند. درست    شبش که دوست دارد روزش را شب و

توانست انتظار    ی را نداشتند اما نم  یکس  گریکدیبود که ان ها جز  



 

  ی اص دهد. م را به او اختص  شیداشته باشد بال تمام اخر هفته ها

 توانست؟

 :آهسته گوشه لبش را به دندان گرفت و گفت بال

ندار  یمطمئن“  ب  ی دوست  فوق   هی  میتون   یم   ؟ی ایباهامون  شب 

 ” .م یالعاده رو کنار هم داشته باش 

 :به قلب بزرگ و مهربان بال زد و گفت ی لبخند انایدا

بهم دوست داشته باشه من خلوتش با تو رو  یمیفکر نکنم ج  واقعا“ 

 ” .بزنم 

 :کرد و گفت  یاخم بال

 ” !ی! من دوست دارم باشست ین نطوریکه ا یدونیم “ 

را به نودل اضافه کرد و به سمت چهره مغموم و دلخور   جاتیسبز

 :بال رفت و گفت

  ی کن حساب  یراحت برو و سع  الیکار دارم. تو با خ  یلیکن خ  باور“ 

 ” .بهت خوش بگذره

 :دست گره ابروان بال را باز کرد و گفت با



 

 ”جوجه؟ باشه“ 

 :لبخند زد و گفت  بالخره

 ” .باشه“ 

تا هز  ی فتیتمام طول هفته ش   در تر در مطب کار کرد    نه یاضافه 

  ولن یو  ی درمانگاه برا  فتیبعد از ش  یشود و حت  نیتام  شیها  شیازما

  .کند  رهی تواند پول ذخ یداشت تا م  یرفت و سع یزدن م

را   یسفر با تون  جانیشد، ه  داریبال صبح زود ب  دیهفته که رس  آخر

دا و  ه   انایداشت  به  بود  دوخته  اشت  جاناتیچشم  در   ی اقی و  که 

ها را برد بال   فی دنبالش امد و ک  یتون  ی رفتارش مشخص بود. وقت

 :کرد و گفت  انایرو به دا

 ”؟ی اینم ی! مطمئن ستاین رید هنوزم

خواست نقش    یاصال نم  انایدر چشمانش دا  اقیبرق اشت  نیا  دنید  با

بال که همچون خواهر   یشانیپ  ی رو  ی مزاحم را داشته باشد. بوسه ا

 :بود نشاند و گفت  شیبرا یکوچک



 

  ی برنامه دارم. از سفرت لذت ببر و حساب   یلیباور کن امروز خ  نه“ 

 ” .خوش بگذرون

تر از قبل   بانهیرا غر  ییبار حس تنها  نیاول  ی برا  انایکه رفت دا  بال

  ف یکرد خودش را سرگرم کند، ظهر که گذشت ک   یحس کرد، سع

شهر برود و    ی خواست به سمت باال   یبار م  نیرا برداشت ا  ولنیو

سخاوتمندانه جعبه اش را از    شهی مرفه هم  نانیانجا بنوازد. باالنش

 .د کردن یسکه و اسکناس پر م

 ی رو یکوچک دی, دستمال سفدیرس زود به مقصدش یلیمترو خ با

 شیکه با الک قرمز رو  یخوش رنگ  یباز کرد و باکس چوب   نیزم

  ولن یعقب رفت و و  یآن گذاشت. چند قدم   ی نوشته بود انعام را رو

کالم و معروف باغ   یب  یق یکرد و شروع به نواختن موس  میرا تنظ

کوتاه   ی هاکرد. چشمانش را بست و ذهنش هم نوا شد با نت   یمخف

 ...یق یو بلند موس

گام   کرد یم  احساس با  همراه  در   یقیموس  ی هاروحش  پرواز  به 

قدم   شد،یجدا م  رامونشیپ  ی ایانگار از دن   نواختی م   ی. وقتدیایم



 

که    یپر از نور و رنگ، جهان  یبه جهان  گر،ید  ییایبه دن   گذاشتی م

  .بود  گانهی ب یمشک و ی با خاکستر

و   ردیگینوا جان م  نیسلول به سلول بدنش با ا  کردیم  احساس

 .شودی م دهیاش دمتازه به بدن خسته یروح

جمع  یهنگام   کرد  باز  و چشم  برداشت  دست  نواختن  از   تیکه 

و مسحور حرکات    فتهیبودند نگاه ها تماماً ش  ستادهیمقابلش ا  یادیز

 د، یبود.  آهنگ که به اتمام رس  ولنیآرشه و   ی ماهرانه دستش بر رو

 ستادیکرد و منتظر ا  یمیحضار بلند شد با لبخند تعظ  قی تشو  ی صدا

ن  نییتز   یکه باکس چوب  دی نکش  یطول پر شد. با    مهیشده اس تا 

را رو  تیرضا ارشه  اهنگ   ولنیو  ی خاطر  نواختن  اماده  گذاشت و 

اشنا را    یکه اسم  ی مانند  غ یج  غ یج  ی صدا  دنیشن   بعد شد که با

  .زد،تمرکزش بهم خورد یصدا م

 ”؟یاسکناس دار هی نجا،یا ای ب اال ی...یتون“ 

 ی مرد  دهیچهره رنگ پر  ی باز شده و رو  ی رارادیبه طور غ  چشمانش

 .بود ستادهیا شی ماند که خشک شده در فاصله چند قدم  رهیخ
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 ی ک یآن    دنید  یآمادگ  چکدامیه  دیسرجا خشکشان زد، شا  هردو

او م  ینداشتند. تون   ییجا  نیرا در چن به   ست،ینگری خشک شده 

پالتو  زهیم  زهیر  ی دختر با  کوتاه  قد  بلند  ی ریش   ی و  از   ی رنگ 

 نکهیاما بدون ا  ی. تونزدی نفس حرف م  کی  شده و   زانیاو  شیبازو

 انایبود، دا  انایبه دا  رهیکند خ  رییخشک شده صورتش تغ  کیمیم

  یزیدخترک چ  ی هاکلمه هم از حرف  کی  یخت  ی شک داشت تون

 ی نشست، حتما تون  انایصورت دا  ی رو  یباشد. پوزخند تلخ  دهیشن

ازدواج   شنهادیانتظار نداشت دوست دختر سابقش را که تا مرز پ

 ی . نگاهش روندی مشغول ساز زدن بب  نجایبودند در ا  شرفتهیهم پ

همر دختر  ز  یمعمول  ی دختر  د،یچرخ  ی تون  اهچهره  که   ریبود 

مارک    فیبلند و ک   ی دفن شده بود. بوت ها  متیخروارها برند گرانق

 ی موها  ی که رو   ی برند  نکیعو    یبرند گوچ  یکوکوچنل، ساعت مچ

بودند که او را   ییزهایرنگش قرار گرفته بود همه و همه چ  ییطال

او را   یشدند تونی که باعث م  ییزهای. چکردندیم   زیمتما  انایاز دا



 

از نشان دادنش   ی حت  ایکند،    یاش معرفانتخاب کرده و به خانواده

 .نداشته باشد یباک  نیریبه سا

 ی های که آداب شرکت در مهمان  یمناسب او بود، کس   ی دختر  نیچن

خانوادگ رقباآن  یمجلل  با  کس  شانیکار  ی ها  باشد.  بلد  که    یرا 

که جز   ییمد روز باشد نه او  و  متیگرانق  ی هاکمدش پر از لباس

 .نداشت  دنیپوش ی برا ی زیسه دست لباس چ

ان دختر   ی با دست ها  که مقابل صورتش حرکت کرد و  ی اسکناس  با

ون باکسش قرار گزفت، انزجار همه وجودش را در بر گرف. چرا در

همان ساعت    متیدستش باشد کهق  ی ساعت  دیبا  ییچون او  یکی

  را عوض کند؟  انایبال و دا یتواند تمام زندگ یم

 :گرفت، با کنابه گفت ی شتریعمق ب پوزخندش

 ” !از سخاوتتون ممنون“ 

تحو  ی لبخند  دخترک تون  لشی احمقانه  دست  و  همراه   ی داد  را 

 :که در لحظه آخر گفت دیشن  انایدا  د،یخودش کش



 

ساز بزنه. اسمون رو   نجایبمونه ا  دیسرما با  نیکه تو ا  ه یبدبخت  چه“ 

بنی بب بارون  قراره  حت  ادی!  اون  هم    هی  یو  مناسب  کفش  جفت 

 ” !نداره

رنگ و   ی اماند, کفش سورمه   رهیخودش خ  ی هاکفش  ی رو  نگاهش

رفته کم رو  اما  بود  اورده  دوام  بازهم خوب  اب   یاش  باران  موقع 

  .کرد ی داخلش نفوذ م

داخل    ی هارا جمع کرد و پول  ولنینواختنش را از دست داد و  حس

که متعلق به آن زن بود را جدا   ی باکس را شمرد. اسکناس ده دالر 

رود درونش در جدال بود که اسکناس را دور انداخته و ب  یکرد، حس

 نهیبه فکر هز  دیبود و او با  یلیگفت ده دالر هم خ  یاما منطقش م 

  .بودی ها م

شد. پول ها را در   روزیفقر پ  تیغرور و عقل در نها  انیجدال م  در

 :گذاشت و رو به غروز خدشه دار شده اش گفت بشیج

نم “  که  اون  هرحال  ا  فهمهیبه  از  کردم    نیمن  استفاده    ا یپول 

 ”داره؟  ی ا دهیکار چه فا نیانداختمش دور. پس ا
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 یی هارا به دوش گرفته و با شانه   ولنیشکست خورده و  ی سرباز  مانند

تر از قبل بودند شروع به راه رفتن کرد، همه   دهیخم  یکه فقط کم

ها معطوف بود.  حال خوبش نابود شده بود، ذهنش هنوز به اسکناس

  مت یگرانق  فیبرود از پشت دسته ک  توانستی م  خواستی دلش م

 ی ها را توو اسکناس  ده یخود کش  تاو را به سم  ریدخترک را بگ

دستان    ست، یکارها ن   نیکه آدم ا  دانستی صورتش پرت کند. اما م

هوا بدنش    ی لباسش فرو برد و خنکا  ی هابیاش را در جمشت شده 

 کردندی حرکت م   شیپا  ریها با وزش باد از زرا به لرزه انداخت. برگ 

هرازگاه برگ  ی صدا  یو  شدن  خرد  خش  ز  ینارنج  ی خش   ر یاز 

م  کفشش گوش  آسماند یرسیبه  به  گرفت  باال  را  سرش  که   ی. 

 :انداخت و با خود گفت یشده بود نگاه ی خاکستر

 ” .به بال خوش بگذره دوارمی. حداقل امیشب افتضاح  چه“ 

  ش ی احساس کرد پاها  ختیصورتش ر  ی قطره سرد آب که رو  نیاول

ثانکشندینم  گرید بود، هر  بارها مرده  او  نگاه    هی... در ذهنش  که 



 

 و   ستادی. سرجا امردی م  گریبار د  شدی م  یچشمش تداع  شی پ  یتون

کنند،    سیاجازه داد قطرات درحال تند شدن باران صورتش را خ

  .بردیآب افکار خجالت آور را از وجودش م نیا دیشا

 ی هرچه در دست داشتند باال   کهیشدن باران مردم درحال  دتریشد  با

  افته ی  ی کرده بودند تا سرپناه  دنیشروع به دو  گرفتند،ی سرشان م 

 .ابندیشدن نجات  سیو از خ

تقر  یمحکم  تنه و  حسشی ب  بایبه دست  بند جعبه  و   ولن یخورد 

نشست و    نیزم  یزده روخورد. وحشت  نیداد و محکم زم  ینیسنگ 

به    شیهام یاز س  ی کیکه    یولونیکهنه و شکسته و و  یبه جعبه چوب 

  .پاره شده بود، چشم دوخت یطرز دلخراش

  ش،ییبر سرش نازل شود؟ تنها دارا  توانستی م  زین  نیبدتر از ا  ییبال

 ...داشت با آن کسب درآمد کند، حاال  دیکه ام  ی زیتنها چ

کوزه بود    کیبر قسمت ترک خورده    ی ضربه مانند تلنگر  نیا  انگار

زانو زد و گذاشت اشک    نیزم  ی که از همان نقطه او را شکست. رو 

  .کند  س یبا باران صورتش را خ ختهیآم



 

هم  دیشا م  د ی..بابود.  نیسرنوشتش  پا  ری ز  شدیخرد  و    ی دست 

هم   گران،ید صدا  نیمثل  نبود چه  مهم  کهنه...  دل    ی تکه چوب 

م  ی زیانگ در  مقا  آمدی ازش  و  سهی در  ش   یولونیبا  و  روز    ک،یبه 

 .کردیرنگ و رو رفته را انتخاب نم یچوب ولونیو چکسیه

  ب یمصداق بارز خودش بود...از مد افتاده، شکسته و آس   ولونیو  نیا

 .دهید

باران    ی باال   ی اهیسا مانع هجوم قطرات سرد  و  قرار گرفت  سرش 

رو  نگاهش  مشک  ی هاکفش   ی شد.  خورده  گرانق   یواکس   یمت یو 

 .ماند که حاال درست مقابلش بودند  رهیخ
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باال رفت,    دیچکی که از نوک کفش م   یقطرات آب  ی از رو  نگاهش

و خوش دوخت را دنبال کرد و به   ی نوک مداد   ی شلوار   ی خط اتو 

مردانه و مربع مانند،    ی اچانه   تی و در نها  ی امردانه سرمه  راهنیپ

ب   غهیت .  د ینافذ اما پر از لبخند رس  ییهاو چشم   دهیکش  ین یصاف 

سرش    ی بود که باال   یرنگ  یمشک  رتر بود چتانچه از همه پررنگ



 

ب  . مرد مقابلش خم شدی شدنش م  سی خ  شتریقرار گرفته و مانع 

  یرفتند، دسته سرد چتر را تو  انا یشد دستش به سمت دستان دا

ب شکسته   انایدا  حسی دستان  جعبه  به سمت  را  گذاشت، سرش 

برد و قطعات شکسته چوب را کنار زد،   شی دست پ  چرخاند  ولنیو

 :تار پاره شده را لمس کرد و گفت  شبا سرانگشتان 

م  یکی “  موس  شناسمیرو  ابزارآالت  کردن    ی قیکه کارش درست 

 ” .مینشونش بد  میببر  میتونی م هیمیقد

اهم  ولنیو   شد،  بلند  و  برداشت  خ  یتیرا  کت    سیبه  شدن 

 :دراز کرد و گفت اناینداد دستش را به سمت دا متش یگرانق

 ” ؟یشی نم بلند“ 

گرفتن دستانش بلند شد، با تعلل چتر را به سمت مرد گرفت    بدون

 :و گفت

 ” .درستش کنم  تونمیممنون خودم م  “ 

 :و گفت  ستادیا انایدرست مقابل دا رچتریجلوتر آمد ز یگام مرد



 

نشه   سیعجله داشت که داالس خ  ی راننده من بود، به قدر  اشتباه“ 

  ن ی و دار نیشد سی جبران کنم. شما خ نیبه شما تنه زد. اجازه بد

 ” .نیای. لطفا همراهم بنیلرزی م

  ی مثل ربات انای. دادیرا گرفت و او را دنبال خود کش انایدست دا مچ

ل  به سمت  پارک شده کنار    یمشک  نیموزیمسخ شده دنبال مرد 

 :پوزش طلبانه جلو آمد و گفت یرفت. راننده با لحن ابانیخ

 ” .خانم. متوجه شما نبودم د یمن رو ببخش “ 

 :باز کرد و گفت شیرا برا در

 ” دین یبنش“ 

نم   انایدا ا  شد،یمتوجه  اهم  نقدریچرا  او  مگر   دادند؟ی م  تی به 

  ن یبا ا  ابانیخ  نیمگر مشخص نبود او در ا  دند؟یدیسروضعش را نم

 ها و کفش وصله ناجور است؟لباس

 :به مرد گفت  رو

 ” برم  دیمن با نیرو بد ولنمیو شنی م  سی خ ایصندل “ 

  .صورت زد ی به پهنا ی لبخند مرد



 

 ”فل؟ “ 

 :راننده جلوتر آمد. مرد چتر را بست و به دستش داد و گفت 

 ” .وریسمت مغازه گر میریم “ 

 ”آقا بله“ 

 :گفت شدی م  سیخ دیبارش شد ری ز کهیدرحال مرد

 مینشد  ضیشما هستم. پس تا هردو مر  یسیبه خ  قایاران دق  منم“ 

 ” .نیلطفا سوار ش 

ه  خی  انایدا بود،  قائل   یاحترام  نی چن  شیبرا  یکس  چوقت یکرده 

 !چوقتینشده بود! ه
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دا  ن یماش  داخل بود.  گرم  و  از   یاحساس  انایخشک  گرفته  نشات 

کفش  آلود  گل  ته  که  داشت  وجدان  ماش   شیهاعذاب  را   ن یکف 

مرد   یکند. وقت  سیرا خ  نی و نو ماش  متیکرده و چرم گرانق  فیکث

 ی مانند  کیت  ی مقابلش نشست و در بسته شد تازه متوجه شد صدا 



 

م  گوشش  به  دندان  ی صدا  رسدیکه  خوردن  خودش    ی هابرهم 

کت  شی پ   یاست. دست و  پ  یآمد  او  دور  در   یعطر خنک  د،یچیرا 

 :خورد و گفت یوحشت زده تکان  د،یچیمشامش پ 

 ”!شهی م  فیکث لباستون“ 

 :تکان داد و گفت ی سر مرد

 یلی. حتما خلرزهی سرخ شده و فکتون م   تونی نینداره. ب   یتیاهم“ 

 ” .سردتونه

 :و گفت  دی کش رونیب ی بطر نی باکس ماش از

 ”گرممون کنه  تونهی م  یدن ینوش“ 

  ی سگ  دنیخودش سرش را چرخواند با د  ک ینزد  یحس حرکت  با

 .دیکش  ی اخفه  غیزده جبزرگ وحشت

 ”اسشده  تی! اون تربد ینترس“ 

 :به سگ اخم کرد و گفت رو

 ” !! برو عقبداالس“ 



 

 .حرف گوش کن عقب رفت یاکرد و مثل بچه  ی غرولند سگ

 بود؟ نیرا در دستش گذاشت، شامپا یدن یجام نوش مرد

  ینشسته و به همراه مرد   نیموزیشده بود؟ در ل  وانهیکرد، د  مکث

 خورد؟ یمشروب م بهیغر

 :گفت  دیکه نگاه مرددش را د  مرد

 ” .شما رو ندارم خانم دنیقصد دزد  نیکن باور“ 

کارت   اشدهیبا دست رنگ پر  انایگرفت. دا  انایرا به سمت دا  یکارت

 .کارت را خواند ی را گرفت نوشته رو

 ویبا ی تجار شرکت

 .را برگرداند کارت

 نیگر لریتا تیریمد به

. چند بار لبانش  دی چک  یآب م  شی نیبود. از نوک ب   نینامش ا  پس

 :و گفت دیرا بهم مال 



 

  ولن یو  هی  ی برا  ستین   ازی...از لطفتون ممنونم اما واقعا ننیگر  ی آقا“ 

 ” .د یفت یشکسته به زحمت ب 

  د یزد که شا  یلبخند جذاب  د،یکش  سشیخ  ی به موها  یدست  مرد

 :سپس گفت  داشت،یرا به لرزه وام یمونث نندهی دل هر ب

 ه یآدم    ادیم  شیشدن. کم پ   یتجمالت  یلیروزا خ  نیا  زایچ  یبعض“ 

. مهم  لهیجنس اص  هی...ولنیو  نی! ا لیاص  هیکنه.    دا یجنس اصل پ

که پشتش پنهانه.   ه یچقدر رنگ و رو رفته بشه مهم اصالت  ست ین

 ” .پس قطعا ارزشش رو داره

درک و هضمش مجبور    ی برا  انایکه دا  با یبود، آنقدر ز  ییبایز  ریتفس

 .را سر بکشد یدن یجام نوش شتریشد ب 

 ”جوان؟   ی اسمتون رو بدونم بانو تونمیم“ 

چه لبخند کرد دستپا  یاز لرزش لبانش کم شده بود. سع  یکم  حاال 

 .بزند

 ” انایدا “ 

 .نگفت ی زیچ گری نامش را تکرار کرد و د کباری مرد
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که به سمتش گرفته    یبه خودش آمد، با دستمال  ن یتوقف ماش   با

. آهسته کند ی م  نی ف  نیاست که مدام دارد ف  قهیچند دق  دی شد فهم

  .دیکش  سشیخ ین یب ریحرف ز یو دستمال را ب دیلب گز

 :و گفت دیکش رونیب  یسرک  کیپنجره تار از

 ”م؟یدیرس“ 

 ” .خانم  ی ش ادهیپ  یتونی . مالبته“ 

 زدیکه م  ی شد، باد سرد  ادهیآهسته پ  انایدر در باز کرد و دا   راننده

 ی لرز   جادیبه بدنش باعث ا  دهیچسب  سیخ  ی هالباس  شدی باعث م

  .شود شی هادر استخوان

ماند، حرف گ    رهیخ  یمیمغازه قد  سوختهم ین  ی تابلو  ی رو  نگاهش

  یهاشه یاز پشت ش  زد،یداشت و پرک پرک م  یاتصال  ور،یمغازه گر

 انویپ  ی هاهیکالو  ،یمیقد  ی هاگرامافون  توانستیبخار زده مغازه م 

  .ند ی را بب ییزهایچ نیو چن



 

سرش باز   ی و چتر باز هم باال   ستادیپشت سرش ا  زین  نیگر  ی آقا

 .کرد تیبا دست او را به سمت مغازه هدا نیگر ی شد. آقا

 رفت،ی م   ش یو خواسته خودش نبودند، به ناچار پ  لی به م   شیهاقدم

تعظ با  را  مغازه  در  صدا  شانیبرا  یمیراننده  کرد،    ی زنگوله   ی باز 

مطبوع و    ی از هوا  یو به دنبال آن موج  دی در به گوشش رس  ی باال 

بو براده  ه یشب   ییگرم.  آم  ی هابه  قهوه. صدا  ختهیچوب   ی با عطر 

باعث شد نگاهش دور مغازه   یمیقد   یتاک پاندول ساعت چوب  کیت

  .بچرخد

پرت  لهیوس  ی اهرگوشه و  خرت  ب  بیعج  ی هاو   ده ید  مصرفی و 

 :بلند گفت ی جلوتر رفت و با صدا نیگر ی . آقاشدی م

 ”؟ ی خوایمهمون نم ر؟یپ جک“ 

بزرگ چرخ  انایدا مغازه  دور  تنها    یآهسته  نارنج  کی زد.   ی چراغ 

و تار شکسته    یمیقد  ی انوی بود، چشمش به پ  زانیوسط سقف آو

که داشتند نو   ییپر از براده چوب بود و سازها  نی زم  ی خورد. رو 

 .خوردندیجال م  شدند،ی م



 

از پشت پرده خاک گرفته    ی مرد  هیبلند شد و سا  یریرجیج  ی صدا

 .آمد  رونیب  کردی پنهان م  دیاز اتاق را از د   یرنگ که قسمت  یشمی

سب  شیر سف  لشیو  دل   دیچنان  از  بابانوئل  انگار  که  بود  بلند  و 

  .اورده است رونیها سر بقصه 

 :زد وگفت یلبخند پت و پهن نی گر ی آقا دنید با

 ” ...ی بزرگ شد! چقدر لریتا “ 

  زدند یم  گریکدیرا در آغوش گرفتند، چنان محکم پشت    گریکدی

 .شدی گفت از پشتشان خاک بلند م شدیکه به جرات م

 ” .ی سر بزن ریپ یبه جک  ی گرفت می شده تصم یچ“ 

 :گرفت و گفت  رمردیرا به سمت پ ولنیجعبه و نیگر ی آقا

ا  ولنیو  نیا“  اشتباه  نیمال  من  م  یخانمه.    ی نتوی شکستمش. 

 ” ؟یدرستش کن

گذاشت. به    زیم  ی را از دست او گرفت و رو  ولنیجعبه و   ریپ  جک

 .خشکش زد ولنیو دنیکش  رونیمحض ب

 :و گفت  دیچرخ انایدا ی رو نگاهش



 

 ” .شی. از کجا آورد هیمیقد یلیخ“ 

 :معذب گفت انایدا

 ” .خانوادمه ادگاری تنها“ 

پ  نگاه  با مال  یبود، برق خاص  بیعج  ریجک   مت یداشت. دستش 

 :و گفت دیچرخ هامیس ی رو

 ” .بهیعج“ 

مرد   دیشروع به کوبش کرد، احساس کرد شا  انایدر قلب دا   ی زیچ

و  ی زیچ با  رابطه  شا  ولنیدر  والد  ی سرنخ  دیبداند  داشته   نشیاز 

 :گفت  زدهجان یباشد. ه

 ” ...آقا بهیعج یچ“ 

 19پست#

[24.07.20 00:00] 

باشد، سرش  دهیناب را د یگنج زد،انگاری در نگاهش برق م ی زیچ

 .دوخت انایچشم به دا ترق یدق بارنیرا باال گرفت و ا

 ” ه؟یخانوادگ هی ارث هی نیا پس“ 



 

 :اش، گفت همه پرسش در مورد خانواده نی معذب از ا  انایدا

 ” ...آقا بله“ 

و   یزندگ  یقیقادره به هر موس  ولونیو   نیروح داره، ا   ولون یو  نیا“ 

ن ممکن  ببخشه،  ا  ی ز یچ  ست یروح  و   ولونیو  ن یبا  بشه  نواخته 

 ” .مسحورش نشن انیمخاطب و اطراف

 :باال داد و گفت ییابرو انایدا

  هیاستعداد  نیآقا! ا  دهی روح م  یق یهنرمنده که به ابزار موس   نیا“ 

 ” .کنهیم  جادیمنتقل شده و اون حس رو ا  م یکه از سرانگشت به س

 :سر تکان داد و گفت عیسر ریپ جک

 نیباتریز  تونهیهنرمند م  هی! نه! اشتباه نکن دختر جوون! درسته  نه“ 

ا   یقی موس اما حرفم در  بنوازه،  ا  نیرو    ولونیو  نیمورد فرق داره، 

 ” ...نی...بب هیفرق داره! اون پر از روح زندگ

چشمانش را بست و وجودش   د،یب کشسطح چو  ی را رو   انگشتانش

 .از حس لذت به لرزه درآمدند



 

ا  یحت   تونمیم“  کنم.  حسش  لمسش   اتی ح  هی  رو،ین  هی  نجایبا 

 ” ...دهیخواب

 :درک مرد گفت رقابلیغ ی هاکالفه از حرف انایدا

از خانواده   هیزیهمه چ  نیا  ن؟یدرستش کن   ن یتونیم  حاال “  ام که 

 ” .با ارزشه یلیواسم مونده. برام خ

 :سرتکان داد و گفت ریپ جک

م   البته“  متونمی که  درستش  شب  تا  م  کنم ی .    ی ایب   یتونی فردا 

 ” .ش یریبگ

 :آسوده سرتکان داد و گفت ی با خاطر انایدا

 ” .ممنونم“ 

 :آورد و گفت رونیب یدسته چک نیگر ی آقا

 ”جک؟ سمیبنو چقدر“ 

 .برافروخته شد ریجک پ چهره

 ”پسر؟  یکنیم  نی با ثروتت بهم توه ی دار باز“ 



 

توه   اوه“  قصد  ا  نینه  اما  با  نی ندارم  و  توئه  پول   دیکار  ازاش  در 

 ” .ی ریبگ

برانه“  نه  زندگ  نیکار...ا  نیا  ی !  مثل  شماها  مونهیم   ی کار   .

م   ولونیو  نی...ا ن یبفهم  ن یتونی نم  ن، یفهمینم حرف  من  . زنهی با 

باش  دیبر ا  شتریب  د یزود  نش   نیاز  من  با  د،ی مزاحم  برم   دیمن 

 ” .زنهی درستش کنم...اون داره صدام م دیسراغش...با

 :کرد و گفت  انایبه دا ینگاه  نیگر ی آقا

 ” .دیریتا پسش بگ  امیمن فردا همراهتون م م،یبر“ 

به سمت در حرکت کردن. به محض باز شدن در سوز سرد   هردو

افتاد. دستان آ  ی تو   نیگر  ی قاصورتش خورد، همه تنش به لرزه 

 :گفت دیکشیاو را م  کهیدور مچش حلقه شده و درحال

 ” .شهیهوا داره سردتر م  یباش. بارون بند اومده ول زود“ 

فکر افتاد که حاال چه خواهد    نیکه نشستند، تازه به ا  نیماش  داخل

 هالم یکه در ف  ییهامرد قرار بود مانند همه جنتلمن  نیشد؟ البد ا



 

پشت    گریو د  رفتی بود او را تا دم خانه برساند، بعد قطعا م  دهید

  .کردیسرش را هم نگاه نم

 :و آهسته گفت  دیلب گز انایدا

اما بازم ممنونم. لطفا    ن،یکارو انجام بد  نینبود ا  ازی . واقعا نممنونم“ 

 ” .د یاتوبوس برسون ستگاهیا نی ترکیمنو به نزد

 :زد و گفت ی لبخند نیگر ی آقا

 ”انا؟یدا هیامشبت چ برنامه“ 

 .ماند  رهیچهره مرد خ ی متعجب رو انایدا نگاه 

 ”چطور؟ “ 

که    ییهفته هرجا  نی! اه ی. امشب شب مهمیدونینگو که نم  اوه“ 

! نگو یهرم   یماه گرفتگ  دهی. پدزدنیرفتم همه حرف امشب رو م

 ” !ی دیدر موردش نشن ی زیکه چ

 :باال انداخت و گفت ی اشانه   یبا بدخلق انایدا

 م یزندگ  ی رو  ی ریتاث  ستیباشم که قرار ن  ی ادهیبه فکر پد  دیبا  چرا “ 

  م، یشی م  داریمثل قبله. دوباره ب   ز یداشته باشه؟ فردا صبح همه چ



 

 دا یاشون پسرسام آور سروکله  ی هانه یها و هزقبض   های دوباره بدبخت

روزنامه و چندتا    ی جز چندتا خبر تو  یهرم  دهیپد  نیو از ا  شنی م

تو ظرف  مونهی نم  ی زیچ  نستاگرامیا  ی عکس  همه   هی.  هفته 

 ” .گردهیبه روال خودش برم ی و زندگ کننی فراموشش م

 .دوخته بود انایموشکافانه چشم به دا نیگر ی آقا

 ”انا؟یدا ی نی بدب نقدریا زیمورد همه چ  در“ 

ش  انایدا به سمت  را  افسوس  شهیسرش  با  و  سع  یبرگرداند   ی که 

 :منعکس نشود گفت شی داشت در صدا

فرق   انیپر  ی هابا قصه  یزندگ   رهیگیم  ادیزود    یلیمثل من خ  یکی“ 

که    ستیاز بابانوئل ن  ی خبر  فهمهی زود م  یلیمثل من خ  یکیداره.  

رو   ییآرزو  ستیستاره دنباله دار قرار ن  هی  ایجورابا کادو بذاره،    ی تو

 ریرو ز  یزندگ  ستیخاص قرار ن  یماه گرفتگ   هی  یبرآورده کنه و حت 

ا کنه.  رو  بچهیو  واسه  پولداراس.  بچه  واسه  مادرشون   ییهانا  که 

  ی وقت  گنی و بهشون م  کنن ی تنشون م  یزنید  ی هالباس شاهزاده 

ش ز  شونیریدندون  بذارن  پر   ر یرو  شکالت  رو  جاش  فردا  بالش 

 ” ...اساش مسخرههمه  نایمثل من...ا یآدم ی . براکنهی م
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  ا یگفت ترحم    شدی به خود گرفت، نم  یرنگ خاص  نیگر  ی نگاه آقا

  .آمد مجذوب شده باشد یبنظر م شتر یبهت، بلکه ب

دندون اعتقاد   ی که نه به پر   یهست  ییتو جزو اون دسته آدما  پس“ 

 ” ...دارن نه به بابانوئل و نه به آرزو. جالبه

پا  انایدا را  سع  نییسرش  و  خ  یانداخت  به  آزاردهنده   یسی کرد 

فکر کرد که حاال در    نیبه ا  نیباشد. با توقف ماش  تفاوتی لباسش ب

خواهد شد. با باز شدن    ضیمترو تا خانه قطعا مرسرد با    یهوا  نیا

ماش پ  ز ین  نیگر  ی آقا  دید  ی وقت   ن،ی در  همراهش  با   ادهی به  شده 

 :سوءظن گفت 

 ” !ستیاتوبوس ن ایمترو  ستگاهیکه ا نجایا“ 

 ” .ا یدنبالم ب  ؟ی بر  ذارمی م  ی نطوریا  ی کنی . فکر مستیکه ن   معلومه“ 

 ی ها برندهاقرار داشت، تمام مغازه  یبزرگ  ی مجتمع تجار  مقابلشان

از    نیگر   ی متوجه منظور آقا  انایبودند. دا  یمعروف و لوکس تجار



 

ا به  خ  شد،ینم  نجایآوردنش  نگاه  متوجه  مجتمع  به  ورود    ره یبا 

که به شدت آزاردهنده   ییهابه سرووضع خودش شد، نگاه   نیریسا

  .دیرا کش نیگر ی آقا  نی جلو رفت و آست اریاختیبودند. دستش ب 

من   ی آقا. اما جا  ه یچ  نجایهدفتون از آوردن من به ا  دونمی نم  من“ 

وستین  نجایا خاطر  به  د   ولنی.  من  اما  برگردم   دیبا  گهیممنونم 

 ” .خونه

ا  قبل انگشت  ن یدستش آست  نکهیاز  و   دهیکش  ی هااو را رها کند 

 .حلقه شدند انایاش دور مچ دامردانه

. انایدا  ی اعتقاد ندار  یزندگ  یتو  ی ا خوشحال کننده   زیچ  چیبه ه  تو“ 

در   شتریب  خوادیمن جالبن...دلم م   ی افکارت برا  ،یهست   یآدم جالب

. مردم همه امشب ه ییشب خاص و استثنا  هیموردت بدونم. امشب  

تکاپو امشب    گنی م  ایل یهستن، خ  یماه گرفتگ  دهیپد  دن ید  ی در 

. به من کنهی م  رییا جهان از فردا تغی  رهیگی آرزوها رنگ تحقق م

بدم. از فردا من    ریی رو تغ  تی شب زندگ  هیشب...ففط    هیاجازه بده  

جداگانه خودمون    ریهرکدوم مس  م،ی نیبی رو نم  گهیهمد  گهیو تو د

برا  م یکنی م  یرو ط به من    ی ماه گرفتگ  ی تماشا  ی اما امشب چرا 



 

دورم شلوغ بوده و از تنها   شهیکه هم  میمن آدم  ؟یشیملحق نم

که تنهام و   هیاعصاب خرد کن  ی . امشب از همون شبازارمیبودن ب

 ” .همراه داشته باشم هی دمی م  حیخب...ترج

 .در هم رفت  انایدا  ی هااخم

اشتباه  کنمیم  فکر“  گرفت  یآدم  رابطه  دیرو  آدم   ه ی  ی هاآقا. من 

 ” .رو فراموش کنم زیکه فردا همه چ ستم یشبه ن 

 .باعث بهت و تعجبش شد  نیگر ی ده بلند آقاخن ی صدا

رابطه    انایدا  اوه“  دنبال  نه  من  نکن.  برداشت  اشتباه  شبه   کینه 

همراه هستم   هیهستم و نه دنبال سواستفاده از تو. من فقط دنبال 

انکارش   ی برا  ییو جا  ی رو گذروند  ی بد  یلی. تو امروز روز خنیهم

  ی امروز روز وحشتناک. منم  دمیفهم  دمتیکه د  ی ااز لحظه  ست، ین

که قرار بود    یگذروندم. بهتره بگم امروز روز ازدواج من بود، کس  رو

  ح ی نامه و توض  هیدر محراب ازدواج به من ملحق بشه با فرستادن  

هزاران   نی من رو ب  ی داده آبرو  حیمن رو بهم ترج  ی تجار  ب یرق  نکهیا

مثل من تنهاست    یچرا امشب آدم  یدرک کن  یتونی نفر برد. حاال م

 ”انشه؟یراه فرار از دست اطراف هیو دنبال 



 

 ”اوه“ 

آمد. هرطور فکر   رونیب  انایدا  ی از گلو  اریاختی بود که ب  ی اکلمه  تنها

ثروت و  نی مثل او، با چن ی مرد از او بدتر بود. مرد  تیوضع کردی م

بود. حت  شیبرا  یسرافکندگ  نیقطعا چن   ،یقدرت نخواهد    ی راحت 

ت  دیشا شرمندگروزنامه  تریفردا  احساس  شود! حاال  . کردی م   یها 

 :مت گفتیبا مال  نیگر ی آقا

  خوامی به موندن اجبارت کنم. فقط م  تونمی من نم  ی بر  یاگه بخوا“ 

به من ملحق   یماه گرفتگ  ی تماشا  ی ازت درخواست کنم امشب برا

  م ی که پشت سر گذاشت   ی با حرف زدن، روز بد  می بتون   دی. شایبش

 ” .م یرو فراموش کن

امشب    نکهیفکر کرد که واقعا از ا   نی و به ا  دیکش  یق ینفس عم  انایدا

 زاریامروز را در ذهن مرور کند ب   عیتنها در اتاقش مانده و مدام وقا

  شدی بود، حداقل باعث م  زیوسوسه برانگ   نیگر  ی آقا  شنهادیاست. پ 

داد   رونیدست از سرش بردارند. نفسش را ب   تاال یامشب فکر و خ 

 :و گفت

 ” .قبوله آقا  باشه“ 



 

 کردی م تیبرند هدا ی هااز مغازه  یکیاو را به سمت  کهیدرحال مرد

 :گفت 

حالم بهم    نیگر  ی آقا  ایلفظ آقا    دنیصدام کن. از شن  لریتا  لطفا“ 

 ”.خورهی م
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نگاهش رو  وارد رنگارنگ  بایز  ی هالباس  ی فروشگاه که شدند،    ی و 

 ی هامحله  ی هانی تریماند که بارها و بارها با عبور از پشت و  رهیخ

م را  نگاهش  حت  خکوبیلوکس  و  پشت  ساعت   ی گاه  یکرده  ها 

. از کردیتجسم م  ییهالباس   نیو خودش را در چن  ماندیم  نیتریو

  ی را داشته باشد حس خوب  شیرالباس ب  دیمرد قصد خر  نیا  نکهیا

صرفنظر    دیبتواند او را قانع کند که از خر  دیرسینداشت اما بنظر نم

 .کند

 :رگاا برداشت و گفت  انیها را از مچند دست از لباس نیگر ی آقا



 

رو بپوش    نا ی. اکننی م   تییاق پرو راهنماخانم برو. به ات  نیهمراه ا “ 

 ” .ادیخوشت م  شتری از کدوم ب  نی بب

 ستادهیکه کنارشان ا  ی بماند رو به زن  انایآنکه منتظر نظر دا  بدون

 :بود گفت 

 ” .انتخاب کنن  دیجفت بوت مناسب هم براشون ببر چند“ 

ها چشمانش گرد شدند، آهسته به لباس   متیبرچسب ق  دنید  با

 :شد و گفت  کیمرد نزد

 ” !گرونن یلیخ نایقبول کنم. ا نارویا تونمی نم من“ 

 :را باال داد و گفت ابروانش

. اما االن لطفا قبولشون ی خونه پسشون بد  یبعدا که رفت  یتونیم “ 

 ” .قبول کنمکه جواب نه رو  ستمین  یکن. من اصوال آدم

اش بودند، چنان ها اندازهناچار دنبال زن به اتاق پرو رفت. لباس  به

  ی خودش دوخته شده بودند. چرخ  ی در تنش نشسته که انگار برا

که خطوط    یرنگ  دی شد. شلوار بلند سف  رهیبه خودش خ  نهیزد و در آ 

دوخت شکالت  ی اقهوه  و خوش  بافت چسبان  که    یرنگ  یداشت، 



 

  د ی سف  ییپالتو  شدند،ی م  دهید  شیهان یو آست  قهیبرف کنار    ی هاانهد

که داخلش پر خز بود    یرنگ  یو بوت بلند شکالت  ی ریش  ی با خزها

کرده بود. به خودش گرم   یرا به آن  شیزده پاها  خی  ی هاو سرانگشت 

چشم دوخت، حاال سرووضعش درست مثل آن دختر بود.   نهیدر آ

و    ریفق  ی دهد او فقط دختر  صی بتواند تشخ  یبود کس  دیحاال بع

انسان  کیاست! فقط    میتی لباس...تفاوت   ک ی  نیها در همدست 

نوع قضاوت   یو حت  ت یشخص   ت،ی که هو  ی دست لباس بود. لباس

اش گرفت. حجم از پارادوکس خنده   نی. از ا دادیم  رییمردم را تغ

شخص   ک یکه تن    یواقعا منصفانه نبود که مردم فقط مطابق با لباس 

 .کنند ی بند درجهاحترام به آن شخص را  زانیبود م

کم آنقدر  مردم کم   رفت،یرو به زوال م  شتریروز به روز ب  تیبشر

را فراموش   یکه لذت واقع  شدند یم   ی نیلوکس و ماش   یغرق زندگ 

  .کردندی م

ب   از آقا  رونیپرو که  نگاه  و   دیچرخ  شیرو  تفاوتی ب  نیگر  ی آمد 

 :گفت 

 ” .ی که سرما بخور ستمینگران ن گهیاران د  حداقل“ 



 

ها را حساب کند. نه نگاهش  لباس  نه یسمت صندوق رفت تا هز  به

. شدی م  دهیدر چشمانش د  یخاص  یکرده بود، نه شگفت  رییبه او تغ

مرد   نیکند، حداقل ا  یاحساس آسودگ  یکم  انایباعث شد دا  نیهم

 .دیسنجی را با لباسش نم تشیشخص

ب   یوقت پاساژ  برا  رییتغ  رفتندی م  رونیاز  وضوح  به  ها   ش ینگاه 

 ن یبه تاسف تکان داد. سوار ماش  ی زد و سر  ی مشخص بود. پوزخند

 .شدند و دوباره به راه افتادند

 :دیجرات داد و پرس یخودش کم به

 ” م؟ یکجا بر قراره“ 

 :به ساعتش کرد و گفت ینگاه  نیگر ی آقا

 ی باغ خارج شهر هست که نما  هیکرده.   دیشام خر  ی برا کمیفل   “ 

شام آروم رو   هی  می تونی اونجا. م  می ری رو به آسمون داره، م  ییبایز

باش  کن  شیآت  م، یداشته  گرفتگ   می روشن  ماه  کن   ی و  تماشا  . م یرو 

 ” .رسونهیبعدش راننده من تورو به خونه م 



 

دست   لشیموبا  برهینگفت. با و  ی ز یآهسته سر تکون داد و چ  انایدا

 ی شماره بال کم  دنیآورد. با د  رونیرا ب  ی برد و گوش  فشیداخل ک

 .حالش بهتر شد 

 ” .شدمی م داشتم نگرانت گهیازت نداشتم. د ی ...از صبح خبر بال“ 

 .دیچیپ  یبال در گوش زدهجانیزدن ه نفس  ی صدا

. ی ومد یهم هستن، کاش م   یمیج  ی دوستا.  هیجات خال  انایدا   ی وا “ 

 ” .میراه بنداز ی باز شیاس. قراره آتالعادهفوق نجایا

به گوشش برسد.  بال گنگ   ی صدا  شدی بلند باعث م  کیموز  ی صدا

 .بود ی کاف شیبرا گذردیبه تو خوش م دانستی که م نیاما هم

  ی کن بهت خوش بگذره. مراقب خودت باش. فردا که برگشت  یسع“ 

 ” .یکن فیرو واسم تعر زیهمه چ دیبا

 .شد  نیگر ی را قطع کرد و متوجه نگاه کنجکاو آقا یگوش

 ”؟ ی دار   خواهر“ 

 :باال انداخت و گفت ی اشانه 



 

که    ترهکیخواهر کوچ  هیخونه بزرگ شدم. بال مثل    می تیتو    من“ 

 ” .میندار یازش مراقبت کنم. اما نسبت خون دیبا

 :تکان داد و گفت یسر نیگر ی آقا

بزرگ شده مستقل و شجاع    خونهم یتی  ی که تو  ی دختر  هینوان  ع  به“ 

 ” .یرسی بنظر م 

 :و گفت  دیکش یق ی نفس عم انایدا

 ی ولگرد  ی . از نظر مردم ما مثل سگاکننی مثل شما فکر نم  همه“ 

 ” .م یکنیکه جامعه رو خراب م  میهست

 :اخم کرد و گفت نیگر ی آقا

ن   نیا“  آدمستیدرست  من  م  ی ادیز  م یتی  ی ها.  که    شناسم ی رو 

 ” .موفق شدن ییهابه چهره  لیتبد

 :شد و گفت رهیبه چشمانش خ انایدا

که   ی اخانواده  ایکردن    دایپ  یخوب  یاونا شانس آوردن که حام  پس“ 

که   ی ! هربارم یشانس نداشت  نقدریقبولشون کنه. ما ا  یبه سرپرست

 ت یافراد خوش شانس مورد حما  ی سر  هیبود    خونهم یتیاز    دیبازد



 

م  نیریخ بود  گرفتن،یقرار  و بال هربار منتظر    یوثل جود  میمن 

 ” .برگرده مونیشه و ورق زندگ دایپ اشهابوت، بابالنگ دراز سروکل

  خانه م یتیکه پشت پنجره    ییخاطرات روزها  ی ادآوریکرد، با    مکث

خ صف  به  انتظار  تلخ  شدندی م  رهیخ  نیریچشم    یرو  یلبخند 

 :صورتش جا خوش کرد و ادامه داد

 مو  شتریب شهیهم ترکیکوچ ی هابچه“ 
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بودن. بچه  رد بودن خودشون رو لوس کنن و   ییهاتوجه  بلد  که 

نوازندگ من  کنن.  جلب  خودشون  به  رو  ها  بودم،    یتوجه  بلد 

ساب  تونستمی م توجه  بارها  و  با    نیریارها  منو  تا  کنم  جلب  رو 

رو کردم    م یکارو نکردم. همه سع  ن یخودشون ببرن اما به خاطر بال ا

 ” .دا بشن اما نشد یبال پ تیحما ی برا  ی اکه خانواده

 :موشکافانه نگاهم کرد و گفت

 ” واست مهم بود؟ نقدریچرا ا“ 

 :در صورتش را عقب زد و گفت ختهیر ی رشته موها  انایدا



 

بچگ  یمشکل  هی  بال“  از  داشت،    نیا  ی داشت.  رو  از    یکیمشکل 

دگوش گوش  و  ناشنواس  م   گهی هاش  سمعک  همشنوه یبا    شه ی. 

انگار ه   یزندگ  ی جور به نفسش   ی نقص  چی کرده که  نداره. اعتماد 

  مون یاون سمعک پش  دنیبا د  یهرکس   خونهم یتی  ی اما تو  ه،یستودن

بچه    هیها دنبال  خانواده   کثربود اما ا  بایبال واقعا ز  نکهی. با اشدی م

م  منم  اگه  بود،  وابسته  من  به  بال  بودن.  تنها   رفتمیسالم  اون 

 ” .موندی م

 گر یباز کرده بودند و حاال د  انایخود را به ذهن دا  ریمس  خاطرات

 .ردیهجومشان را بگ ی جلو توانستینم

ح  هی“  گوشه  و  میتی  اطیروز  شد   یوقت  دم زیم  ولنیخونه  تموم 

اومدن از من خوششون   یکه واسه فرزندخوندگ  یمتوجه شدم زوج 

برا د  هی  ی اومده.  که  اتاق    تونمیم  گهیلحظه خوشحال شدم  برم. 

 ه یکه بهشون پدر و مادر بگم. اما    ییخودم رو داشته باشم و کسا

و اشک   کنهی منو نگاه م  دارهدرخت    هیکه پشت    دمیلحظه بال رو د

بزرگ   کس ی ب  یوقت   ،ی رو ندار  یکس   یوقت   ه،یچ  یدونی . مزهیری م

خانواده واسه آدم   هیکه دورت هستن مثل    یاندک  انیاطراف  ،یشی م



 

  ه یخواهر بزرگتر بودم.    هیبال من واقعا مثل    ی . براشنی پررنگ م

ا به  م  نیلحظه  نابود  بال  برم  منم  اگه  که  کردم    ی وقت.  شهیفکر 

بزنن وانمود کردم لکنت دارم.   زوج مشتاق اومدن تا باهام حرفاون

 ” .رو انتخاب کردن گهیبچه د هیشدن و  مونیپش  یراحت نیبه هم

کرد لبخند بزند اما    یچشم دوخت. سع  نیگر  ی آقا  ی چهره جد  به

 :آهسته گفت نیگر ی شده بود. آقا  نینتوانست. قلبش سنگ 

 ”اسظالمانه“ 

 آهسته لب زد  انایدا

واسه  ظالمانه   یزندگ“  زندگ  ی سر  هیاس!  ماها  خوب   یاز  هرگز 

 ” نبوده

 22پست#

[30.07.20 02:28] 

. سرجمع چند شناختیمرد را نم  نیا  ی او حت  د،یلب گز  اریاختی ب

راحت   قدرنیمرد نگذشته بود، چطور ا  نیبا ا  دارشیساعت هم از د

باز کرده و خاطرات  در   ی زیبال هم چ  یرا که حت  یسفره دلش را 



 

نم برا  دانستی موردشان  آدم  فیتعر  شیرا  او هرگز  بود؟!    ی کرده 

با هرکس    ش یزندگ  ایشود و در مورد خودش    یمیصم  ینبود که 

شا  کند،  با یدن ینوش   ریتاث  دیصحبت  زد،  تشر  خودش  به   د یبود. 

  .بودیم  شیهامراقب حرف نیاز ا شتریب

 :گفت  مرد

که   ییهای مشکالت و سخت  نیا  ی . با وجود همهزهیبرانگ  نیتحس“ 

قطعا    نیدی ادامه م  نیقدرت دار   نیهنوز با ا  نکهی ا   ن،یتجربه کرد

زنانزه یبرانگ  نیتحس نها  ی.    گاه یبه جا  تیکه مثل شما هستن در 

 ” .رسنیم یخوب

گوشه   تا یباال؟ نها  گاه یکند. جا  ی از پوزخند زدن خوددار   نتوانست 

کردن شکم خودش و بال   ریس  ی داشت برا  ی سع  که یدرحال  ابانیخ

  گرفت ی که داشت وجودش را در برم  ی ماریبزند به خاطر ب  ولنیو

در   ی . عاقبت بهترمردی م   ایو    شدی فلج م   ای  تایو نها  فتادی م  یکنج

 ...انتظارش نبود 

به   توانستینداشت چطور م  یپزشک  ی هانهیهز  ی برا   یکه پول  ییاو

 .باشد نی نامعلومش خوشب ی ندهیآ



 

م  یلیخ“  دار   خوادیدلم  االن  چ  ی بدونم  م  یبه  که    یکنیفکر 

 ” .ترهلبخندت از فحش هم گزنده 

 ی از ک کرد،ی مراقبت م  شتریب  دیرا گاز گرفت، با شیهاداخل لپ از

  شده بود؟ پروای ب نقدریا

 ” .کنم یفکر نم یخاص زیچ به“ 

انگار در   زد،یبرق م  نیماش  یکیبه جلو خم شد، نگاهش در تار  مرد

 .دندیدرخشی م یکوچک ی هاچشمانش ستاره 

 میبه حر  دی. قاعدتا باکنمیاصرار نم  یول  یگیدروغ م  ی دار   نکهیا  با“ 

 ” .ذهن افراد احترام گذاشت یشخص

 گر یکدیبه    شیکرد و با فشردن پاها   کتریرا بهم نزد  شیزانوها  معذب

 یذرها  نکهیبدون ا  نیگر  لریتالش کرد تا از اضطراب خود بکاهد. تا

 :دیعقبگرد کند با همان نگاه موشکافانه، پرس 

 ” .مورد خودت بگو. در مورد کارت در“ 

 ی زیکرد جمالتش را بسنجد و هرچ  یقبل از حرف زدن سع  بارنیا

 .دینگو مقدمهیهمانطور ب  دیآیکه سر زبانش م 



 

و  نیدید  خب،“  من  توزنمی م  ولنیکه  موس  هی  ی .   ی قی آموزشگاه 

 هی  نی. بنابرادنیبابتش نم   یاما خب پول آنچنان  دمیدرس م  ولنیو

م  ی سر و  رونیب  رمیروزا  پزنمی م  ولنیو  روز   ه ی  ی برا  شی. چند 

 ” .قبول شدم  یینها شنیآد  ی تست دادم و برا ی برادو ی تو شینما

 :تکان داد و گفت یسر نیگر لریتا

 ”.ی رو دار شی پ  یقی در موس یروشن  ندهیآ پس“ 

 :باال انداخت و گفت ی اشانه 

کله گنده   یکی  اگه“  پارت  ی هااز  و  پول  با  نگ  ی جا  یشهر    ره یمنو 

 ه یواسه    ی روز  هینشه.    نطوریا  دونمی م  دیمن بع  یاحتماال آره. ول

هستم. روز    ییسه نفر نها  نیتست دادم و گفتن من ب   ی مرکز معتبر

 ره، یبلد نبود آرشه رو درست دستش بگ   یداوطلب حت  نیآخر سوم

آخر همون قبول شد چون پدرش    یول  زد،ی خارج م   تم یمدام از ر

س  هی م  نمای کارگردان  که  برنامه    تونستی بود  اون  مسئول  واسه 

 ” .از من باشه دتریمف
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داد، انگشتانش را درهم فرو برد   ه یتک  ی صندل  یبه پشت  نیگر  لریتا

 :تعلل گفت یو با کم

 ” .ی بد شنیبد نباشه کارت من رو به مسئول آد دیشا“ 

 :مشهود بود گفت  شیکه در صدا  ی ابروانش را باال داد و با بهت  انایدا

 ” ن؟ی کنی م یشوخ“ 

پاها  ی کی  نیگر  لریتا رو  شیاز  درحال  ی گرید   ی را  و   کهیانداخت 

 :بود گفت  ی اش کامال جدچهره  کیمیم

 ” .کنمینم یابدا شوخ نه“ 

بلندتر از   یشدند، کم شتریب  انایدا  یشانیپ  ی مانند رو  نیچ  خطوط

 :گفت ی حد عاد

دختر  دیخوایم“  د  ی واسه  ساعته  چند  فقط  واسطه   نشیدیکه 

 ” ن؟یبش

 ” کجاست؟ اشکالش“ 



 

آدم متقلب    هی! ممکنه مند یشناسیاشکاله! شما اصال منو نم  سراسر“ 

 ” ...فهی کث

 .گشتی کرد؟، دنبال کلمه مناسب م مکث

  یینباشم. ممکنه کلمه به کلمه حرفا  یمن اصال آدم درست  ممکنه“ 

م چطور  باشه!  بوده  دروغ  زدم  چن  نیتونی که    ی کار  ن ینشناخته 

 ” .نی کن

 :باال انداخت و گفت  ی اشانه نیگر لریتا

شانس،   هیفرصت بود.    هیامشب ما    دارید  دیفکر کن که شا  نیا  به“ 

بار شانس    هیکه هست. فکر کن    یاسمش هرچ  ایسرنوشت    ریتقد

. چرا دست رد یبرس  ی خوای م  یبه هرچ  یتونی اومده سراغت و م

 ” ؟یزنی شانس م نیا نهی به س

 :کرد و گفت کیچشمانش را بار انایدا

هستم و نه اونقدر بلندپرواز   یچون من نه آدم فرصت طلب  دیشا“ 

 ” .هام برسم واستهبخوام به خ یکه از هر راه



 

او گوش    ی هاشوکه شده به خنده   انایخنده زد، دا  ر یبلند ز  ی صدا  با

نم جذاب  شدیداد.  حتچهره  تیمنکر  حرکاتش،  تمام  شد،   ی اش 

وقت  نیچ چشمانش  گوشه  ب  نطوریا  یخوردن  و   پروایآزادانه 

. نحوه نشستن، حرف زدن و راه  افزودی م   تش یبه جذاب  دیخندی م

  داد،ی که به تلفظ اُ م  ی تلفظ کلماتش و حالت خاصرفتنش، مدل  

  .انش یمسخ کردن اطراف ی بود برا یذات یتی انگار تماما جذاب

بب  دیبا“  رو  دا  نی نیچهره خودتون  واکنش جالبانایخانم  واقعا  .  ه ی! 

 ” .زدیهوا قاپ م ی من رو رو شنهادیشما بود پ ی جا یهرکس

مرد بود    یشانیپ  ی رو  ختهیر  ی به موها  رهیهمچنان نگاهش خ  انایدا

آب دهانش را قورت    ی خنده دور چشمانش. به سخت  ی هان یو چ

آنقدر داغ شده که   نیداخل ماش  ی فضا   کردیداد، حاال احساس م

اتومب  شیهاگونه  متوقف شدن  با  آتش گرفتن هستند.   ل ی درحال 

 ی هاو خنده  کی تار   ی افض  نیاز ا  توانستیم  دیخوشحال شد، شا

خفته در وجود   ی هاهورمون   توانستی م  شیصدا  یکه حت  ی مرد

  .ردیکند، فاصله بگ  داریرا ب یهر زن

 24پست#
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فهم  اده یپ   یوقت آسا  د یشد  معجزه  طرز  به  شده،    ییباران  قطع 

داشتند آسمان   رهیت  ی شد، ابرها  دهینگاهش به سمت آسمان کش

هم در آسمان   یتک و توک ستارگان  یو حت   کردندیرا ترک م  کیتار

ول  ی . گرچه هوا هنوز سوز سردشدی م  دهید که    نیهم  یداشت، 

  .داشت  ی باران قطع شده بود، حس بهتر

از او چشم   دیه تقلو ب  ستادیشد، کنارش ا  ادهیپ   نیاز ماش  نیگر  لریتا

 .به آسمان دوخت

هواشناس   خوبه“  اومده.  بند  بارون  برا  گفت ی م  یکه  هوا   ی امشب 

کامال صافه. مطمئن بودم بارون قرار    یهرم   یماه گرفتگ  دهیرصد پد

 م یتونی و نم  سهیچمن خ  یعنی  نیکنه. اما خب ا  دای ادامه پ  ستین

تومین یبش  نیزم  ی رو من  خوشبختانه  کوچ  هیباغ    ی .   کیکلبه 

 ”.دارم

 :اش کرد و گفتبه راننده  رو

 ” .رو روشن کن نهی کلبه و شوم ی رو ببر تو ل یلطفا وسا فل،“ 



 

 گرید دیجد ی هابوت  نیگل آلود انداخت، با ا ن یبه زم ی نگاه انایدا

 نیگر  لری. به دنبال تاردیغم به بغل گرفته و عزا بگ  ی نبود زانو  ازین

باغ پر بود از درخت  ی به سمت درها   ی هاباغ حرکت کرد. داخل 

به مشامش    سی . عطر چمن خی ز ییپا  ی هاپر از گل  ییهابلند و بوته

که درون   ی زیحس رخوت انگ  شدی باعث م  مطبوع   ی و هوا  دیرسی م

کوچک کنار آن مرد  ییبرود. حاال که در فضا ن یداشت از ب نی ماش

 یکه به تن داشت را کم  ی داشت. پالتو  ی محصور نبود حس بهتر

سنگ    ریهوا شد. مس  ی منکر سرما  شدی نم  د، یچیدور خود پ  شتر یب

رفت.    یم  شیبزرگ پ  بایتقر  ی فرش شده وسط باغ تا کنار کلبه ا

 د یدی ها را مگفت کوچک پس قطعا اگرخانه آن  یکلبه م   نیاگر به ا

  .امد  یبه سوراخ موش م  هیبنظرش شب 

نشسته   یکف چوب  ی ها داخل کلبه شده بود، روکه جلوتر از آن  فل

 ی داخل کلبه زد، فرش  یبود. چرخ  نهیو مشغول روشن کردن شوم

که    یرنگ  یشکالت  یداده بود و مبلمان راحت  نتیز  ن یبه زم   یپوست

ه زد  جرق  نه یدرون شوم  ی زیداد. چ  ی کلبه را گرمتر جلوه م  ی فضا

  .دی زبانه کش کخش ی هازمیه  انیو سپس آتش در م



 

 :از جا بلند شد و گفت  فل

 ”ست؟ین ی ا  گهید امر“ 

 ” .ممنون فل نه“ 

چنگ   انایرفت و در را بست. ترس به وجود دا  رونیاز کلبه ب  فل

دانست چه در   یمرد تنها باشد؟ نم   نیکنار ا  نجایانداخت. قرار بود ا

 :داد حیتوض نیگر لریافکنده بود که تا هینگاهش سا

اخبار تماشا کنه. نگران نباش هر زمان که    نی تو ماش  ده یم  حیترج“ 

 ” .رسونه یتورو به خونه ات م ی بخوا

افکارش در چهره  نکهیا   از نماناغافل  باشند احساس   ان یاش  شده 

  .خجالت کرد

 :را باال زد و گفت شیهانیآست نیگر لریتا

 ” ؟یدنی من واقعا گرسنه ام. نوش ؟یستی ...گرسنه ن خب“ 

نه تکان داد. همان    سرش به نشانه  برا  کیرا  بود.   یکاف  شیجام 

 .گرفته انیپوستش آتش جر ریکرد ز ی هنوز حس م



 

را باز کرد و شروع به  ی به سمت آشپزخانه رفت. بستها نیگر  لریتا

 .مقابلش کرد زیم ی رو لیوسا دنیچ

تنور  خوامیم“  ام  ی ژامبون  کنم.  داشته   دوارمی درست  دوست 

 ” .ی باش

بار  زیت  ی چاقو  با سپس    یکیو  شد،  ژامبون  زدن  برش  مشغول 

تقس  جاتیسبز کوچک  قطعات  به  س   میرا  و  را    های نیزم   بی کرد 

ظرف کف  گرفت.  ها  یکی سرام  یپوست  برش  با  س  ی را   ب ینازک 

 تزا ی رپیپن  ی هایو فلفل دلمه و قارچ پر کرد، سپس ال   ج یهو  ،ی نیزم

و دوباره   دیآن چ ی ها را ورقه شده روو بعد ژامبون  ختیآن ر  ی رو

دستش    فیمشتاقانه به حرکات ظر  انایکرد. دا  ریظرف را پر از پن 

ند  رهیخ را  کارتش  اگر  بود.  د  دهیشده  با  قطع  طور  به    دن یبود 

رآشپزماهر است که در  س  کی گفت او    یحرکات فرز انگشتانش م

 .کند یرستوران شهر کار م  نیمعروف تر

 .سرش را باال گرفت و چشم دوخت به نگاه مشتاق دخترک لریتا

 ”چطوره؟“ 



 

 :با خنده گفت انایدا

  ده یشما بودم تا االن نصف انگشتامو بر  ی اگه من جا  دی. شایعال“ 

 ” .نیبودم. واقعا مهارت دار 

پارچها  دی سف  ی کیسرام  ظرف با  گذاشت.  فر  داخل   د یسف  ی را 

  نت ی انتقال داد. به کاب  نکی دستانش را پاک کرد و ظرف ها را به س

 :زد و گفت هی پشت سرش تک

 ” .کردمیم ی آشپز یمدت هی“ 

 .به چهره دختر بود رهیخ  م یمستق نگاهش

دائم الخمر بود.   یالکل  هیمن فوت کرد، پدرم    مانیموقع زا  مادرم“ 

م  ریمدام منو ز لگد  نهاگرفتی مشت و   ی لیروز که خ  هی  تی. در 

تولد ه بود، روز  مادرم    ادیاومد خونه،    م، یسالگ   جدهیمست  مرگ 

کتکم زد. بعدش از خونه پرتم   شدی و تا م  دیافتاد، کمربندش رو کش

منو   مونیسا  ی تا آقا  دمیخوابی پارکا م  ی تو   ی . چند روزرونیکرد ب

 ی کار تو  هیهتل دار بود! دلش برام سوخت، بهم    هیکرد. اون    دایپ

 ” .دمیکش ی م یرو ط نی شستم، زم  یهتل داد. ظرفا رو م



 

رفتارش    یاش و حتشده بود، به چهره   رهیاش خناباور به چهره  انایدا

و    دهیکار کرده باشد. چنان اتوکش  ای  ده یزجر کش  یخورد پسر  ینم

 .پر قو بزرگ شده باشد ی د تمام عمر ال آم یمرتب بود که بنظر م

[01.08.20 04:32] 

وا  شدمیم   کاریب  هروقت“  آشپزا  دست  نگاشون    ستادمیمیکنار  و 

آشپزکردمی م عاشق  ا  ی .  عاشق  تابه   نکهیبودم.  دست  اون  رو  ها 

 فیازش زبانه بکشن. عاشق حرکات ظر  شیآت  ی هاو شعله   رم یبگ

همه    ی. شبا وقتزدنی م  ییکه به مواد غذا  ییهادستشون و برش

با  رفتنی م و    یم  ی زکاریتم  دی من  انبار   همونجاکردم  گوشه 

وقتا دمیخوابی م کس  یی.  تمر  ی که  آشپز  ی م  نینبود    ی کردم. 

روز   هی.  شدمی زده م  جانیو از خوردن دستپخت خودم ه  کردمی م

آشپز معروف اومده بود   هیهتل برگزار شد.    ی تو  ی مسابقه اشپز   هی

غذام    یمسابقه شرکت کردم، وقت  ی و رسانه...منم تو  ن یدورب  یو کل

 ادیخوب  نقدریا یاموزش  چیشد من بدون ه ینم شباور دیرو چش

گرفته باشم. بهم اجازه دادن درس بخونم، اون آشپز حاضر شد ازم  

دان  تیحما برم  بتونم  تا  مکنه  بخونم،  و درس    نده یآ  گفتی شگاه 



 

انتظارمه. نمره  یخوب بود. درس خوندم، مددر  رو   تیریهام خوب 

آشپز  کنارش  و در  از صفر   ایل ی. خمگرفت   ادیهم    ی انتخاب کردم 

دانشگام تموم  یصفر شروع کردم. وقت ریاما من از ز کننی شروع م

شروع کردم، شبانه    کیکوچ  ی جا  هیشد، شرکت خودمو زدم، از  

کش زحمت  ا  دمیروز  ا  نکهیتا  به  هستم    یینجایتونستم  که 

اون    ادی  کنم،یم   ی وقتا که آشپز  ی. گاهویبا  ی برسم.شرکت تجار

رو   ازهای و پ  موندم ی م  داریب   ی همه خستگ  نکه با او  وفتم یم  ییشبا

م تمر  زدمی برش  بتونم  آشپز  نیتا  بتونم  تا  از   ی کنم،  من  کنم. 

چ به  ندارم...من  شرم  خودم  گذاشتم    ی زیگذشته  سر  پشت  که 

 نجا یپشت سر گذاشتم باعث شد به ا  کهیزی. چون چکنمی افتخار م

شرم نکردم. تو    ایام احساس خجالت  برسم. هرگز نسبت به گذشته 

افتخار    ی دیه کشک  ییهای به سخت  دی. باانایهم احساس شرم نکن دا

که    یهست  ی ! تو دختر قوی ستین  فیتو ضع  دهی . چون نشون میکن

 ” .ی با همه اتفاقات سخت بازم سرپا موند

  ی ب یحس عج  انایدستگاه به سمت فر برگشت، دا  ی بلند شدن صدا   با

به او  یحرف نیچن  ی. هرگز کسدیتپ یم امانی داشت. انگار قلبش ب



 

ه بود.  با  یکس  چوقتینزده  بود  کند.    دینگفته  افتخار  به خودش 

 !چوقتی باورش نداشت! ه  یکس چوقتیه

 25پست#

[06.08.20 02:05] 

گذاشت و کارد و چنگال    ی چوب  زیم   ی شکل را رو  یض یب   ی هابشقاب

ضربدر سف  یرو  ی را  سفره  دستمال  و  قرارداد  ن  دیآن  را    ز ی رنگ 

  انا یبه دا  ی اعقب داد و با دست اشاره  یرا کم  ی. صندلدیچیدورش پ

 :کرد و گفت

 ”یا. حتما گرسنه نیبش“ 

 یبیمرد حس عج  نینشست، هنوز از مصاحبت با ا  ییبا کمرو   انایدا

از ژامبون    یبزرگ یپر شد و بعد تکه مربع   مهیتا ن   السش یداشت. گ 

  .بشقابش قرار گرفت ی تو ی رتنو

 ” !ادهیز یلیبخورم. خ تونمیهمه نم نیا من“ 



 

زنال یخیب  اوه“  چرا  م!  فکر  حل   کنن ی ها  مشکل  خوردن  کم  با 

اشتهام   شن یچون باعث م   ادیخوش خوراک خوشم م  ی از زنا  شه؟یم

 ” .بشه و لذت ببرم شتریبه غذا ب 

غذا  شروع زدن  برش  تکه  ی به  کرد.  ظرفش  دهان   ی ادرون  به 

همراه    ری. طعم فوق العاده پندیگذاشت و به حال فرصت لقمه را جو

که   یخاص  هیداشت، به همراه ادو  ی تند  بایکه طعم تقر  یبا ژامبون

چنان به مذاقش خوش آمد که به سرعت    دانست،یاسمش را نم

 .شروع به خوردن کرد

 ”چطوره؟“ 

 ”!خاص هیادو هی ه؟یچ بیطعم عج نی. ایعال“ 

 :با غرور گفت لریتا

 ”!من  ی سر هیادو “ 

 :گفت کنجکاوانه

 ” .داره یبیطعم تند عج هی. دمینچش  هشیشب ی زیبه حال چ تا“ 



 

بهت    یدرستش نکردم. ول  یواسه کس  چوقتیخاصه. ه  بیترک  هی“ 

و فلفل قرمز و    شنی و آو  ری. عصاره سهیچ  گمیو م  کنمیاعتماد م

 ”پودر گلبرگ الوندر

 :گرد شده گفت یبا نگاه انایدا

 ”همراهتون بود؟ نایا  همه“ 

 :و گفت دیخند لریتا

 ”دارم نجایازش ا یقوط هینه  “ 

 :تکان داد و گفت ی سر انایدا

 ” ومد؟ینامزدتون سر محراب ن چرا“ 

 .بداند شتریمرد ب نیاز ا خواستی م دلش

محبوب  شتر یب  پول“  و  اون  شتریب  ت ی شهرت  آرزوشه  گرهیباز  هی.   .

رق بشه.  سع  ی تجار  بیسوپراستار  بارها  چ  یمن  که    ییزایکرده 

. مثل شرکتم، شرکام و نامزدم. خب در  ارهیمتعلق به منه بدست ب 

 ی اسپانسر  هیجواهر و    سیشدم چون با دوتا سرو  دیناام  ی مورد آخر

 ”.اونو مال خودش کرد لمیف



 

  ی بپرسد که موجب ناراحت  والی  یداشت جور  یسع  هکیدرحال  انایدا

 :نشود گفت لریتا

 ” داشت؟ ی بد حس“ 

 :را پاک کرد و گفت  شیهابا دستمال گوشه لب  لریتا

عادت   هی  یوند یمضحکه خاص و عام شدن؟ اوهوم وحشتناکه. م  “ 

وقت دارم  وسا  شمیم  ی عصب  ی نطوریا  یبد  رو   هی  لیکل  خونه 

 ” .باعث شد خشمم رو فراموش کنم دنتی. امروز اما دشکنم یم

 :گفت یبه شوخ انایدا

 ” دیمنو شکست  یزندگ ییکل دارا  خب“ 

 :افسوس سر تکان داد و گفت با

 ”خوامیبازم عذر م و“ 

ب  لرزش و  چنان    یحسی خاص  دستش  افتاد  جانش  به  هم  باز 

. قبل  دیغلت   نیزم  ی انگشتانش رو  انیشد که چنگال از م  حسی ب

چنگال را برداشت و به دستش داد. نگاهش    لریاز انکه خم شود تا

 :ماند و گفت رهیخ انایدست لرزان دا ی رو هیچند ثان



 

 ”خوبه؟ حالت“ 

 :و گفت دیآهسته مچش را مال انایدا

 ” هیاز خستگ ستین  یهاص زیچ“ 

انداخت و دستش را   زیم  ی از جا بلند شد دستمال سفره را رو   لریتا

 .گرفت  انایبه سمت دست لرزان دا

شروع شه.    یو بارون کامال قطع شده. االناست که ماه گرفتگ  باد“ 

 ”م؟یتماشا کن  میبر

تا  ی نگاه  انایدا دست  و   کیانداخت.    لریبه  گذراندن  خوش  شب 

 خورد؟ یم  خوردی برنم ییکه به جا   یفراموش کردن بدبخت

 .را در دست او گذاشت و از خانه خارج شدند دستش
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ستارگان هم در دامن   یصاف شده و حت  بایبا اوبود، هوا تقر  حق

بود    افتهیهوا کاهش    ی سرما  زدند،یرنگ شب چشمک م  ی اسرمه

.  دیرسیبه گوش م  ی از فاصله نه چندان دور   هارکیرجیج  ی و صدا



 

 یگرد  زیبالکن و کنار م  ی اشاره کرد که رو   یچوب  یبه دو صندل  لریتا

 .قرار داشتند

 ” ؟ یقهوه موافق با“ 

امشب بهش    شدیبود اگر معترف م  بیسر تکان داد, عج  شرمزده

 خوش گذشته بود؟ 

بال که   ریتصو  دنیرفت تا قهوه آماده کند، تلفنش زنگ زد با د  لریتا

 یگوش  یدودل  یکرد. با کم  دیترد   ردیبگ  ی ریتماس تصو  خواستی م

 .را جواب داد

 ”خونه؟  یهنوز نرفت  ؟ییکجا ان،یدا یه“ 

 :باال داد و گفت  ی اشانه 

 ”گذره؟ی . بهت خوش منه“ 

 ی هانور ماه و کنار شعله  ریکه ز  یدختران و پسران  هیپست سا  از

  .دیدی را م دندیرقصی آتش م

 ” ؟ یی. االن کجارونیب امیاز فکرت ب  تونمیاما نم آره“ 

 گفت؟ یرا م  قتیحق دیبا



 

 ” .دوست دعوتم کرده هی خب“ 

 .بال با سوءظن به او دوخته شد چشمان

 ”دوست؟ کدوم دوست؟ هی“ 

 :گفت دستپاچه

 ” .ش یشناسینم تو“ 

 .دیدیرا در حالت چهره بال م  ی کنجکاو

 :زد ادیبا دو فنجان قهوه از خانه خارج شد، بال بهت زده فر لریتا

فکرشم نکن که    انایدا  ؟یرونیمرد ب  هیتو با    نم؟یبیدرست م  دارم“ 

 ”ه؟یچ انی جر ه؟ی. اون کی دادن در بر حیتوض ریار ز یتونیم

 :دستپاچه گفت انایدا

 ” .از شبت لذت ببر بال زتمی بعدا بهت زنگ م خب“ 

م  کهیدرحال صدا  را  اسمش  معترضانه  هنوز  به    یگوش  زدی بال  را 

 .قطع کرد شیرو

 :انداخت و گفت  لریبه تا ی اپوزش خواهانه نگاه 



 

 ” .ست یبه شدت عجوله اصال خوددار ن اون“ 

 :و گفت دیخند لریتا

 ” .ادی با نشاط م بنظر“ 

خز  فنجان فنجان  دور  انگشتانش  گذاشت.  مقابلش  را    دند،یقهوه 

بود. فنجان را مقابل صورتش    میمال  ی گرما فنجان آرامش بخش 

اشت  را د  یقرار داد و اجازه داد بخار صورتش را لمس کند،حس آدم

 .باشد  ستادهی گرم ا ی انه یزمستان مقابل شوم  ی که در سرما

 ” .ستین سردت“ 

 را بازکرد و گفت  چشمانش

 ” .هیعال نه“ 

زد   یو چشم به آسمان دوخت، لبخند کمرنگ  دیکش  ی قینفس عم 

 :و گفت

م  ندرال یس  ی جادو “  تموم  ساعت دشهیداره  دوباره    گهی. چند  من 

دا  شمی م  لیتبد همون  ا  ی انایبه  و  تموم   زیشب سحرآم  نیقبل 

 ” .شهی م



 

 :گفت یسوال یبا لحن لریتا

 ” ز؟یسحرآم شب“ 
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 :تکان داد و گفت ی سر انایدا

پشت   ییروز مشکالت رو جا  هی  ی ها برابود، بعد مدت   یخوب  شب“ 

از   بودم بدون ترس  فراموششون کردم، خودم  سرم جا گذاشتم و 

 ” .ممنونم  یکه هستم. ازتون واسه همه چ یکس

را نوازش   انایآورد و پشت دست دا  شی پ  ز یدستش را از وسط م  لریتا

 .کرد

 ” .شنوم یم نویا خوشحالم“ 

 :شد و گفت  دهیبه سمت آسمان کش نگاهش

 ” شهیانگار داره شروع م “ 

قرص ماه کامل در آسمان   ی را گرفت و چشمش رو  لرینگاه تا  ریمس

 !سرخ ی اه یماه افتاده بود سا ی رو ی اهیماند. سا رهیخ



 

 :گفت لریتا

به صورت    د یو خورش  نی شروع شده. ماه، زم  یهرم  ی گرفتگ  ماه“ 

 ن ی. نادرترشهیم  یکیو بازتابشون باهم    رنیگیهرم مقابل هم قرار م

 ” !جهان دهیپد

تا ماه را در خود    رفتی م  شیقرمز رنگ پ  هیبود سا  ییبایز  ریتصو

 :گفت یف ی ضع ی دلشوره داشت. با صدا انایغرق کند، اما دا

 ” فته؟ی ممکنه ب یاتفاق چه“ 

 :ماه شده بود گفت ریمسحور تصو کهیدرحال لریتا

 “  و زهیریجزر و مد بهم م  عتایطب خب“ 

 ی دیبه طرز شد  شانیرپایز  نیحرفش تمام نشده بود که زم  هنوز

 جهیفکر کرد سرگ  انایچنان وحشتناک که دا  یبه لرزه افتاد. لرزش

 ی واو را از کلبه فاصله داد. صدا  د یدستش را کش  لریگرفته است. تا

 ن ی . زمختیو سقف کلبه فرو ر  دی به گوش رس  ی ترق توروق بلند 

  ی وقت  شتریهم ب   دیشا  قهیدق  کی  دیشا  د،یلرزی هنوز م  شانیرپایز

  .زدی م  نهیآرام گرفت قلب هردو در س تیدر نها



 

 ”حالتون خوبه؟ آقا“ 

م  فل سمتشان  دلش    اناید،دا یدویبه  دوخت،  ماه  به  چشم 

 .اما ممکن نبود  ردیرا بگ   یکامل شدن ماه گرفتگ  ی جلو   خواستی م

بود.    ی گرید  ی اما حواسش جا  دیشن یو فل را م  لریصحبت تا  ی صدا

 رد،یرا بگ   امانشیکوبش ب  ی قلبش گذاشت تا جلو  ی دستش را رو

 شد ی تر مشده بود. آسمان روشن و روشن  حسی دستشاز اضطراب ب

اتش به رنگ طال  یانگار  ابتدا  بودند.  افروخته  بعد   ییدر آسمان  و 

 .حلقه شد لریتا نی تقرمز درآمد. دستانش به لبه آس 

 ” ...یب ی قرار اتفاق بد کنم یم حس“ 

افتاد و    نیزم  ی و او تعادلش را از دست داد رو   دیدوباره لرز  نیزم

  ی حت   امدیبه کمکش ن  یدست   نباریاحساس کرد. ا  ش یدر زانو  ی درد

و فل هردو    لریسر برگرداند تا  د،یرس یهم به گوشش نم  لریتا  ی صدا

 .مسخ شده زانو زده و چشم به ماه دوخته بودند

 ”ن؟ یگر ی آقا“ 



 

کرد. هر دو   ی رییاش تغچهره  کی مینه به او نگاه کرد و نه م  لریتا

. مسخ شده اندده یکه هرگزماه را ند  دندیرسی بنظر م  ییهامانند آدم

 ...و مبهوت

 ود؟ چه خبر شده ب  نجای. اکردی واقعا احساس رعب و وحشت م  حاال 

در   ان یدر م  یماند که مانند قرص سرخ رنگ  رهیبه ماه خ  نگاهش

  ی اهی ماه افتاد. س  ی رو  اهیس  ی اهی سا  ی ا. از گوشه سوختی آتش م

 .د یبلعی و انگار ماه را م رفتی م شی که به سرعت پ

 .برگشت لباسش را گرفت و با قدرت تکانش داد لریسمت تا به

 ”؟ی شنوی صدامو م لر؟یتا  ن؟یگر ی آقا“ 

  ی غیو سردرد مانند ت  دی زوزه دردناک داالس به گوشش رس  ی صدا

که انگار با    دیچیبرنده بر فرق سرش نشست. درد چنان در سرش پ

عصب   ییگو  جه،ی توام با سرگ  ی بودند. درد  دهیپتک بر سرش کوب

. تمام بدنش به شدی به عصب و سلول به سلول مغزش شکافته م

نبود، زانوانش سست شد    شمال خود  گریرعشه افتاد، انگار بدنش د



 

که    ی زیچ  نیافتاد، درد بر او غلبه کرد و آخر  نیزم  ی و از پشت رو 

  .آسمان بود نیآتش یماه و سرخ یکیتار دید

 د یذهنش را بلع یکیهم افتاد و تار ی رو پلکش
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  ک ی هردو تار دیماه و خورش سوخت،یآتش م انیانگار در م  آسمان

روشنا تنها  آسمان  و  ه  ییشده  بود.  زنده   چیموجود    یاموجود 

انسان   چی برپا شده باشد. ه  نیبر کره زم  امتینبود، انگار ق  اریهوش

شا  یباق  ی اریهوش بود،  برا  یآزمون  نیا  د ینمانده    یغربالگر  ی بود 

مانده    ییهاانسان خوب  انسان   ییهاانسان   بودند،که  هنوز   ت یکه 

 ...داشتند

مانند پا    یب   یبود و جهان در سکون  ستادهیزمان از حرکت بازا  انگار

 .گذاشته بود 



 

که    ی ساعت  24.  د یساعت طول کش  24  قا یدق  یهرم   یگرفتگ   ماه

بر سر    ییچه بال  دانستینم  چکسینبود و ه  اریهوش   یانسان  چیه

ساعت    نیاز آخر   قهیدق  نیخواهد آمد. اما آن هنگام که آخر  تیبشر

قرار    زیچ  چیرخ داد، ه  بیعج  یشد، جو آرام گرفت، اما اتفاق  ی سپر

 !زیچ  چی نبود به حالت اول برگردد! ه

رنگ و   یآسمان نبود؛ آسمان نارنج  انیدر م   دیاز خورش  ی اثر   گرید

رنگ سابق را نداشت،    گریو د  دیدرخشیبرافروخته م  یمانند آتش

نقطه    نیتردامن آسمان را ترک کرده بود. در کنج   شهیهم  ی برا  یآب

نور پد  دیدرخش  ی آسمان  ماه  ماه   داری و  چند  یشد.  برابر    نیکه 

که    یجذب کرده بود. ماه  به خودش  ار  دیبزرگ شده و انگار خورش

رنگ در وسط آسمان   اهیس  ی انبود بلکه درست مثل کره  دیسف  گرید

بود حاال   نیپشت به زم  شهیهم  کهمهیدوم ماه، ن  مه یقرار داشت. ن

زم  ماه   دهیچرخ  نیبه سمت  بود.  آشکار شده  در   اهیس  یو  رنگ 

 ...خون یبه سرخ  یآسمان

افتاده بودند برخواستند    نیزم  ی که رو  یهوشیمردمان ب  کیبه    کی

به راه    دیجد  یمسخ شده به سمت مقر فرمانده  یو مانند موجودات 



 

  ت یخود را بدست آورده و با ماه  ی اریکه قرار بود هوش  ییافتادند. جا

 .خود آشنا شوند دیجد

 ...نام داشت المنتوسیکه ا یت یماه

*** 
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  ی زیچ نیچشم باز کرد. اول دیچی پی که در سرش م ی دیدرد شد با

رنگ سرخ  نور  زد،  چشمش  در  آسمان   یکه  سقف  بنظر  که  بود 

با کرختدیرسی م پ  ی.  در دستش  و    دهیچیکه  برد  باال  بود دست 

مال  را  دردناکش  شقسقه  م  د،ی آهسته  از    شیموها  دکری احساس 

ر از آ  شهیقسمت  به    یتکان  نکهبه شدت احساس درد دارند. قبل 

 فکر کرد که کجاست؟  نیاش بدهد به ابدن خشک شده 

نشست، انگار به سرش چند تن وزنه   شیسرجا  دیشد  ی اجه یسرگ  با

تعادل سرش را حفظ کرد و نگاهش   یکرده بودند. به سخت   زانیآو

  نیگر  ی آورد، او در باغ آقا  ادی. ناگهان به  دیدورش چرخ  نیزم  ی رو



 

آن نوشبود،  بعد  و  خوردند  شام  هم  کنار  ماه    ،یدن یها  داشتند 

 ...که ناگهان زلزله شروع شد و بعد کردندی را تماشا م ی گرفتگ

 ...شد  یخال ذهنش

که فکر کردن    یته  ی بعد از آن واقعه نبود. مانند فضا  زیچ  چیه  انگار

  .شدیدر گوشش م  ی دی سوت شد جادیبه آن فقط باعث ا

  ش یفکر کردند او مرده و تنها  دیو فل کجا بودند؟ شا  نیگر  ی آقا  اما

 ...گذاشته بودند

 ...نه

. کردی جنازه را در باغ خود ول نم  ک ی  لریبود...قطعا تا  ی امسخره   فکر

تا  چهره  ریتصو بنظر   لریمات  کامال  بست.  نقش  چشمش  مقابل 

  .مسخ شده باشد دیرسی م

خشک شده بود که انگار    ی از جا بلند شد، بدنش جور  یسخت  به

  .دهیخواب یخاک نیزم نیهم ی شبانه روز رو نیچند



 

  رهیو بعد به آسمان خ  دیشده چرخ  رانیبه سمت کلبه و  نگاهش

ا چرا  هوا  سرخ  نقدریماند.  مانند  بود؟  اما    کینزد  یسرخ  غروب، 

 ...دیخورش

 بیعج  ی زیو در عوض چ  مودیآسمان را پ  دیبه دنبال خورش  نگاهش

رنگ وسط آسمان   اه یبزرگ و س  یمثل خال  ی زی. چدید  بیو غر

 !وسط قا یقرار داشت. دق

 :بلند گفت   ی با صدا ارادهی ب

 ”من اون ماهه؟ ی خدا “ 

واقعا چه شده بود؟   یهرم  یافتاده بود؟ بعد از ماه گرفتگ  یاتفاق  چه

ذرات چوب و    انیم   فشی. کدیبه سمت بالکن دو  فشیبه دنبال ک 

خوشبختانه    د،یکش  رونیرا ب  شی . گوش شدی م  دهی براده و خاک د

 ی عنیداشت، اما از بخت بدش آنتن کامال قطع شده بود.    ی هنوز باتر

وارد کرده   ی الطمه  یابراتمخ  ی هاکل به د  یتشعشعات ماه گرفتگ

 .دیباال پر شیساعت نشست ابروها ی بودند؟ نگاهش کهر و

 !شب بود مهین 1ساعت   د؟یدی م درست



 

ماند! واقعا داشت عقلش را از   رهیزده به آسمان روشن خ  وحشت

 شیسرجا  ی زیچ  کیوسط درست نبود...  نیا  ی زی! چدادی دست م

 !نبود شیسرجا ایاصال دن دینبود! شا

کنارش نبود    یکس   یافتاده باشد و حت  ریگ  بیعج  یدر برزخ  انگار

  د یبال افتاد، دلش به شور افتاد، با  ادیکه بتواند بپرسد چه شده! به  

 .رساندی خودش را به خانه م

 .کرد ی م ی کار دیباغ به راه افتاد. با یسمت خروج به
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رس  یخروج  به د  دیکه  راننده    ی مشک  ن یماش  دنیبا  بدون  رنگ 

م مگر  برد.  اآن  شدی ماتش  پ  ن یها  را  راه  باشند؟    ادهیهمه  رفته 

 مهین   نیاست. در ماش  دهیند  ی گرید  نیمطمئن بود داخل باغ ماش 

. مگر دید  نی را داخل ماش  چیو سوئ  دیبه داخل کش  ی باز بود، سرک

 ول کرده باشند؟  نطوریهم را یمتیگران ق نیبه ا  ینیماش  شدی م



 

از    ییهاپارس  ی صدا  دن یشن  با داالس  برگشت،  عقب  به  نگاهش 

بوته نفس    رونیب  ی اپشت  نفس  و  بود  زده  وحشت  نگاهش  آمد، 

 :دستش را باال برد و آهسته گفت د،یترسی . انگار از او مزدی م

 ” .نجایا ای. نترس پسر خوب. بستین ی زیچ“ 

پوزه   ی شد، خم شد و کف دستش را رو  کیمردد به او نزد  داالس

  ه ی شب  یچنگ  شدیم  دهید  قیعم  یچنگ  ی بدنش جا  ی . رودیاو مال

 !خرس ک ی ی هابه پنجه 

 :لب زد آهسته

 ”کار رو باهات کرده؟ نیا یک“ 

بود ح  به افتاد. ممکن  به شور  زمان   یوحش  واناتیناگه دلش  در 

 آورده باشند؟ نیگر ی آقا ایسر فل  ییحمله کرده و بال یهوشیب

 :جا بلند شد و مصمم گفت از

 ” .چه خبر شده می نی شهر بب میشو داالس. بهتره بر سوار“ 



 

و آهسته زوزه   ده یچیشد. در خود پ  نی به دنبالش سوار ماش  سگ

آمد گرسنه و تشنه باشد. معده خودش   یبنظر م   .دی کش  یکوتاه

 .دیچیپی درهم م یهم از گرسنگ 

  م یبرس   دی. فقط بام یکنی م  دایواسه خوردن پ  ی زیچ  ه ی  ی به زود  “ 

 ” .به شهر 

  ییاو یآسان نبود، اما حت شیبرا یبزرگ نیبه ا ین یبا ماش  یرانندگ

فوق العاده بودن    توانستیآورد م  ی سر در نم  هان یکه چندان از ماش 

 .آن را متوجه شود

 ” مگه نه؟ هیزیچ عجب“ 

اسودگ  داالس با  و حاال  پنجره گرفته  به سمت  را  خاطر   یسرش 

 .آورده بود رونیزبانش را ب

ترمز   ی را رو  شیرو پا  ش یمنظره پ   دنیشدن به شهر با د  کینزد  با

 .ستادیپر قدرت ا ن یفشرد. ماش

 ” چه خبره؟  نجایا“ 



 

از جاده به   یماند که هر کدام به نوع  رهیخ  ییهانی زده به ماش   بهت

درب و داغان بودند   ی که جور  ییهان یپرت شده بودند. ماش   رونیب

  .عبور کرده بود شانی از رو  یبا تانک زره یانگار ارتش
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. وارد شهر  شدیبدتر م   ها بدتر ووضع جاده  رفت،یجلوتر م  هرچه

خ در  برد؛  ماتش  شد  نم  یحت  هاابانیکه  پر  هم   زد، یپرنده 

قطار  ی اد یز  ی هان ی ماش شکل  بودند،    ی به  کرده  تصادف  هم  با 

از   ی پخش و پال بودند و رد  نیزم  ی رو   دیخر  ی هاو بسته   هافیک

 .بود  گرفتهرو را در بر  ادهیتمام پ بایخون تقر

ماستانگ  کیبه پشت  دنی. با رسدیترسی داشت م گریواقعا د حاال 

را بند آورده   ریشاخ به شاخ شده بود و مس   گرید  ن یکه با پنج ماش 

کجا بودند؟    هیاما بق  رفت؟ی م  ادهیادامه راه را پ  دیبود نگه داشت. با 

داالس    ی هابه جز نفس نفس زدن  ییصدا  چیشهر خاموش بود...ه 

را   زیکه رستاخ  فتادی م  یینمایس  ی ها لم یف  ادی.  دیرسی به گوشش نم

دچار   هالم یآن ف  دنیکه بال با د  ی و او هربار  دندیکشی م  ریبه تصو



 

است.   ی زیچ   نیچن   گفتیم   شدی م  جانیه دار  خنده  و  مسخره 

وجود    زیبه نام رستاخ  ی زیچ  دیدرک کند چرا با  توانستیاصال نم

و   باشد؟  با  ای داشته  انسان  دیچرا  مثل  یدن  ی هاهمه   ی سر  کیا 

 به آن شوند؟  هی شب ی زیچ ای یبه زامب  لیمضخرف تبد ی هالم یف

م  اما احساس  صحنه   قایدق  کردی حاال  هم  یکیاز    ی اوسط    ن ی از 

مسخره بود!    شی نما  کی  هانیهمه ا  دیقرار گرفته است. شا  هالم یف

 ن یچن  شدی بود! مگر م  هالم یاز همان ف  یکیهم صحنه    نیا  دیشا

 افتاده باشد؟  ی و خنده دار بیاتفاق عج

 :را با قدرت تکان داد و گفت سرش

 میداالس مجبور  م یمسخره رو باور ندارم. بر  ی زایچ  نی! من امحاله“ 

ممیبر  ادهیپ برا  دونمی .  قول    نیگر  ی آفا  ی دلت  بهت  تنگ شده، 

 ” .. هم اونو هم خواهر منومیکن یم داشیپ دمی م

به سمت    هدفیرا ب  نیخون  ی هاشدند و سنگفرش ادهیپ  نیماش  از

 .کردند یکجاست ط  دانستندی که خودشان هم نم ی مقصد



 

که هنوز روشن مانده بود، باز بودند.    ییهاها با چراغفروشگاه  تمام

اول با د  ییفروشگاه مواد غذا  نیوارد  که    ییغذاها  فیرد  دنیشد، 

بودند جلو رفت.    ختهیر  نیزم  ی ها رواحتماال به خاطر زلزله از قفسه

 :بلند گفت ی انداخت و با صدا شخانیبه پ  ی نگاه

 “  ؟یه ست؟ین نجایا یکس“ 

 .امدین  یکه انتظار داشت پاسخ همانطور

 طیشرا  نیکه در ا  ی فکر کرد قطعا کس  نیباال انداخت و به ا  ی اشانه 

دو بسته مواد   ای  کیول کرده از کم شدن    نطوریفروشگاهش را هم

 .اهد شدناراحت نخو ییغذا

 :لبخند رو به داالس گفت با

 ”هوم؟  میغذا بخور ریدل س هی چطوره“ 

از   وانیکرد. ح  زی جست و خ  شیدمش را تکان داد و کنار پا   داالس

که حس کرده بود به شدت کنار او   ییزهایترس و چ  ،ییفرت تنها

  .کردیبرخورد م  مانهیداشت  صم تیاحساس امن



 

م   ی دیخر  سهیک و  شد.  قفسه  انیبرداشت  زدن  قدم  مشغول  ها 

  ن یگذاشت. چند  سهیکه سالم مانده بود را داخل ک  یخوراک  زیهرچ

 ...سگ ی خشکبار، چند بسته غذا یکنسرو، کم یقوط

زد و    یسگ، سوت  ی غذا  ی هایقوط  ی حک شده رو مت یق  دنید  با

 :گفت 

 ن یسال پس انداز کنم که بتونم چن  ه ی  دیبا  ی درحالت عاد  قیرف“ 

 ” .واست بخرم ییغذا

. سگ با ولع ختی داالس ر  ی را جلو  اتیظرف را باز کرد و محتو  در

 :او زد و گفت ی به اشتها ی لبخند  انایمشغول خوردن شد. دا

با همه وجود دارم سع  باور“  رو   نم یبی که م  ی ز یچ  کنمی م  یکن 

هست تو  که  خوبه  کنم.حداقل  تنهایانکار  د  یی...وگرنه   وانه یقطعا 

 ” .شدمی م

کنار داالس نشست و   ن یرا باز کرد و کف زم  ی سرد  چیساندو  بسته

  تی اهم  یفی نه به کث  گریمشغول خوردن شد. آنقدر گرسنه بود که د

  .گرید زیچ چی و نه به ه دادی م
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دوباره به وجودش نشست، داالس کنارش جست    یکه شد جان   ریس

  د یبا  ی تا ک  دانستی از جا بلند شد، خودش هم نم  کرد،ی م  زیو خ

بعد   ی غذا برا  یکم   کردی را تحمل کند، عقل حکم م  یوضع  نیچن

عبور کرد   هافی، از مقابل رد شد  هافیو ک نگه دارد. وارد بخش کوله 

 ی روز  کردی فکرش را هم نم  یکه حت  ییو چشم دوخت به برندها

تقراز آن  یکیبتواند   باشد. کوله  را داشته   ی بزرگ خاکستر  با یها 

ل  یرنگ و  برداشت  غذا  متیق   بلی را  مواد  بخش  به  کند.   یی را 

  لیوسا  دیداد، حاال با  ی را در کوله جا  ییمواد غذا  سه یبازگشت، ک

که    ی. مردم شهر هرکجا که بودند و هر اتفاقکردی م  دایپ  ی ضرور

اتفاق خوب بود، قطعا  بزرگ و چند  یافتاده    ن ینبود. دو چراغ قوه 

فکر که    نیرا با ا  هیاول  ی هابرداشت، بسته کمک  نیگزیجا  ی باطر

کوله گذاشت و بعد طناب    ی به کمک داشته باشد تو  ازین   یکس  دیشا

را به کوله اضافه کرد. وزن کوله کم کم داشت    یمیقرمز رنگ ضخ

زمان زی م  دیبع  شد،ی م  نیسنگ  از پس   ی ادیدانست مدت  بتواند 



 

  ف یبالفاصله ک دی که به ذهنش رس ی . با فکردیایحمل کردنش بر ب

را   فیتر را در آن گذاشت و ک سبک  لیبرداشت و وسا  ی تر کوچک

 .آمدیفشار نم کدامشانچیبه ه ی نطوریاالس بست. ادور شکم د

 ی هاجا بلند شد و به سمت اتاقک انبار مانند فروشگاه رفت، چراغ  از

به گوش   ییصدا  چیباز بود و ه  مهی زرد رنگ انبار روشن بودند، در ن

 .د یرسینم

 .دیداخل کش ی باز کرد و سرک شتریب یرا کم در

رو  ی قرمز  ی رو  نگاهش سرخ   نیزم  ی چسبناک  خون  شد،  قفل 

با  ی. انگار کسخوردی به چشم م بیعج ییردپا انشیکه از م یرنگ

 نیخون  ی جو  نیا  انیاز م  یانسان معمول  کیبزرگتر از    زیدو سا  ییپا

پا    دهیپنج انگشت بلند و کش  توانستی م   یقدم برداشته باشد. حت

 .در را بست عیو سر دش  شی. دلش رندیبه وضوح بب  زیرا ن

نبود. به سمت    ی که در شهر افتاده بود قطعا اتفاق خوب  یاتفاق  هر

داشت   دیرا برداشت و ام  ی فروشگاه رفت، دستگاه تلفن مرکز  زیم

در آن به گوش    ی بوق  ی صدا  چیهنوز کار کند. تلفن خاموش بود و ه

پرت کرد. ناگهان به سرش زد   نیزم  ی . کالفه آن را رو دیرسینم



 

تمام  ونیز یتلو قطعا  کند.  چک  نشده    یرا  قطع  ماهواره  شبکات 

 !بودند

فروشگاه را برداشت و دکمه   انیبزرگ م  ی د یصفحه ال س کنترل 

. با ظاهر شدن  دیتپیم  ی قراری با ب  نهیقرمز را فشرد. قلبش در س 

احساس کرد قلبش مچاله شد، کانال را   یبرفک  ی صفحه خاکستر

برفک،    د یناام هم  باز  کرد،  د  یکیعوض  از  را کانال   ی گریپس  ها 

  .نشد دشی جز برفک عا ی ز یداد و چ رییتغ
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ب   از همدم  رونیفروشگاه  تنها  به  رو  و  برا  یزد  بود    شیکه  مانده 

 :گفت 

 یعنیو نابود شدن؟    ستین  ی نطوریهم  یعنیکجان؟    هیبق   بنظرت“ 

 ” م؟یفقط ما موند یکن یفکر م

و به بال فکر کرد.    دیکش  یآه  انای فقط مات نگاهش کرد، دا  داالس

 ی جا  ی همه مردم سالم بوده و در پناهگاه  کردی با همه وجود دعا م



 

 یبرا   ی گریهر اتفاق د  ایبه مرگ    خواستی نم  یگرفته باشند. حت 

 .بال فکر کند 

و چند ساعت گذشت    نیبه راه رفتن در سطح شهر کرد، چند  شروع

کرد. انگار در   ی ریی و نه آسمان سرخ تغ  دیرا د   ی انه موجود زنده 

 .افتاده باشد  ریحالت خاص گ کی

و مترو   یتاکس  ن،یاما بدون ماش  رساند یخودش را به خانه م  دیبا

 اش مات فروشگاه . نگاه خستهدیرسی م  ی بنظر کار سخت و زمان بر

 :دوچرخه شد، چشمانش برق زدند و با خنده رو به داالس گفت

 ” مگه نه؟ هیعال“ 

صدا  هنوز که  بود  برنداشته  قدم  از  صدادی شن  ییقدم  مانند   یی. 

 .ن یزم یآهن بر رو ی اشدن تکه  دهیکش

 !بازمانده مثل خودش کیانسان!  کیبود،  نجایا یکس حتما

وحشتزده   جانیه داالس  که  بدود  کوچه  سمت  به  خواست  زده 

چشم به چهره داالس دوخت، بنظر   دیگوشه لباسش را عقب کش

 .باشد دهیترس یحساب وانیح آمدی م



 

  .وزن نی سنگ ی شد مانند قدم برداشتن موجود ترکینزد صدا

با خودش به سمت نزد  به   نیترکیحس داالس اعتماد کرد او را 

ها  . چراغدیرسیبنظر م  یمیکه متروک و قد  ی مغازه برد، فست فود

 .دوختند  ابانیپنهان شدند و چشم به خ  ی ارا خاموش کرد و گوشه 

  بت ی که ه  ییهاهیشدند. سا  ابانیواردخ  هیبلکه دو سا  هیسا  کی  نه

 .تر بودند  دهیانسان داشتند اما انگار بزرگتر و کش

خ  یوقت وسط  بدن   انایدا  دندیرس   ابانیکامال  زد،  سرجا خشکش 

 .سرش را در اغوش او پنهان کرد وانیو ح دیداالس کنارش لرز
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بگذارد    دانستینم انسان  را  به   هیشب   گر،ید  ی موجود  ایاسمش 

کش   شانیانسان بودند، اما انگار قدشان بلندتر شده و دست و پاها

صورتآ بود،  کشمده  چشمان  ترده یها  و  ب   ی شده  دو   یض یمانند 

 ...یسوزن ی هابا دندان یرنگ داشتند و دهان یتماما مشک ی عمود



 

زد، سطح چند متر آن   ابانیبه سطل کنار خ  ی ها لگداز آن  یکی

باز کردند و زبان طرف  ی بلند مانند مار  یتر پرت شد. دهانشان را 

گلو  از  رنگ  بو  رونیب  شانیسبز  ذره  ذره  انگار  مزه    ی آمد.  را  هوا 

  .کردند

  م یسی به ب  هیشب  ی زیخش مانند از چخش  ییپخش شدن صدا  با

  .دیرس انایبه گوش دا ییصدا

 ” .دیبرگرد 14گشت اول...زودتر به منطقه   میت“ 

تغ  هردو ظاهرشان  و  درآمدند  لرزه  به  ژله  مانند  کرد،   رییموجود 

 نکهیها به شکل اول در آمد جز ا بلند کوتاه شده و صورت  ی هادست

مطلق بود. حاال   یاهیپر از س  ی د ی نقطه سف  چیهردو چشم بدون ه

  م یسیها باز آن  ی کیو بلند قامت بودند.    یکلیه  یانسان   هیفقط شب

 :را برداشت و گفت

  ی ...بوادیم   بیموجود عج  هی  ی . بومیهست   یمنطقه ارسال  ی تو  ما“ 

 ” ...سگ هی

 :با خشم گفت م یسیب ی ن سوآ ی صدا



 

  م ی مطمئن بش  دی ! بانیها بگردندارن! دنبال بازمانده   تیاهم  هاسگ“ 

باق   یکس ا  یانسان  باشه!  هر   المنتوسینمونده  داده  اعظم دستور 

 ”ن؟ید ینابود بشه. فهم  دیکه هنوز انسان مونده با یانسان

 :گفتن هردو

 ” ...قربان بله“ 

 :با خنده گفت یکیها رو به ان از مرد یکیقطع شد.  میسی ب

 ”م؟یکن کاریچ دیبا میدیانسان مفلوک د  هیاگه  حاال “ 

کرد به شکل    ریی تغ  بتش یبدنش به لرزه افتاد و ه  د،یخند  گرید  مرد

 :و خش دار گفت زیت ییوحشتناک درآمد و با صدا ی وال یهمان ه

 ”!مشی خوری ! ممعلومه“ 

پس از رفتن آن دو،   یدور شدند، تا مدت  نیسنگ   ییهاباگام  هردو

حبس    ی خود با نفس  ی خشک شده سرجا  ییهاو داالس با بدن  انایدا

 رونیخود ب   گاهی جرات نداشتند از مخف   یشده نشسته بودند و حت

 .ند یایب



 

ها آمده بود؟ همه انسان  نیریسر سا  ییبا خود فکر کرد، چه بال  انایدا

شده بودند؟ اما خودش چرا   ی خوارموجودات خون  نیبه چن   لیتبد

ا  فکر  از  بود؟  انسان  م  نکهیهنوز  لو  سرنوشت   رفتیاگر  در   یچه 

 .زد  خیود خون در رگانش انتظارش ب

بود و حاال انگار با کله در   دهید  یآخرالزمان  ی هالمیو بارها ف   بارها

  .سقوط کرده بود هالمیف نیتراز وحشتناک یکی انیم

کند.   دهیرا که شن   یبیآن کلمه عج   توانستینم  یحت تلفظ  بود 

 ی دفعه را خوش شانس  نیا  کرد؟یچه م   دیترس برش داشت، حاال با

 !فتدی ها بممکن بود به دست آن گریآورده بود دفعه د 

ب   اما پشت  سا  م یسیمرد  بود  بود   یعنیها،  انسان  ریگفته  ممکن 

انگشت   دیرسی هم باشند؟ اگر بودند هم بنظر م  ی گر یبازماندگان د

 یموجودات  ن یچن  ی تعداد باال   فیحر  توانستندی شمار باشند، مگر م

 قصد تصاحب شهر را داشتند؟ آمدیشوند که بنظر م 
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 :و گفت  دیبه سر داالس کش یدست

با  ی لیخطرناکن! خ  ؟ی دیرو د   اونا“  از دستشون فرار   دیخطرناک! 

 ”بهم خبر بده باشه؟ ی اونا رو حس کرد ی . اگه بومی کن

 ی از خودش درآورد. حت  یفیخف  یدمش را تکان داد و صدا  داالس

به سمت    انایپنهان بمانند. دا  هادهیاز د  دیبود که با  دهیاو هم فهم

را از   یرنگ  دیشکسته فروشگاه مقابل رفت. دوچرخه سف  ی هاشه یش

بخرده  شهیش   انیم با  رونیها  شد.  سوار  و  زودتر    دیاورد  هرچه 

بال اگر هنوز    گفتی در سرش م  ی ز ی. چرساندی خودش را به خانه م

 ...رساند یزنده باشد خودش را به خانه م 

 ...زنده باشد  کاش

 ...کاش

. خوشحال بود که با  دیرکاب زد تا به محله خودشان رس  یساعت  دو

عج رس  ی گرید  بیموجود  با  بود.  نکرده  کوچه ب  دنیبرخورد  ه 

گوشه  کشانیتار را  خانه    ی ادوچرخه  سمت  به  عجله  با  انداخت  



 

آورد، در خانه را باز کرد و خودش را    رونیرا ب  دیکل  فشی. از کدیدو

 .داخل انداخت

 ...دیچرخیدور خودش م هاوانهید مانند

 ”؟یینجایبال؟ تو ا بال؟“ 

طرف طرف و آن  ن یچنان به ا  زد،یهمه وجود اسمش را صدا م  با

دنبال بال    ی متر  200  ی اکه انگار در خانه  رفتیم  ی متر  20اتاق  

 .گشتی م

کاناه رنگ و رو رفته    ی شد، رو  دی هم ناام   دشیذره ام  نیآخر  یوقت

داد و اجازه داد بغض   هیرا به پشت دستانش تک  شی شان ینشست، پ

  صدا ی شدن همراهش بود بشکند. اشک ب  داریکه از لحظه ب   ی نیسنگ 

فقط بال را داشت! فقط او   ایدن نی کرد.او در کل ا سیصورتش را خ

آمده بود که خودش تک و تنها    رشانس  ییرا داشت و حاال چه بال

  .به جا مانده بود یوحش  ییایدر دن



 

. از  دیکش  ین یگرفت و زوزه غمگ  ی کاناپه جا  ی کنارش رو  داالس

سگ   نیره تار داالس زل زد، حاال فقط اپشت پرده اشک به چه

 !چکسیرا نداشت، ه یکس  گریمانده بود، د

 .را بر زبان راند افکارش

تهش قرا   م؟یش  میمثل موش تو خونه قا  م؟یکن  کاریچ  دیبا  حاال “ 

 ”بشه؟ یچ

  ن یدست بگذارد. فعال بهتر  ی دست رو  توانستیآرام شد، نم  کمکم 

خانه بود. از جا بلند شد، در خانه را بست    نیکار پناه گرفتن در هم

نگه داشتن آن   رونیقفل قادر به ب  نیا  دانستیو آن را قفل کرد. م

. غذاها را  شدی م  الشیاما حداقل باعث آرامش خ  ست،یموجودات ن

داد. پرده پنجره را کنار    ی جا  خچالیو در    آورد  رونیاش باز کوله

 ...محله یساکت و خال ی زد و چشم دوخت به فضا

داشت که خودش تنها انسان    نیق ی.  دیرسیبه گوش نم  ی صدا  چیه

 .محدوده است نیمانده در ا  یباق
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و نه روشن.    شدیم  کیچند روز گذشته، آسمان نه تار  دانستینم

و   شد ینم دهیاز پنجره اتاقش د  ی ااز حرکت جنبنده   ی انشانه  چیه

 .ونیز یتلو انیپایب ی هااو خسته شده بود از زل زدن به برفک

غذا   هیته  ی و الزم بود برا  دندیکشی داشتند ته م  خچالی  ی غذاها

  .برود رونیباز هم ب

سر زده بود و تنها   هاهیاز همسا  یک یچند روز هربار به خانه    نیا  در

بود که   ی رمردیپ  دهی پوس  مهیشده بود جسد ن   دشیکه عا  ی زیچ

سقوط کرده باشد.    یخانه بغل  اطیاز بالکن خانه به ح  امدی بنظر م 

طول بکشد به کل عقلش    شتریب  ی کم  تیوضع  نیاگر ا  کردی حس م

 .دهدیرا از دست م

 کند و عقلش پاره سنگ   ی تنها زندگ  تواندی م  یگفته کس  یکس  چه

که   ی آور ی طاقت م   یتا زمان   یکروزو هم که باش  نسونیبرندارد، راب

آنکه حس کن  انیجر   اتیدورتر ح  ییجا  یدانی نه  در کل   یدارد 

 !ییجهان تنها



 

  یکه صدا  زدی را ورق م  یمیقد  یکاناپه نشسته و صفحات کتاب   ی رو

 .توجهش را جلب کرد یخش خش خاص 

م   سرش نگاهش  و  گرفت  باال  تلو  ریتصو  خیرا  شد.   ونیزیروشن 

 ی ر یخ  ویاستود  ک یمانند    ییشفاف بود و جاصاف و  ونیزیتلو   ریتصو

با    ی نشست، مرد  یصندل  ی جلو آمد و رو  ی . مرددادی را نشان م

غ  ی قد طرز  به  دست  ی رعادیکه  و  بود  و    دهیکش  ی هابلند  بلند 

افتاد. به سمت    نی زم  ی و. کتاب از دستش راه یتماما س  ییهاچشم

 .را باال برد ونیزیتلو ی برداشت و صدا زیکنترل خ

 :زد و گفت نیبه دورب ی لبخند سرد  مرد

  ی عنی  نین یبی خودتون م  ی هاونیز یمن رو در تلو   ری. اگه تصوسالم“ 

داره به   ریتصو  ن یما درست عمل کرده و االن ا  ی فرکانس  ستمیس

دن  م  ایکل  شاشهیمخابره  هستم.  پاول  من  در   یلیخ   دی.  شما  از 

  ن یکرد  رییبراتون افتاده و چرا تغ  یچه اتفاق  نیدونینم  ایسراسر دن

م  تاث  گمیاما من بختون  ماه    یسیمغناط   ی روین  ریچرا. شما تحت 

. من به  ن یکه حاال هست  ن یشد  یبه موجود  لیو تبد  د یقرار گرفت

ا  ابتین هدا  المنتوسیاز  مسئول  ا  تیاعظم  رو   هاالمنتوسیشما 



 

من شما رو به مرکز   دیشنویمن رو م  ی برعهده دارم. پس اگه صدا

م  هاالمنتوسی ا  یحکمران شخونمیفرا  ملحق  ما  به  امروز دی.  از   .

جد  هاالمنتوسیا م  نی ا  دیشهروندان  و  هستن   ی تو  توننیشهر 

تو  هاخونه اگه  بشن.  دار  ییساکن  م   ی صدا  ی که  رو   ی شنوی من 

رو   نیا  ،ی جون سالم به در برد  یو از پروسه دگرگون  یانسان هست

. ما تک تک ستین ایدن  نیا  ی ها توشما انسان   ی جا  گهیبدون که د

 ” ... و می کنی م دایها رو پشما به جا مونده 

 ریو پوزخند زد.تصو  دیگردن کش  ریز  دنیرا به حالت سر بر  دستش

 .ماند   یباق  رندهیگ ی خشک شده پا انایشد و دا  کی تار ونیز یتلو

امد،    یبه حساب م  شیبرا  ی خطر  زنگ   نی! اآمدندی داشتند م  هاآن

پ کنند و    شیدایزنگ خطر آنکه هر لحظه ممکن بود سر برسند 

آمده دخلش را   نیریساسر بال و   ییبفهمد چه بال  ی قبل از آنکه حت

 .اورند یب

. زدی م  رونیاز شهر ب  دیهم با  دیشا  داشت،ی برم  ییغذا  رهیذخ  دیبا

بود که مثل طعمه   نیبه ا  هیشب   ی خانه به نوع  نیفکر ماندن در هم

 .ند یبنش  یبه انتظار شکارچ



 

 و گفت  دیبه سر داالس کش  یجا بلند شد، دست از

ب  دیای“  غذا  بارمیبرم  باش.  مراقب  و  بمون  خونه  زود .  اشه؟ 

 ” .گردمی برم
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که    ی آن مرد بود، مرد  ی هازد ذهنش غرق حرف  رونیخانه که ب   از

بود.    دهینام  المنتوسیرا ا   بیو غر  بیموجودات عج  نیخودش و ا 

  خواستند؟ی چه م ای ها از جان دنچه بود؟ آن گرید  المنتوسیاصال ا

  تمدن؟

افتاده   یهمه به خواب رفته بودند چه اتفاق  یوقت  یآن روز لعنت  اصال

 ن یریمانند او مانده بودند و سا  ی بود؟ چه شده بود که انگشت شمار 

  و سرد؟ بیغر بیعج یشده بودند به موجودات لیتبد

که انگار هر آن ممکن   کردی عبور م  هاابانیاز خ  اطیبا احت  چنان

بگ قرار  مورد حمله  ساندوردیاست  به  بال    یچی. چشمش  محبوب 



 

فکر کند که   خواستی دلش نم  یرا فشرد. حت   شیافتاد و بغض گلو

 !شده باشد لیتبد یموجود وحشتناک  نی به چن  زیبال ن

راه  ی خبر  کاش کاش  داشت!  او  م   یاز  اصال    د،یرس  یبه ذهنش 

که  توانستیم  ایدن  ی کجا ا   برود  دست  امان    نیاز  در  موجودات 

 باشد؟ 

باگت   یشد. نگاه  یچیساندو  وارد   نیزم  ی پخش و پال رو   ی هابه 

کپک که  رو  ی هاانداخت  عمشدی م  دهید  شانیسبز  نفس   ی قی . 

را باز   یکیآورد.    رونیخاموش ب  خچالیاز    یدن یو چند نوش  دیکش

  .دیسر کش ی اکرد و چند جرعه

و مواد   کردی م  دایراهش را به فروشگاه پ   دیآمد، با  رونیمغازه ب   از

برا ا  ی م  رهیچند ماه ذخ  ی الزم  به  فکر کرد که حاال که    نیکرد. 

مانده   ی هاخانه  یتمام سکنه  بدون  مشهر  کاش  به   توانستیاند 

اع صباح  ی انیقسمت  چند  حداقل  و  رفته  آن   یکیدر    ی شهر  از 

ر به شهر  موجودات اگ  نیا  دانستی م  ا کند. ام  ی مجلل زندگ  ی هاخانه

است.    یانیاع  ی هاهمان کاخ   کنند ی که غارت م  ییجا   نیبرگردند اول

 ی ا دلشان بخواهد در محله  ز ین  یجانوران  نی چن  یحت  دانستی م  دیبع



 

ها را ها خانهگنداب و فاضالب جوب  ی کنند که هر روز بو  یزندگ

 .کندی پر م

وضع  اشخنده  انگ  تیگرفت!  حت  زیرقت  را  هم    والهایه  نیا  یاو 

 !خواستندینم

فاسد    ییبزرگ را از مواد غذا  سهی ک   نیچند  د یکه رس  دیمرکز خر  به

برا  ینشدن ق  ی پر کرد.   نیتر  متیدل خودش هم که شده گران 

روشکالت از  که  نگاهش  برداشت.  را  نستله   ی هاشکالت  ی ها 

بال چقدر دوست داشت    ن یبها  گذشتی م که  هم    کباریفکر کرد 

کاش آنقدر پول داشت    گفتیم  شه یها را بچشد و همشده طعم آن

 !شکالت نباشد کی دیکه نگران خر

فشرده    به هم  بال  به  کردن  فکر  از  قلبش  انداخت،  چنگ  قلبش 

انداخت. مطمئن    سهیبسته شکالت نستله را در ک  ن ی. چندشدی م

  ی ایدن نیدر ا ییبود بال حالش خوب است...او خوب بود و قطعا جا

  .گشتیوحش به دنبال او م

رفتن نداشته    رونیبه ب   ازیها نغذا و لباس برداشت که تا مدت  آنقدر

جلب توجه   ی بود که برا  نیکه دقت نکرده بود ا  ی ز یباشد. اما به چ



 

 یبرا   دشیخر   ی هاسهیو حاال ک  اوردهینکردن دوچرخه به همراه ن

 .از حد بودند ترن یو ناتوانش سنگ  جانی ب ی هادست

 گر یدرمان دردش به دکتر مراجعه کند. د  ی برا  توانستی نم  یحت

دوانده در رگ    شهیر  یارث  ی ماریوجود نداشت که بخواهد ب   ی دکتر

  .او را درمان کند  یو پ

را برداشت و   دی خر  ی هااز چرخ  ی کیفرستاد،    یبخت بدش لعنت  بر

چرخ نخواهد    نی به ا  ی ازیفکر کرد که صاحب فروشگاه قطعا ن  نیبه ا

دور نشده بود که   یرفت. هنوز چند قدم  رونیداشت. از فروشگاه ب

. دلش  ن یسنگ   ییهابه قدم   هیشب   یی. صداد یبه گوشش رس  ییصدا

را   افتاد. کاش داالس  اسپر  آوردهبه شور  که   یحشره کش  ی بود. 

رو بر  را  بود  خال  ی برداشته  م  یخودش  بوآن  دانستی کرد،    ی ها 

شانس را داشت که   نیحداقل ا   کنند،یحس م  یانسان را به راحت 

  ستاده یا  ابانیکند. سرگردان وسط خ  یها مخفبدنش را از آن  ی بو

 ی و به فروشگاه   کردیحال خود رها م  را به  دیچرخ خر  دیبود. با

 چه؟ آمدندی گشتن فروشگاه م ی اگه برا برد؟ی پناه م



 

نزد  کینزد  صداها گنجشک  شدندیم  ترکیو  مانند  قلبش  در   یو 

  .د یتپی قفس افتاده م

به    شدیم  کینزد  ابانیسر خ  یکیبلند قامت که از    ی اهیسا  دنید  با

دو فروشگاه  سمت  به  و  کرد  ول  را  چرخ  آمد  شادیخودش    د ی. 

  ده یشود. هنوز چند قدم ندو  یاتاق پرو مخف  ایدر انبار    توانستی م

نشست و او را در هوا بلند   شیاز پشت دور بازو  ی قو  یبود که دست

دهانش نشست    یسرد رو  یاما دست  بزند  غیکرد. دهن باز کرد تا ج

  .افتاد یکی و او با سر در تار
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کش  ی اه یثان   چند کرد،    دی طول  گمان  اول  شده.  چه  بفهمد  تا 

دهانش   ی رو ی ز یاند، با فشرده شدن چکرده شیدایپ هاالمنتوسیا

را دنبال کرد،    یزده و عضالن  رونیب  ی هابا رگ چشمش دست برنزه 

 شیجلو   ی هاکه دکمه  دیکوتاه رس  نی خاک گرفته و آست  یراهنیبه پ

را با سخاوت    ی ا و برجسته مردانه  ترقوهباز بودند و استخوان    نهیتا س



 

م نها  دادندی نشان  در  رو  تیو  مرد  ی چشمش  ناآشنا   ی چهره 

 .نشست

 :گذاشت و آهسته گفت ین یب ی اش را رو انگشت اشاره مرد

هردومون   ی بزن  غی دهنت بردارم. ج  ی دستمو از رو  خوامی ! مسیه“ 

 ”!میمرد

  ی نزند. وقت   غ یبا باز و بسته کردن چشمانش به او قول داد ج  آهسته

بکشد   قیعم  یصورتش برداشت، توانست نفس  ی مرد دستش را از رو

بو با  ب   ی و تازه مشامش  و داد    ن یرا چ  شی ن یزننده زباله سوخت. 

رنگ هستند. تا    ی متوجه شد هردو درون سطل زباله بزرگ و فلز 

. دادندی تعفن م  ی رفته بود که بو روف  ی ازباله  ی هاسهیکمر درون ک

به او انداخت، حالت نگاهش    یعق زد، مرد نگاه پر از حرف  ارادهی ب

مقابله    دشیکرد با حالت تهوع شد یسع  انایبود که دا ییچنان کنا

  .کند

 دنی. با دد یکش  ابان یبه خ  یسرش را باال گرفت و سرک  یکم  مرد

 :آمد و گفت  نییبالفاصله پا ی زیچ



 

 ”!اال یها خودتو بپوشون! زباله ریز برو“ 

حجم زباله دفن شود هم   نیا  ریاز تصور آنکه بخواهد ز  یحت  انایدا

 ی اگر نرود حتما اتفاق بدتر  دانستی مانند مرگ بود، اما م  شیبرا

 .خواهد افتاد

فلز   دیکش  ی قیعم  نفس  کف  کش  ی و  دراز  ک  دیسطل   ی هاسه یو 

رو  سیخ را  لزج  سخت  ی و  به  انداخت.   ری ز  توانستی م  یخودش 

هرآن ممکن است   کردینفس بکشد و احاس م  ییبو  نیحجم چن

  سه یاز ک  یکیآب قهوه از    ی اقطره  دنی. با چکاوردیاش را باال بمعده 

  .درآمدصورتش همه وجودش از چندش به لرزه  ی ها رو

 ی . صدادند یرسی که مبهم بودند حاال واضح به گوشش م  ییصداها

 !سه نفر دیصحبت چند نفر...شا

 ” !ستین نورایانسان هم ا هی ی...حت هیخال محله“ 

 :گفت ی ا سرد زنانه  ی صدا

. اول اربابان نی شروع کن  کی. از منطقه  شهیفردا سکونت شروع م  از“ 

کن  ساکن  نگهبان   ن یرو  بعد  کارگرها...باو  و  زودتر   یهرچ  دیها 



 

ا  یاضاف  ی هاساختمون برنامه  بشن.  با  المنتوسیخراب   د یاعظم 

 ” .بره  ش یمرتب پ

 :گفت ی رتریز ی صدا

 ”ه؟یکارا واسه چ نیچرا؟ ا اما“ 

 :گفت ی مرد ی صدا

 ” !رو به ما بگن یهمه چ  ستیدارن. اونا که قرار ن  ی ابرنامه  حتما“ 

 :د یسرد آن زن دوباره به گوشش رس ی صدا

 ” .بزن  دیمنطقه هم سف نی. امیبرگرد  بهتره“ 

شدن   دهیکه د  ییهاقرمز بوده. تعداد انسان  زدهیمنطقه س  دمیشن“ 

ول نبودن!  نگهبان   دم یشن  ی کم  هنوز  و  کردن  فرار  اشون  ها همه 

 ” .کنن  دا یدو نفر رو پ یکیجز نتونستن 

 .به خود گرفت ت یزن رنگ عصبان ی صدا

کشته بشن.    دیبا  وونای. تک تک اون حکننی م  داشونیکه پ  معلومه“ 

دن  گهید به  پا  ایدوره حکومتشون  نسل  دهیرس  انیبه  نوبت  حاال   .

 ”!و برتر  تری تر، قوباهوش  یبرتره! نسل



 

و  قدم  ی صدا شد  دورتر  رفته  رفته  د  ی زمانهاشون    چیه   گریکه 

هرآن ممکن است از    کردی که حس م  انایدا  دیبه گوش نرس  ییصدا

 .دیکش  رونیها خود را بزباله  ریشود از ز  هوشی تعفن ب  ی همه بو  نیا
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  انا یدستش را به سمت دا  د،یکش  رون یاز سطل زباله خودش را ب  مرد

آمدن حجم   رونی. با ب دیایب  رونیدراز کرد و کمک کرد تا او هم ب

حاال از خودش حس انزجار داشت. از  د، یتازه به مشامش رس  ی هوا

 تیآورد. مرد با جد  رونیرا ب  دهیله  ی هاوه یپوست م  شیموها  نیب

 :گفت 

 ” محله هستن؟ نیا ی نفر مثل تو تو چند“ 

نه.   ایاو قابل اعتماد است    دانستی شد. نم  رهیبا شک به او خ  انایدا

نوع به  را  او جانش  نم  ی گرچه  بازهم  اما  بود  داده   دانستی نجات 

به   هاالمنتوسینه. اصال اگر از جانب ا  ایبه او اعتماد کند    تواندی م

بازماندگان    انیانسان در م  کیاو وعده داده شده بود که به عنوان  



 

را   شانیجا  ای  ردی مانده بود را بگ   ی که باق  ییهاو آمار آن  د نفوذ کن

 لو بدهد چه؟

 :گفت  انا یچهره مردد دا  دنیبه کمر زد و با د یدست مرد

 ”. تو؟النهیمن ا اسم“ 

 :تر کرد و گفت لب

 ” .انایدا “ 

 :را تکان داد و گفت سرش

  ی . اما من به کمک افرادیبه من اعتماد نداشته باش  د یشا  دونمیم“ 

 ”.دارم ازیمثل خودمون ن 

 :کرد و گفت یاخم انایدا

 ” .ستی منطقه ن  نیا ی جز من تو یکس“ 

 :باال داد و گفت ییابرو  النیا

 ” ؟یمطمئن“ 

 ” .دمیفهمی بود م یو اگه کس نجامیاس ا هفته  کی. من البته“ 



 

 :تکون داد و گفت  ی سر النیا

بتونم    دیشا  ی کنم. اونطور  دایموجودات رو پ  نیمقر ا  خوامی م  من“ 

 ”.دارن ی ا بفهمم چه نقشه 

 :اخم کرد و گفت  انایدا

ه  ی ادهیفا  چه“  اونا  تعداد  مقابل  در  ما  !  میندار  یشانس  چیداره؟ 

 ” !یچیه

 :را به او دوخت و گفت شینگاه جد النیا

 رتر یپذ  بیآس  دیدارن. از کجا معلوم؟ شا  یاونا هم نقاط ضعف  قطعا“ 

 ” .م یکنی باشن که ما فکرشو م ی زیاز اون چ

 ...نگفت. از نظرش حماقت بود  ی زیباال انداخت و چ ی اشانه  انایدا

 :مکث کرد سپس با شک گفت یکم

 ”فرار کردن؟ زدهیکه از منطقه س  ییهمونا  ؟ییجزو اونا تو“ 

 .گردنش سفت شدند ی هاچه یکرد و ماه یحرکت  النیا فک

 ”.آره“ 



 

 ” ن؟ینفر بود چند“ 

 ”!و پنج نفر ستیب“ 

نفر؟    25  ی. انتظار سه چهار نفر را داشت ولدیباال پر  انایدا   ی ابروها

شن انسان   نکه یا  دنیاز  به   ییهاهنوز  آرامش  بودند  مانند خودش 

ا به  تازه  بازگشت.  مدت  دیرس   جهینت  نیوجودش  جز که  بود  ها 

 .بود دهیرا ند یخودش و داالس کس

 .دی را کاو النیا ی سرتاپا ترموشکافانه 

 ی رنگش رو  یمشک   کدستی  ی . موهاآمدی و چند ساله م  یس بنظر

بلند    ششیکنجکاو بودند. ر  شیو چشمان نافذ مشک  ختهیصورتش ر

 .شده و صورتش را پوشانده بود

 ” ومدن؟ینفر چرا باهات ن 25اون  “ 

. قرار شد  میاز هم جداش  میکردن. مجبور شد  دایجامون رو پ   اونا“ 

مرکز   هیو    می کن  دایو افراد مثل خودمون  رو پ  میمناطق رو بگرد

مثل خودمونه    یسرپناه، قراره هرک   هیهست...  ییجا  هی.  میبد  لیتشک



 

وقت  بشه.  فرستاده  اونجا  ز  یبه  به    ادیتعدادمون  اونوقت  شد 

 ” .م یکنی حمله م هاالمنتوسیا

 :دیمشتاقانه پرس انایدا

  ؟یمشک  ی دختر خوشگل نبود؟ با موها  هی  ،ی دیکه د ییکسا  نیب“ 

 ” سبز؟ به اسم بال؟ ی چشما

 :بعد گفت  یبه فکر فرو رفت و کم النیا

 ” .ستی . اسمش آشنا نشناسم یرو نم یشخص   نیچن نه“ 

  ده یرا از دست نداد، حاال که فهم  دشی شد، اما ام  نی غمگ  نگاهش

 .رنگ گرفته بود   دشیمانند خودش هستند ام   ی شتریب  ی هابود آدم
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 :دیپرس النیا

 ”بود؟  اتبچه“ 

 ”.بود خواهرم“ 



 

 :تکون داد و گفت  ی سر النیا

تنها به سمت مرکز بفرستمت.    تونمی به شرق برم. نم  خوامی م  من“ 

به   ی خوای . اگه میآدرس رو لو بد  نکهیا  ایکنن    رتیممکنه دستگ 

ات، به به خونه  ی برگرد   یتونی. اگه نه که ما یهمراهم ب  یاونجا برس

قا  ییهمونجا االن  تا  بود  میکه  مقر ی شده  از  برگشت  موقع   .

  ام ینکرده بودن اونوقت م  داتیو پ  ی بود  دهاگه هنوز زن  هاالمنتوسیا

 ” .دنبالت 

که    ینامعلوم، هنگام  یدتاخم کرد، تنها ماندن آن هم به م  انایدا

ها هجوم آورند  سکونت به خانه  ی برا  یقرار بود آن موجودات وحش

عاقالنه    هاالمنتوسیرفتن به مقر ا  یاز طرف  آمدینم  یبنظر فکر خوب 

 .و کشته شوند رینبود! ممکن بود هر آن دستگ

بعد    تیهم فشرد. در نها  ی را رو   شیهاو پلک  دیکش  یقی عم  نفس

 :فکر گفت یاز کم

از شهر بردارم. ممکنه طول    زیچندتا چ  دی. اما اول باامیم  باهات“ 

 ” .بکشه



 

 :باال انداخت و گفت  ی اشانه النیا

 ” .ستین ی امسئله“ 

و   کردی مرد اعتماد م  نیه ا  ابی  گرفت،ی را م   مشیتصم  دیبا  انایدا

م تنها  ماندیم  نکهیا  ای  رفتیهمراهش  به  موجودات  ییو   ی با 

 .شدی رو به رو م یخونخوار و وحش 

بد  النیا  آمدی نم  بنظرش وقت  یآدم  بود  اگر  اون    دیفهم  یباشد. 

با م  دیتنهاست  را  م  شیرازها  یول  آورد یدخلش  در  او  با   ان یرا 

 .گذاشت

. من  یو استراحت کن  ی غذا بخور  یتونی خونه من. م  میبر  بهتره“ 

شهر    تونمی رو جا گذاشتم که بدون اون نم  ی زیچ  ه یبرم.    ییجا  دیبا

 ” .میری رو ترک کنم. بعدش باهم به سمت شرق م 

 :گفت ی تمندیسرش را تکان داد و با رضا النیا

 ” .خوبه“ 

چند دست لباس برداشتند و سپس    یکیدر همان نزد  یفروشگاه  از

در کنار   بهیغر  یانسان  دنیاو را به خانه خود برد، داالس با د  انایدا



 

را بو کرد.    النیشد و کامال ا  کینزد  م یوحشت کرد. چند قد  یاو کم

گوشه کم  و  گرفت  آرام  ا  ی اکم  به  چشم  خصمانه  و   النینشست 

 .دوخت

لباس   انایدا زمان  شیهادوش گرفت،  و در   الن یا  کهیرا عوض کرد 

  .حاضر کرد ییغذا گرفتیدوش م

 :بلند شد و گفت  زینخورد، از پشت م  شتریچند لقمه ب خودش

. تو گردمی برم  گهی با دوچرخه برم. تا کمتر از دو ساعت د   دیبا  من“ 

 ” .امنه  نجای. ایبخواب  کمی یتونیم

. داالس هنوز چشم از دیکاناپه دراز کش  ی سر تکان داد و رو  النیا

 :کنار داالس زانو زد و گفت انایاو برنداشته بود. دا

 ” قابل اعتماده. چشم ازش برندار تا برگردم باشه؟ یاس ول بهیغر“ 

  انای. دادیسیو صورتش را ل  د یسرش را به کف دست او مال  داالس

 یاو همدم  ی حاال برا  نیگر  ی زد و از جا بلند شد. سگ آقا  ی لبخند

د  یدائم که  بود  کرده  عادت  وجودش  به  چنان  بود.    گر یشده 

 .بدون او بماند توانستینم



 

ب  از دوچرخهزد  رونیخانه  سوار  مس،  و  شد  پ  ی ریاش  در    ش یرا 

 !! محال بودکردیشهر را ترک نم نیا ولنشیگرفت. او بدون و
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و تنها با    اسیپیرا اشتباه رفت، بدون داشتن ج  ر یبار مس  نیچند

ذهن تقر  یحافظه  مس  شیبیو  ا  دانستیم  ری از  به    ی آسان  نیکه 

  د، یرسی بنظر م   تریخال  شهیکند. شهر از هم  دایآنجا را پ  تواندینم

 ی هاابان یهم رو به رو نشد. خ  بی و غر  بیموجود عج  کیبا    یحت

چند را  ط  نیشهر  م   ی هربار  ،کرد  یبار  نقطه    کردیکه حس  به 

در آم    یق یاز مغازه موس  ی . اثرشدی م  دیناام   دشیام  ده ی رس  ییآشنا

نم  یحوال بدون   دانستینبود.  و  ساعت  بدون  گذشته،  چقدر 

ا  راتییتغ از  و  بود  به کل از دستش در رفته    ن ی در آسمان زمان 

 !متنفر بود تیوضع

 ی هاچه یتمام ماه  ادیزد، از رکاب زدن ز  هیتک  ی ا به گوشه   خسته

تحمل   ی حت  گرید  ش یپاها  کردیدرد گرفته بود و احساس م   شیپا

  ره یخ  یوزنش را هم ندارند. نگاهش به مغازه خاک گرفته کوچک



 

و قهوه   نیتریماند.  گرفته  تقر  یاغبار  د  ی زیهرچ  بایرنگ  از    د یرا 

م  باال رفت.    ی تابلو  ی نگاهش در جست و جو  کرد،ی پنهان  مغازه 

آمد آن    ادش ی  داد،یشکسته مغازه هنوز حرف گ را نشان م  ی تابلو

از تابلو   ی زیچ  گریداشت، حاال د  یاتصال  وریگر  ی شب حرف گ تابلو

 !سوزم ینمانده بود جز همان گ بد رنگ و ن  یباق

  ی کرد نگاه   یسع  فیکث   شهیسمت مغازه حرکت کردو از پشت ش  به

 .داخل مغازه نبود یکس  دیرسی . بنظر نمندازدیبه داخل ب

در باز بود، داخل شد در    د،یرا کش  رهیو دستگ  دیکش   یق یعم  نفس

 .را پشت سرش بست و چفت قفل را انداخت

موس  نگاهش ابزاراالت  رو  ی قیبه  که  بودند.   نیزم   ی خورد  افتاده 

 تارهای گ  انوهایرا پر کرده بود. پ  نیو چوب کف زم  شهیش  ی تکه.ها

 .شده بود ریو هرچه در مغازه بودخرد و خاکش 

. چشمش کردیم  دایرا پ  ولنشیو  دیبا  دیبه اطراف چرخ  انایدا  نگاه

 باز بود مهیمغازه افتاد که ن ی به در اتاقک انتها 



 

  د یدر را باز کرد و کل  ی خودش جرات داد و به سمت در رفت. ال   به

افتاده    نی ماند که از پشت زم  رهیخ  ی مرد  ی برق را زد. نگاهش رو

رو را  از ج  ی بود. دستش  تا  که   یاز وحشت  یناش  غیدهان فشرد 

 .کند ی ریجلوگ فشردیرا م شیگلو

  چیپ  یوحشتناک  هیافتاده بود، سرش از زاو   نیزم  یرو   ور یگر  ی آقا

سمت   کیهرکدام به    شیخورده و گردنش شکسته بود دست و پاها

خ  لیمتما نگاهش  و  باز  بودندو چشمانش    نقطه   کیبه    رهیشده 

 .اتاقک را پر کرده بود ی تعفن فصا ی بود.بو

! هنوز برنگشته بود تا اتاق وریگر  ی آقا   چارهیتهوع داشت، ب  احساس

افتاد کهاز گوشه پارچه   یولونیرا ترک کند که چشمش به آرشه و

زده بود. شتاب زده پارچه را بلند کرد ونگاهش    رونیب   یسبز رنگ 

آن را پنهان کرده    ی به نوع  وریگر  ی ماند. انگار آقا  رهیخ  ولنیو   ی رو

 .بود دادهنجات  یو از خراب

قطع بود،    هام یاز س   یکیهنوز    د،یکش  ولنیبدنه و  یرا رو  دستش

را   پلونیآن نداشته. و  ریتعم  ی برا  یفرصت   چاره یمشخص بود مرد ب



 

  یاشکسته و گوشه   یاش گذاشت جعبه چوبو داخل کولهبرداشت  

 .قابل استفاده نبود گریافتاده و د

 :و گفت ستادیا ور یگر ی سر جسد آقا ی باال  یاندک

 ” .د یبش ده یآمرز دوارمی. امنیکه سالم نگهش داشت  ممنون“ 

 د یوقت تلف کرده بود. با  یمکث از مغازه خارج شد به حد کاف  بدون

 !امن نبود  گری. شهر درفتندی هرچه ژودتر از شهر م
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ها  زد، جعبه قرص  یبه دازوخانه خال  ی از برگشتن به خانه سر  قبل

برگ نسخه مهر    ن یچند  ی پراکنده بودند و حت  نی و داروها کف زم

مشخص   شیهاشی . جواب آزماشدی م  دهید  هایصندل  ی رو  زیشده ن 

فرصت اصال  بود،  پ  ی برا  ینشده  را    دایآن  دردش  که  بود  نکرده 

حرف  ی ریگیپ از  ا  شیهاسرچ   ودکتر    ی هاکند،اما   نترنت یدر 

  ییباشد چه داروها  دهی اگر هنوز به مرحله خطرناک نرس  دانستی م

 .به آن اتفاق برسد رترید دیکمکش کنند تا شا توانندی م



 

که مد نظر داشت تنها   یو رو کرد.از بسته قرص ری داروها را ز  جعبه

هر    یهرم  یماه گرفتگ  نیزد، ا  ی سه جعبه مانده بود. لبخند تلخ

که   ییبرسد، داروها  شیکه داشت باعث شده بود او به داروها  ی بد

ر کند. داروها را د هیها را تهآن ی بود بتواند درحالت عاد رممکنیغ

و درحال  بیج دلدار  کهیگذاشت  دزد  دادیم  ی به خود    ی کارش 

 .داروخانه را ترک کرد ست،ین

بود، چنان خوابش برده   یمبل راحت  ی رو   النیا  دیبه خانه رس   یوقت

آخر   کردکهی م  یخرپف از  خواب  ی بار  نی انگار  سال   دهیکه    ی چند 

 .گذردی م

را در آن   شیضرور  لیسروصدا ساکش را برداشت و وسا  یب  انایدا

و داد.  بسته    سهیولنش،کیجا  دو  گرم،  لباس  دست  چند  داروها، 

و جعبه   ییو زنانه، مواد غذا  ی مواقع ضرور  ی برا  یبهداشت   حتاجیما

وهرچ  ه،یاول  ی هاکمک فندک  چاقو،  سوزن،  که    ی گرید  زیچند 

 .دیرسی بنظرش الزم م

 ی شده بود و مطمئن نبود بتواند آن را به راحت   نیسنگ   بایتقر  ساک

 .حمل کند



 

داد و    ی آب را به زحمت در ساک جا  ی سالن برگشت چند بطر  به

گذاشت که قرار بود حملش کند.    ی اهم در کوله  گرید  ی چندتا بطر

 مهینشست و چشم به صورت غرق خواب و دهان ن النیسر ا ی باال 

 .بازش دوخت

او برد تا تکانش دهد. سرانگشتانش    نهیرا به سمت قفسه س  دستش

دور مچش حلقه    ی را لمس نکرده بودند که دست  الن یهنوز لباس ا

 :زد ادیگردنش قرار گرفت. فر ریز ی زیشد وت

 ”منم! آروم باش یه“ 

 النیبه ا  اریهوش  ی پارس کنان کنارش قرار گرفت و با چشمان  داالس

 انا یفشرد.دا   انایبا فشار چاقو را به گردن دا  ی اه یچند ثان  النیزل زد. ا

 ز یلبه ت  ی و سرد  خوردیپوست گردنش دارد ترک م  کردی حس م

م بند  را  نفسش  ا آوردی چاقو    ش ی فعل  تیموقع  ی ادآوریبا    النی. 

 گفت   زیهشدار آم  ی گرفت و با لحن  نیی را پا  قوچا  د، یکش  ی اازهیخم

 ” !نکن دارمی خوابم ب یوقت هرگز“ 



 

از ترس نفس نفس    کهیدرحال  انایباز گرداند و دا  بشیرا به ج  چاقو

 :گفت زدی م

 ”!ی اوانهید تو“ 

 :باز شدند و جواب داد ی به پوزخند النیا ی هالب

خواب   ی غفلت تو  یحت  ی ریگیم   ادی  یباش  هایکنار وحش  یوقت“ 

 ” .ینش دار یب گهیباعث شه هرگز د تونهی م

 :گفت یعصب انایدا

 ” .حرکتممن آماده  “ 

و کوله کوچک داالس افتاد.   نیساک بزرگ و سنگ  ی رو  النیا  نگاه

 :گشاد شده گفت  یبا چشمان

 ی ضرور   لی! فقط وسایستیبالماسکه که دعوت ن  له؟یهمه وس  نیا“ 

 ”.رو بردار

 :با اخم ساک را به خودش چسباند و گفت انایدا

خاک    ی مجبور شد  یاز گرسنگ  یوقت  نیضرور  نای من همه ا   ی برا“ 

 ” !بهت بدم ی زی چ مییغذا رهیبهم التماس نکن که از ذخ ی ربخو



 

 :باال انداخت و گفت  ی اشانه النیا

 ” .میحرکت کن  بهتره“ 

 ” .م یرو روشن کن  ی زیچ هی فیتکل دیکن با صبر“ 

گرش را به او حلقه کرد و نگاه پرسش نهیس ی دستانش را رو  النیا

 .دوخت

من   ی ا گهیخطرناک د طیهر شرا  ایکنن    دامونیپ  م، یفت یب  ریگ  اگه“ 

بده تورو   طی. اگه حس کنم شراندازمیجونمو به خاطر تو به خطر نم

نکن    یحساب  چیمن ه   ی پس رو  کنم یو فرار م  ذارمیپشت سر م

خودم رو دارم. اگه برعکس هم شد، وقتتون رو    ی هاآقا! من برنامه 

 ” .نی نجات من تلف نکن ی برا

  نی. ادیخند  یبار متوال  ن یچندم  ی کش آمدند و او برا   النیا  ی هالب

 .انداختی او را به خنده م بیدختر عج

 ی که باق  ی. هرجا الزم بود اونتهی. پس نجات خودمون در الوباشه“ 

افتاده رو پشت سر جا بذاره وخودش رو    ریکه گ  یاون  تونهی مونده م

 ” .نجات بده 



 

 :سرش را تکان داد و گفت انایدا

 ” قایدق“ 

 یدوخت که زمان   یانگاه اخرش را به خانه   انایجا بلند شدند، دا  از

 زیرا ن  شییبود، اما حاال وقتش شده بود که تنها دارا  شییهمه دارا 

که    ی ری. مسدیمایرا بپ   ی دیجد  ری به دستان سرنوشت بسپارد و مس

  .متصور نبود شیرا برا یجالب ی انتها
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  چی ه   یراه بود. از طرف  نیکردن مسافت با دوچرخه عاقالنه تر  یط

نم  ی صدادار   هینقل  لهیوس لحظه   شدیرو  هر  چون  کنند  استفاده 

بود محاصره   دا  یی شناسا  ایممکن  راحت  انایشوند.  تن    یلباس  به 

جلوتر   ی. داالس کمبردی م  ش یدقت پ  ت یکرده و دوچرخه را با نها

در   النی. اکردی م  د ییرا تا  ریمس  دنو امن بو  دیکشیها بو ماز آن

 :داشت گفت  انایبا دا یکیفاصله نزد کهیحال

 ”. مال خودته؟هیخوب سگ“ 



 

 ” .مال دوستمه نه“ 

 :دیپرس النیا

 ” شد؟ بی هم غ دوستت“ 

 :گفت تفاوتی باال انداخت و ب ی اسانه  انایدا

 ” .شدن  بیغ همه“ 

 ”!به جز ما همه“ 

ا   قبل“  م  یموجودات  نیا  ایتو    نکهیاز  خودشون  به    گن یکه 

 ” .نمی کره زم  افتهیمن تنها نجات    کردمی فکر م  نمی رو بب  المنتوسیا

 :باال داد وگفت ییابرو  النیا

 ” شهیم ی اکسل کننده  یزندگ“ 

 :جواب داد انایدا

ز  خب“  غذاادینه  منابع  هرچ  نیزم  اد،یز  یی!  مال    ی ز یو  منحصرا 

رو داشته باشم و   تس ی گ  ل یامشب خونه ب  تونستمی. م شدیخودم م

کر خونه  غذا  نیستیفردا  م  ییرونالدو...هر  و    خوامی که  بخورم 



 

لذت بخش باشه.    تونهیم  ییجورا  هیبرم. خب    خوامیکه م  ییهرجا

 ” ...میاگه دونفر بود ماتنها نه ا کنمی البته اعتراف م

 :و گفت دیخند النیا

اصال    نمی. بگو بب ی ستیو تنها ن   دهیدختر ترس  هی  هی ! اصال شبجالبه“ 

 ” نشد؟ دنتیباعث ترس زایچ نیا

 :فکر کرد و گفت یکم انایدا

باهاش کنار    تیشوکه شدم و در نها   کمی, بعد  دمیاولش ترس  خب“ 

 ” .انتظارش رو داشتم ییبه جورا یدونی اومدم. م

 :متعجب گفت النیا

 ” ؟یترو داش  انتظارش“ 

 یینمایس  ی . سر هر تابلویآخر زمان  ی هالمیپر شده از ف  ای! دنالبته“ 

  کنن یبه مردم حمله م  یکه به شکل زامب  هیعکس موجودات وحش

تا جهان رو    موننی م   ی عده کم باق  هیو    شهی و جهان داره نابود م

 ” مگه نه؟  می داشتی انتظارش رو م  دیوجود با  نینجات بدن. خب با ا

 :تکان داد و با خنده گفت  ی سر النیا



 

 ” . مگه نه؟میدیرو نجات م  ایکه دن میهست ی اما همون عده  البد“ 

 :به او انداخت و گفت  ی زینگاه تمسخرآم انایدا

 ” .شهیو مسخره م ی تکرار لمیف ی نطوریا“ 

 ”؟ ی رو دار یانیانتظار چه پا پس“ 

 :زد و گفت  ی لبخند انایدا

  رن یمی تلخ باشم. همه م  ی هاانی من طرفدار پا  کنمی فکر م  خب“ 

بد هم نباشه.    دی . شاکننیم  ییفرمانروا  نیزم  ی رو   هاالمنتوسیوا

! عتهیطب  هیتنب   نیا  کنمی اوردن؟ فکر م  ن یسر زم   ییها چه بالانسان

ما مثل    یدونی . مزنهی خط م  یداره انسان رو از چرخه زندگ  عتیطب

مع  خونهکار  ی تو  م؟یهست  یچ از   یوبیپرورش جوجه، هر جوجه 

بدون   ا یدن  دیشا  م، یوب ی. مااون جوجه معشهی چرخه خارج و امحا م

 ” !بشه یزندگ ی برا ی بهتر ی ما جا
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 ی شهر  نیو خلوت ب  یخال  ریخارج شده بودند، و مس  بایشهر تقر  از

از فاصله دور   یکه حت   ندیراحت بنظر آ  ی امثل طعمه  شدی باعث م

 .است صیهم قابل تشخ

 .توقف کرد ی اگوشه   وقفهی ب یخسته از رکاب زن انایدا

 :متوقف شد و گفت دنشیبا د النیا

 ”؟ی شد خسته“ 

  با یشده و تقر  شتریقلبش گذاشت، تپش قلبش ب   یدست رو  انایدا

 .آزاردهنده بود

 ” .بهم مهلت بده قه ی چند دق فقط“ 

 نگرانش شده بود  و دیچرخی دورو برش م داالس

 ” .خوبم پسر...خوبم من“ 

 :و گفت  د ی جاده کش هیشد. دوچرخه را به حاش ادهیپ النیا

 ” .می کنی استراحت م میندار ی ا عجله“ 

 :داد و گفت هیتک ضی عر ابانیگوشه خ  یتخته سنگ به



 

نقشه راه رو دارم.    خب“  بر  کم یمن  ب  هی  میکه جلوتر    ن یمجتمع 

هم غذا خورد. بعدش   د یخواب  یهم چند ساعت  شهی هست. م   یراه

 ” نه ایکنم  دای دست پ نایبه رادار دورب تونمی م نمیبب  دیبا

 :گفت انایدا

 ” کنن؟ی شهر رو کنترل نم ی نایاونا دورب بنظرت“ 

 :زد و گفت ی پوزخند النیا

تتم  نه“  بود.  اومده  دخلمون  االن  تا  وگرنه  شبکه    ری هنوز  دوباره 

هم  ی اجاده  نیدورب به  چندماهستین  یراحت  نیشهر  حداقل    ی . 

سالم   نیدو سه تا دورب نکهیبتونن راه بندازنش. مگه ا کشهیطول م

 ” .دونمی م دیمونده باشن که بع

انداخت، کنجکاو   النیآورد و به سمت ا رونیاز کوله ب یبیس انایدا 

 .بداند شیهادرباره او و صحت و سقم حرف شتریبود ب

 ” ؟ی اون اتفاق افتاد کجا بود یوقت“ 

 :پر گفت یزد و با دهان  بیبه س ی گاز النیا

 ” ؟یهرم یماه گرفتگ  موقع“ 



 

 ”اوهوم “ 

 :را فرو داد و گفت بیبا تعلل س النیا

  راد یا  یستمیس  ه یکارخونه بودم.    یتی کارخونه. من جزو بخش آ  تو“ 

شد    یچ  دمی. نفهممیکردی م  فشیقبل از صبح رد  دیداشت و ما با

 م یبر  رونیاز ساختمون ب  نکهیکه حس کردم انگار زلزله شده، قبل ا

با    یشدم فقط من بودم، تنها...بعدا اتفاق  داری ب  یشدم. وقت   هوشیب

ن ملحق بهمو  هی اشنا شدم و کم کم بق  اهپوست ی مرد س  هی  لوریت

تونست ب  می شدن  پ  ی شتریافراد  ا   می کن  دایمثل خودمون    نکه یتا 

امن   ی جا  هی  میگرفت  میشد. بعدش تصم  دایپ  هاالمنتوسیسروکله ا

 ” .م یدست و پا کن 

 :و گفت  دیکش یآه انایدا

  دم ینفهم  یتنها بودم حت  ی کنم واست راحت گذشت. من تنها  فکر“ 

 ” اوردمیشده. هنوزم سر در ن یچ

 :تکان داد و گفت  ی سر النیا



 

شده.فقط انگار همه    یواقعا چ  دونهی نم  کسچی. هطورن یهم  منم“ 

 ی کار  م یتونستیشده، م   یچ  میدیفهمی اگه م  دیشد. شا  رورویز  یچ

 ” .می کن

 :نگاهش کرد وگفت  یسوال انایدا

برس  یخوایم  نیهم  ی برا“  مقرشون   یچ  یبفهم  ی خوایم  ؟یبه 

 ” شده؟

 :تکان داد و گفت ی از جا بلند شد، سر  النیا

 ” .میدار ازیکنه. ما به اطالعات ن ی فداکار دیبا یکی“ 

که حرکتش    انایدا همانطور  و  برداشت  را  دوچرخه  شد،  بلند  هم 

 :گفت دادی م

 ”تو؟  چرا“ 

 :باال داد و گفت ی اشانه النیا

 ” زنده بمونن خواستنی م  هیبق“ 

 :دینتوانست خوددار باشد پرس انایدوچرخه شد، دا سوار



 

 ” ؟یزنده بمون  ی خوا ینم تو“ 

 :بدون آنکه نگاهش کند حرکت کرد و گفت  النیا

 ” .ستمیوقته که زنده ن یلیخ من“ 

سع  انایدا دوچرخه  بر  ا  یسوار  به  را  اما    النی کرد خودش  برساند 

 الن یا  یشخص  میوارد حر   دینبا  نیاز ا   شتریب  گفتیدرونش م  یحس

 ییخودش داشت. رازها  ی برا  ییرازها  انایشود. قطعا او هم مانند دا

 !که متعلق به او بودند

  .مانده بود  شیکه برا یفکر کرد و فرصت شیماریب  به

از دست دادن   ی برا   ی زیپس چ  مرد، یم  ی که به هرحال به زود  او

 .نداشت 

 ” امیم  منم“ 

 :فتدوچرخه کرد و گ هیرا تک شیناگهان ترمز کرد، پا النیا

 ” .داخل امی...منم م مقرشون“ 

صاف و   یبود، لبانش مانند خط  یاخم کرد, چشمانش جد  النیا

 :شدند و گفت  رنگی ب



 

 ”!ی ریبم ممکنه“ 

 :را عقب زد و گفت یشانیپ ی رو ختهیر ی باپشت دست موها انایدا

 ”.الزمه ی فداکار هیزنده موندن بق  ی برا  یگفت“ 

 :وگفت  دی به گردنش کش یبارارفتند، دست  النی ا ی ابروها

 ” ؟یزنده بمون ی خواینم“ 

 :گفت  ی بلند بایتقر ی با صدا گرفتی م یشیاز او پ کهیدرحال انایدا

 ” ...مال تو...راز من مال من رازتو“ 
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عرق شده   سیهردو خسته و خ  زدند،یبود که رکاب م  ی اد یز  مدت

ج  هیشب   ییبودند.صدا فاصله   ی غیبه  از  به    ی ابلند  دور  چندان  نه 

  یجنگل. داالس که کم  انیدرست در م  ییاز جا   د،یگوششان رس

با حس خطر ترمز کرد   انایها بود ناگهان متوقف شد، داجلوتر از آن

ستاد. داالس به عقب برگشت و بدون  یاز او ا  تیهم به تبع  النیو ا

 .را گرفت تا تکانش دهد انایپارس کردن گوشه لباس دا



 

 ریبودند و د  ریمس  نیها در همآن  خت،یفرو ر  انایدا  نهیدر س  قلب

 .دندیرسیزود م ای

سمت   میری . مم ی کن  میها رو پشت درختا قادوچرخه  دیباش با  زود“ 

 ” .م یشی خارج م  درسشونیاز د ی نطوریجنگل، ا

 :گفت یعصب انایدا

داخل جنگل دخلمون   میصدا از جنگل اومد! اگه بر  ؟ی شد  وونهید“ 

 ” .ادیم

رفتن و    نیمردد ب  انای. دادیبه او به سمت جنگل دو  توجه یب  النیا

حرکت کرد   االنینرفتن چشم به داالس دوخت، داالس پشت سر  

  .گرفت  شیجنگل را در پ ریبه ناچار مس زین انایو دا

  ی کرد و پشت درخت  ی فی که وارد جنگل شدند، داالس زوزه خف  یکم

  .پنهان شد، حاضر نبود جلوتر برود

 ” ......نترسنترس“ 

رو  النیا را  آن  ی دستش  به  گذاشت  ساکت  صورت  کرد  اشاره  ها 

 .باشند



 

جلوتر رفت.   یبه دنبالش کم  زین  انایدرختان عبور کرد، دا   ی الالبه  از

خم شده بود به او اشاره کرد مراقب    ی اپشت بوته   کهیدرحال  النیا

ادی باش کنار  ال   ن یزم  ی رو  النی.  به  ال  از  سکوت  در  زد.   ی زانو 

 .شدند رهیها به آن طرف خبوته   دهیدرهم تن ی هاشاخه

بود    یاز هرگونه درخت  یکه خال  ی مانند  رهینامتقارن دا  ی فضا  در

 .حلقه زده بودند  ی زیدور چ المنتوسیچند ا

 ها المنتوسیاز ا  ی کیتر کرد، با کنار رفتن  چشمانش را تنگ  انایدا

  .دیایکه باعث شد نفسش بند ب  دید ی زیچ

 :لب زد النیبه ا رو

 ”آدمه؟  هی  اون“ 

چهره  النیا ا  یابا  جمع  به  را  نگاهش  شده    ها المنتوسیخشک 

 ی افتاده بود، دختر  نیزم  ی رو  ی ها دخترآن  انیدوخت. درست در م

 .دیچکیپاره و از صورتش خون م شیهاکه لباس 

 :گفت النیمضطربانه رو به ا انایدا

 ” .میکن ی کار هی دیبا“ 



 

 اخم کرد   النیا

 ” .ادیاز ما بر نم ی کار“ 

 ” ...اما“ 

 ”؟ی به کشتنمون بد  یخوای ...مسیه“ 

  .قصد کشتن دخترک را نداشتند هاالمنتوس یا آمدی م  بنظر

 :جلوتر رفت و گفت یکی

دست    یکیاون    یدیم  حیترج  ای  یزنیم  حرف“  از  هم  رو  پات 

 ”؟ی بد

 :د یبود به گوشش رس ختهیهق درآمکه با هق  ی مانند غیج ی صدا

 ” .ستی همراه من ن کسچیه خورم،ی تنهام...قسم م من“ 

پهلو  ی لگد   المنتوسیا را   ونشیش  ی زد، صدا  شیبه  تمام جنگل 

شده. دستش    خی پشت گردنش س   ی حس کرد موها  انایبرداشت. دا

 .رو دوخت شی و نگران چشم به صحنه پ دیرا پشت گردنش کش

 ”؟ ی دید یآدم رتیتو مس ؟ی ایکجا م از“ 



 

 :زد  غیج دخترک

کوفت  گهید  شماها“  نم  ن؟ی هست  ی چه  اصال  چه   نجایا  دونمیمن 

 ” ...دیخبره. دست از سرم بردار

 :گفت   هیرو به بق  هاالمنتوسیاز ا یکی

 ” .واقعا تنهاس دیشا“ 

 ” .م یرو بد بشیزودتر ترت دیباشه که با نطوریا اگه“ 

ا  انایدا به  نم  النیوحشت زده چشم  بنظر  اما    الن یا  آمدی دوخت، 

 .قصد نجات دادن دخترک را داشته باشد 

 :و لب زد دیرا کش النیا نیآست

 ” .کنم یم خواهش“ 

 :از جا بلند شد و گفت  النیا

  یکارش تمومه، اونقدر  گهی. اون دمیبر  دنیتا بهمون نرس  بهتره“ 

 ” .مونه یزنده نم  میکه نجاتش هم بد دهید بیآس



 

ها که داالس کنار دوچرخه  ییگذشت و به سمت جا  انایکنار دا  از

دخترک   ونیش  ی سرجا خشک شده بود. صدا   انایمنتظر بود رفت. دا

ا و  شد  بلند  زدن  شیهاهقه  ی صدا  بارنیدوباره  نفس   ییهابا 

چشمش دخترک را    ی تا جلو  کردی صبر م دیدردناک همراه شد. با

 ...فتادیبال م ی برا یاتفاق نی بکشند؟ اگر چن

که به ذهنش خطور کرد   ی به لرزه افتاد. با فکر  اشنه یدر س   قلب

به    ی داالس را باز کرد، دست  یها رفت. کوله پشتبه سمت دوچرخه

 :و گفت  دیسر سگ کش

به حد    یدورشون کن...باشه؟ وقت  نجایرو پرت کن و از ا  حواسشون“ 

 ” .دور شدن برگرد یکاف

 :و گفت  دیمچ دستش را کش النیا

 ” ؟یکنی م ی چه غلط ی دار “ 

 :دستش را آزاد کرد و گفت  ظ یبا غ انایدا

 ” .ذارم ی تنهاش نم نجایمن ا یول ی تنها بر  یتونیم“ 



 

اشاره پارس کنان به سمت    نیزد و داالس با هم  شیبه پا  یدست

 .دی دو هاالمنتوسیا
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  دن ی با شن  هاالمنتوسیها پناه گرفت، ادنبال داالس پشت بوته   به

 :گفت ی بلند ی با صدا یکیشدند.   ریداالس کامال غافلگ ی صدا

 ”!سگو فرستادن نیتنها نبوده! حتما همراهانش ا پس“ 

افتاده بود   نی زم  ی رو  حرکتی به دخترک که ب  ی ها لگد از آن  یکی

 :زد و گفت کشدینفس نم گرید  دیرسی و بنظر م 

بگ   نیا“  بق  دی! دنبالش که بردیریتموم کرده. سگه رو  به    ه ی ما رو 

 ” .رسونه یم

  د ی ها ناپددرخت  ن یداالس پارس کنان در ب   دند،یسمت داالس دو  به

و از محوطه    دندیدنبالش دو  ی گریپس از د  یکی  هاالمنتوسیشد و ا

 .خارج شدند 



 

  ها المنتوسیا  نیخشمگ  ی ادهایفر  ی ماند تا صدا  ی ا قه ی چند دق  انایدا

 .دیدور شود سپس به سمت دخترک غرق خون دو ی به حد کاف

از کنار چشمش تا کنج لبش    یقیزخم عم  دیسرش رس  ی باال   یوقت

  رون یبه سمت ب  ی راستش به شکل وحشتناک  ی شده بود، پا  دهیکش

  یهاشکسته باشد. تمام تنش  پر از زخم  دیرسی کج شده و بنظر م

  .آلود شده بودتنش خون ری کوچک و بزرگ بود و چمن ز

ز  کنارش را  انگشتانش  و  نتوانست    ینیب  ریخم شد  دختر گرفت، 

افتاد. هول زده به    نیزم  ی کنارش رو   ی اه یرا حس کند. سا  ی زیچ

 .بود ستادهیعبوس کنارش ا ی ابا چهره  النی عقب برگشت. ا

کنن رو    دامونیپ  نکهیا  سکینداره، فقط ر  ده ی...بهت گفتم فامرده“ 

 ” .ی دیبه جون خر

ا   یب  انایدا درهم  به چهره  ز   النی توجه  را  دختر   ریدستش  گردن 

 :گفت  یبا شگفت  قهیگذاشت تا نبضش را حس کند. بعد از چند دق

 ”.اسزنده  زنهی م نبضش “ 



 

نبض دختر گذاشت.    یاز او دستش را رو  دیخم شد و به تقل  الن یا

 .احساس کند قیتا بتواند دق دیکشینفس هم نم یحت

 ” .اسزنده آره“ 

 :ماند و گفت مردد

حال    نیبا ا  ی کنی . فکر می کرد  شتر یرو ب  تمونیفقط مسئول   االن“ 

 ” .وقتمون تلف شه یشی فقط باعث م  اد؟یبا ما ب تونهی م

انگار  یبمون  یست ین  مجبور“   ی آدما  نیرفته، ممکنه ما آخر  ادتی. 

 ” !نفره هینفر هم  هی ی. حتمیباش نیزم نیا  ی رو

پزشک  کوله لوازم  و  کرد  باز  را  ب  هیاول  یداالس  اول    رونیرا  آورد. 

 یاد یصورتش ز  ی کرد. زخم رو  یچ یو بعد باندپ  یها را ضدعفون زخم

آورد و با اضطراب به صورت    رونی را ب  هیبود. نخ و سوزن بخ  قیعم

را   شییبایدخترک تا ابد ز  زدی م  هیدخترک چشم دوخت. اگر بخ

 توانستی و جراحت چنان بود که نم  ناما حجم خو  دادیاز دست م

 .کند سکیر

 ”؟ی بلد“ 



 

 ” .زدم هیکارو کردم. دست خواهرم رو بخ نیا قبال“ 

زدن شد. با فرو رفتن سوزن   هیل بخو مشغو  دیکش   یقی عم  نفس

که   هاهیخورد.  بخ  یدر پوست صورتش دخترک با درد تکان  هیبخ

  رهیخ  انایچهره دا  ی تمام شد چشمان دخترک از هم باز شد و رو

  .و بدنش سرد شده بود دهیماند. رنگش پر

 .دیدر چشمانش دو وحشت

 ” .م یی...نترس...ما مثل تونترس“ 

صورت   ی و مدام رو  دیچرخی دختر وحشت زده در حدقه م  چشمان

  .در گردش بود النی و ا انایدا

 :دستش را فشرد و گفت انایدا

 ” .... آروم باشیباش...اونا رفتن. تو در امان آروم“ 

هم افتاد.    ی انداخت و چشمانش رو  هیاش ساآرامش در چهره  کمکم 

 :دوباره نبضش را چک کرد و آهسته گفت 

 ” .شده  هوشیب“ 
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انداخت و    انایبه دا  یدستش را به کمر زد، نگاه حق به جانب   النیا

 :گفت 

م  خب؟“  کن  ؟یکن  کاریچ  یخوایحاال  پ  ی کولش  راه   اده یهمه 

 ” ش؟یببر

 :گفت  تیکالفه از جا بلند شد و با عصبان  انایدا

 ” ه؟یچ قایمشکلت دق تو“ 

 .جا خورد انایدا یشدن ناگهان   یاز عصبان  النیا

 ” .وقت تلف شه خوامیکه نم نهیا مشکلم“ 

 ی همه عجله؟ برا   نیوسط درست نبود. ا  نیا  ی زیاخم کرد، چ   انایدا

 دانستندیدرباره آن نم  ی زیکه چ  یگاه یبه پا  دنیرس   رترید   ایزودتر  

 .بود  بیاز اندازه عج ش یب

را گرفت و   النیا  ن یآست  ی امالحظه  چیجلوتر رفت و بدون ه  یقدم

 .دیبه سمت خودش کش



 

ساده باشم؟ بهم بگو    نقدریا  ادیبهم م   کنم؟یباور م  یکنیم  فکر“ 

دق ا  هیچ   قایمشکلت  دار   نقدریکه  اونا    ی عجله  مقر  به  که خودتو 

اونجا چی برسون مگه  عج  هیجز    ه؟ی.  موجود  که    بیغر  بیتعداد 

فدا کردن جونت    ی پاره کنن. نگو که برا  کهیممکنه هر آن ما رو ت

 ” .کنمی مکه باور ن ی عجله دار  نقدریا

ثان  النیا ابروها  هیچند  به صورتش چشم دوخت،  پرپشت    ی مات 

اش سرد شد. دستش  ه و حالت چهر  دیرنگش را درهم کش  یمشک

بار  انایدور مچ دا به استخوان  دستش فشار آورد.    کی حلقه شد و 

را ول    النیا  نی آست  اریاختی ب   دیچی که در دستش پ   ی با درد  انایدا

 .کرد

 ” ...ولم کن آخ“ 

 :داد و گفت  یفی خف چیدستش را پ النیا

  ن یا  ریقانونمونه. در غ   نی. تو هم سوال نپرس. اپرسمی سوال نم  من“ 

 ” .فته یبرات نم یصورت اتفاق خوب

 .ها فاصله گرفت را با قدرت به عقب پرت کرد و از آن انایدا دست



 

صورت من   نیا  ریدر غ  یرو به راهش کن  ی ساعت وقت دار   مین“ 

 ” .ی مونیم نجایو تو ا رمیم

باز بودند   شیهااز زخم  یلیبه سمت دخترک بازگشت. هنوز خ  انایدا

  یهالب  ی را باز کرد و رو  یآب  ی . بطردادی از دست م  ی اد یو خون ز 

بود آب ر با . زخمختی خشک دختر که پوست پوست شده  را  ها 

م  ی سرعت  ی شتریب پا  توانستی که  بست.  را  همه  و  در   ی شست 

نهارفته در  و  انداخت  جا  را  د  سح  تیاش  ازش   ی کار  گریکرد 

ن دیایبرنم او  دا  ازی.  و  داشت  پزشک  تنها    توانستینم  انایبه  با 

 .گرفته بود او را سرپا کند ادیکه  یاساده ی زهایچ

 :به صورتش زد و گفت ی اضربه  چند

 ”؟ی شنوی ...صدامو میه“ 

چشمانش را از هم باز   ی و به زحمت ال  دندیدخترک لرز   ی هاپلک

  .کرد

 .کرد لبخند بزند و دوستانه بنظر برسد  یسع انایدا



 

بشنو  یتونیم  ؟یخوب“  رو  دا   ؟ی صدام  امن   نجایا  ی...هانامیمن 

با کمک   یتونی . ممی امن برسون  ی جا   هیخودمون رو به    دیبا  ست،ین

 ی کاز  ییتنها  یاگه کمکم نکن   یول   یدار  ی زیخونر  ؟یمن سرپا ش

 ” .ادیازم برنم

کردن    دختر منقبض  به  کرد  شروع  و  داد  تکان  را  آهسته سرش 

 .به خودش بدهد یتا بتواند تکان  شیهاچه یماه

چند لحظه تالش کرد تا او را بلند کند اما دست دردناکش    انایدا

حرکت    متری چند سانت  یقدرت نداشت که بتواند او را حت  ی آنقدر

 .دهد

 :داده بود داد زد هیکه دورتر به دوچرخه تک النیبه ا رو

کمکم کن بلندش    ایب  میجهنم دره بر  نیزودتر از ا   ی خوا یم  اگه“ 

 ” .می کن
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  ر یاز دوچرخه گرفت و به سمتش آمد. دست ز  هی با اکراه تک  النیا

او را از جا   ی اظرافت و مالحظه  چیدخترک انداخت و بدون ه  ی بازو

 :دیغر تی با عصبان انای. دادیکش ادیکند. دختر از درد فر

 ” ؟یکار کن ترمیمال یتونینم“ 

برد.    شیها پتا دوچرخه  حرفیبه او انداخت و ب   ینگاه چپ  النیا

 :گفت انایو رو به دا  ستادیا

 نه؟یدوچرخه بش  هیداره که پشت    نویطاقت ا  یکنی فکر م  خب؟“ 

 ” ...رهیم یم ی ز یاز شدت خونر میبرس  ییبه جا نکهیقبل ا

 ” ......بار...انب...اران“ 

 .گفتی م انیهذ اری هوش مهین دختر

 :چانه او گذاشت و گفت ریدستش را ز انایدا

 ”کجا؟ انبار؟“ 

 ” .......نبا...ر...اون...س...ر...جنگ...جنگا“ 

 ” اونطرف جنگل؟ اونجا امنه؟ انبار“ 



 

  د ی رسی بنظر م  کهیگرفتند و درحال  یفیدختر لرزش خف  ی هالب

 :زمزمه کرد رودیدارد از حال م

 ” ......نهام“ 

 :گفت   النیرو به ا انایدا

 تونه ی . مستین   یطرف جنگل راهپشت دوچرخه من. تا اون  بذارش“ 

ب ماره یطاقت  رکاب  من  م  زنمی .  اونجا  اونجا    دیشا  رسونمشی تا 

 ” .هم باشن ی ا گهید ی آدما

 :گفت یعصب النیا

 ” !مارو بکشونه به مقر دشمن  نکهیا  ی تله باشه برا  ه ی  نیهم ا  دیشا“ 

 :زد و گفت ی پوزخند انایدا

با  خب“  باش   دیتو  به جا  یخوشحال   ی رسیم  ی خوایکه م  ییکه 

اگه واست سخته مس نه؟  کن  ر یمگه  ترج  یرو دور  برو. من    ح یتو 

و    دنیخواب  ی برا  ییدختر بمونم. به هرحال به جا  ن یهمراه ا  دمی م

 ” .میدار ازیاستراحت ن



 

  کهیدرحال  النیچشم دوخت، ا  النی سوار دوچرخه شد و به ا  انایدا

پشت دوچرخه   یبدن دخترک را جور   کرد،ی زمزمه م  ی زیچ  رلبیز

به شلوار    ینگاه  انایباشد. دا انایکمر دا ی که همه وزنش روگذاشت 

 :پسرک انداخت و گفت یمشک

 ” .ادیرو باز کن بنظر بزرگ م کمربندت“ 

 .اخم کرد  النیا

 ”؟یچ یعنی“ 

 نیدر ح  ی نطوری بهم ببندم ا  نویبا کمربندت کمر خودم و ا  خوامیم“ 

 ” !فتهی رکاب زدن از پشت نم

 :با تاسف تکان داد و گفت ی سر النیا

 ”نو؟یا  ای ی فرض کرد یرو بارب خودت“ 

 رون یرا ب  یها را باز کرد. طناب از آن  یکیها رفت و  سمت کوله   به

با خشم پوست لبش    انایرا به دخترک بست. دا  انایو کمر دا  دیکش

رو نشده  روبه  یاعصاب خردکن  نیبه ا   ی تا به حال با پسر  دیجویرا م

 .بود



 

  ی دختر زخم  نیکه ا   یشروع به حرکت کرد. رکاب زدن با وزن  انایدا

دوچرخه مبه  اضافه  آنقدر    شیبرا   کردی اش  اما  نبود،  راحت  اصال 

 یزیچ  ایضعفش را بروز دهد    النی ا  ی غرور داشت که نخواهد جلو

 توانست یبداند، او م  ی زیچ  ینبود کس  ی ازی. ندیبگو  شیماریدرباره ب

نجات   ی که برا  ینگران داالس بود، سگ  قط . فدیایاز پس خودش برب

بود داالس بتواند بو و رد   دواریها رفته و هنوز برنگشته بود. امآن

پآن کلبه  تا  را  از طرف  دایها  اما  م  ی زیچ  یکند  او  اگر    گفت ی به 

 .توانندی هم م هاالمنتوس یکند ا دایها را پآن ی داالس بتواند بو 

 افتادی کم داشت به نفس زدن مها عبور کردند، کم درخت   انیم  از

ماه خستگ  شیپا  ی هاچهیو  شدت  مزق   یاز  هر  کردندیزق  با   .

 شد ی منحرف م   ی از چپ و راست وزن بدن دختر به سمت  یحرکت

او   ی همه وزنش رو   بای. تقرکردی و به ستون فقرات او فشار وارد م

و  یسنگ ی نما دنی. با دشدیم هفشار ل نیا  ریافتاده بود و داشت ز

 ده ی زده شد! قطعا به انبار رس  جانی درختان جنگل ه  نیدر ب  ی ارهیت

 .بودند

 ” .انبار باشه دی . اون بااوناهاش“ 



 

بنظر    شتریبه انبار نبود ب   ه یشب  ستادند،یکوچک ا  یخانه سنگ   مقابل 

 .متروکه باشد یاخانه  دیرسی م

 ادهیبا دست به او اشاره کرد ساکت باشد. خودش از دوچرخه پ  النیا

از داخل   ییصدا  چیباز بود و ه  مهی شد و به سمت در انبار رفت. در ن 

بسته شده بودند    یچوب  ی ها با الوارها. پنجره دیرسی به گوشش نم

آن    یرونیب  ی از داخل اتاقک مشخص نبود. تنها نما  ی زیچ  چیو ه

 .رار داشتق دشانیبود که در معرض د
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مضطرب چشم به او   انایداخل انبار بکشد و دا  یرفت تا سرک  النیا

سروکله   حاال  اگر  آن  یکیدوخت.  پاز  چه   دیبا  شدی م  دایها 

 کردند؟ی م

ضرب گرفت، کف عرق کرده دستانش   نیزم  ی رو  ش یبا پا  مضطرب

د با  تا  بود  منتظر  و  کرده  حلقه  دوچرخه  دسته  دور   دن یرا 

 نینشانه از خطر شروع به رکاب زدن کند. گرچه با ا  نیترکوچک



 

  ک ی  یدوشش بود محال بود بتواند حت   ی که رو  یوزن  نیو ا  یخستگ

 .ردیکه بود فاصله بگ ییهن از جا یمال

 :شد. جلوتر آمد و گفت  دایانبار پ  یدرها  یکیتار  نیاز ب  النیا  هیسا

 ” .تو میبریها رو م. دوچرخهادی بنظر امن م  ستین یکس“ 

 :به جنگل انداخت و گفت  ینگاه انایدا

 ”؟ یچ داالس“ 

پ  اگه“  باشه  مونده  ولکنهی م  دامونیزنده  اون   دونمی م  دی بع  ی. 

کنه. بهتره منتظرش   داینجات پ والها یبتونه از دست اون ه وونیح

 ” .ینمون

احساس کرد هرآن ممکن است بغضش بشکند. داالس تنها   انایدا

 ی که حت  ی مانده بود و او آن را به خاطر دختر  شیبود که برا  ی زیچ

بماند   نبود زنده  با دستان   ایمعلوم  بود. خودش  از دست داده  نه 

و حاال چنان  بود  و مرگ کشانده  کام خطر  به  را  خودش داالس 

 ها المنتوسیرا به دستان ا  ترکدخ   دادی م  حیبود که ترج  مانیپش

 .باز گرداند اما داالس کنارش باز گردد



 

به   یباز کرد و دوچرخه را داخل برد. نگاه  شانیرا از کمرها  طناب

به کاه و علوفه   هیشب  ی زیچ  ییداخل انبار انداخت. بو  کیتار  ی فضا

 .دیرسی به مشامش م

 ”ه؟ییچه بو نیا“ 

جو و   یکم  نیزم  ی غالت بوده. رو  ی دار انبار نگه   نجایا  ادیم   بنظر“ 

 ” .کردم دایگندم پ 

 ن یاز ب  آمدی هم که داخل م  ی در را بست و همان اندک نور  النیا

و   دیرا شن یتیکبر ی .صدادیدیچشم، چشم را نم یحت گریرفت. د

درون اتاق    یکیکه گر گرفت و به تار   ی سپس چراغ فانوس مانند

 .دیبخش ییروشنا

 .به چفت و بست آن انداخت یبه سمت در رفت و نگاه  النیا

قفل چندان اعتماد کرد. با چندتا ضربه از هم باز    نیبه ا  شهینم“ 

 ” .ست یچندان امن ن نجایا شهی م

 ی خواباند و نبضش را چک کرد. عرق سرد  نیزم  ی دختر را رو   انایدا

خوب نباشد.    تشی چندان وضع  آمدی تنش نشسته بود و بنظر م  ی رو



 

آب به   یلبانش گذاشت و کم  نی ب  ییدارو  شیجعبه داروها  ن یاز ب

بود داروها   دواریاو خوراند. به نفعش بود که زخمش چرک نکند. ام

 .آمدی از دستش برنم ی گریموثر باشند وگرنه کار د

  .دندی ر به در هردو از جا پ ی زیشدن چ  دهیکش ی صدا با

گذاشت و به او اشاره کرد ساکت باشد.   ینیب  ی دستش را رو  النیا

  .داشت داخل شود یو سع انداختیبه در چنگ م ی زیچ

و به سمت در رفت. دستش    دیکش  رونیاش باز کوله  ی خنجر  النیا

نشست و آماده بود تا با باز شدن در خنجر را فرو   رهیدستگ  ی رو

 اد یفر  اریاختی ب  انایداالس باعث شد دا  فیپارس ضع  ی کند که صدا

 :بزند

 ” ...کن! داالسه صبر“ 

و چفت را باز کرد. داالس خودش را در اغوش او  دیسمت در دو به

بالفاصله همه    انایدا  زد،ی نفس مبود و نفس   رونیانداخت. زبانش ب 

. شدی نم  دهید  ی زیخونر  ایاز زخم    ی دنش را چک کرد، اثرب  ی جا

 :دستانش را محکم دور داالس حلقه کرد و گفت 



 

 ”!ی پسر خوب، تو حرف ندار نیآفر ،ی! خوشحالم برگشت ایخدا “ 

 د ی. شادیرسی و سرحال بنظر م  کردی م   زیپا جست و خ  ی رو  داالس

 .انجام داده خشنود بود یرا به خوب تشیمامور نکهیاز ا

  .و در را قفل کرد د یبه سر داالس کش یدست النیا

و شروع به پارس    ستادیا  یزد و نقطه خاص  یداخل انبار چرخ  داالس

 .کردن، کرد

 :با اخم گفت النیا

 ” شده؟ چش“ 

 :کنار داالس زانو زد انایدا

 ” شده؟ یشده پسر؟ چ یچ“ 

 .د یکش اهی س ی هاسنگ ی و رو نیزم ی اش را روپوزه داالس

 :انداخت و گفت نیبه زم  ینگاه انایدا

 ” .نجاستیا ی زیچ هی کنم یم فکر“ 
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جلو آمد و با دقت به حرکات سگ چشم دوخت، داالس با   النیا

  ی بی و به طرز عج  انداختی چنگ م  نیاز زم  ی انقطه  ی پنجه پا رو

 :مضطرب گفت  انای. داکردیزوزه م

 ”ره؟یز نی ا ی زیچ یعنی“ 

 :به دوروب ر انداخت و گفت ینگاه النیا

 ” .شهی مشخص م االن“ 

گشت، چند    زیت  ی زینور به دنبال چ  ی کورمال در کورسو  کورمال 

 :عقب رفت و گفت  انایبازگشت، دا  زیت  ی هابا لبه   یبعد با کلنگ   قهیدق

 ”!سروصداش خطرناکه ؟یبکوب نیبه زم ی خوایم“ 

  د یکش   نیسطح زم  ی کلنگ را رو   زیخم شد و با ظرافت نوک ت  النیا

صدا خورد و   ی زی که چ  دیینپا  ی ریو مشغول کلنجار رفتن شد، د

که  یچوب ی از چوب تکان خورد و باال آمد، درست مانند در ی اتکه

 .نبود دنیبرش خورده بود که قابل د فیآنثدر ظر

 :گفت النیا



 

 ” رشیبگ بدو“ 

انداخت    ی کلنگ را گوشه ا  الن یخم شد و گوشه در را گرفت، ا  انایدا

 شانیپا  ریدرست ز  دند،یرا باال کش  یچوب   نیدر سنگ   انایو با کمک دا

 .راه داشت نیزم ریز  ییکه به جا شدی م  دهید یپلکان

 :دوخت و گفت النیچشم به ا یبا نگران  انایدا

 ” امنه؟ بنظرت“ 

نشان دهد داالس به سرعت از پلکان   یواکنش  النی ا  نکهیاز ا  قبل

شده بود.    ریاما د  رد یبه جلو خم شد تا او را بگ  انا یرفت، دا  نییپا

اش قرار گرفت شانه  ی رو  النیخواست دنبال داالس برود که دست ا

 .و او را متوقف کرد

  یدونیکه نم یچاه  ی تو  ی بر ی خوا یبا سر م ؟ی ریم ی کجا دار  “ 

 ”ه؟یچ

 ” ...داالس اما“ 

.  رمی . من دنبالش مفهمهیباشه زودتر م  ی سگه! اگه خطر  هی  اون“ 

 یکی. الزمه  میبر  م یتونیهم نم  ی و دونفر   ی بذارم تنها بر  تونمینم



 

ا  نیا  شیپ ممکنه  باشه.  رو  همه  نای دختره  ما  تا  باشه  نقشه  اش 

 ” .و در رو رومون ببنده نییبکشونه اون پا

 :کالفه دستانش را درهم فرو برد و گفت انایدا

 ”؟یهست ی زیچ  ی اوونهید  ؟ی توطئه دار  توهم“ 

 :سرد گفت النیا

 ” .میطرف یبا چه موجودات یمونده بفهم یلیخ هنوز“ 

 :را برداشت و گفت فانوس

دختره رو بپا تا برگردم.   نیا  یچارچشم  یترسینم  ییاز تنها  اگه“ 

بزن   نجایگذشت و برنگشتم. از ا  قهی دق  ستیاز ب  شتریب  ی دیاگه د

 ”؟ی دی شو. فهم  الیخیدختره رو ب نیبه چاک و ا

 :با تحکم و خشم گفت  النی مردد بود. ا انایدا

 ”!دختر یفهمی. بگو که حرفمو ممیندار وقت“ 

 ” !باشه باشه“ 



 

از نور    ی اثر  یبعد حت  ی اه یرفت و ثان  نییبه سرعت از پلکان پا  النیا

که به وجودش رخنه کرده بود   ی ابا دلشوره  انایفانوس هم نبود. دا

 النیو افکار ا  دهی ستر  یکم  النیبه سمت دختر برگشت. حاال بدون ا

کند   ت یاحساس امن  شتریآنکه ب   ی ذهنش اثر گذاشته بود. برا  ی رو

که مورد حمله   یداد تا در صورت  هیتک  واریکلنگ را برداشت و به د

  .بتواند به سرعت واکنش نشان دهد ردیقرار بگ یزیاز طرف هرچ

برساند چه    ب یمورچه هم آس  کیبتواند به    ی شک داشت حت  گرچه

که   یکه درست مانند خودشان بودند، موجودات  یرسد به موجودات

پ ا  شیتا  آن  یکی   نیاز  اما از  بود  روحشان عوض شده  بودند،  ها 

  یحت  ایجسمشان که همان بود، هرکدام ممکن بود دوست، همکار  

 ل ی ها تبداز آن  یکیبال به    گرفکر کرد که ا  نیخانواده باشند. به ا

ممکن   نکهیبا علم به ا  یبرساند؟ حت   ب یبه او آس  تواندی شده باشد، م

گرفته تکه پاره شود    ی که در کالبد بال جا  یالمنتوس یبود به دست ا

  .ها فکر کند به کشتن آن  توانستیباز هم نم

رها کرد.    نیزم  ی زد و آن را رو   ی به کلنگ انداخت، پوزخند   ی نگاه

دا نبود!  اهلش  او  م  کیهرگز    انایاو  نبود!  بود،   کیبارز  هنرمند 



 

نه آنکه روح از   دیبخشی روح م  ی ز یکه با هنرش به هرچ  ی هنرمند

  دادی م  حیجنگ طلب هم نداشت. ترج  هیروح  یآن بستاند. او حت 

گوشه  ا  ی ادر  ا  ی زندگ  هیحاش  نبدو  ایدن  نیاز  او  را    نیکند. 

  !خواستینم

که   یامتیماجراها...ق  نیهنوز در سرش گنگ بودند، تمام ا  زیچ  همه

رو   رویساعت ز  24که در عرض    یی ایبرپا شده بود، دن   نیزم  ی رو

افتاده و   ریگ  یطوالن  یدر کابوس کرد یشده بود، او هنوز احساس م

ب است  ممکن  ب  داریهرآن  خانه  در  را  و خودش  بفهمد  ابدیشود   .

آقا با  هرگز  مانده،  نرفته،   نی گر  ی خواب  کلبه  آن  به  نشده،  آشنا 

.  دهیرا به چشم ند  نیرا نداشته و هرگز آن شب خون  ندرال یحس س

داشت    دیاز قلبش ام  ی اکه گوشه   ینبود، خواب  شیب   یخواب  زیهمه چ

  .زدیاز آن برخ ی به زود
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 :آنجا انداخت، آهسته صدا زد یاهرفت و نگ چهی در ی باال 

 ”؟ی شنوی منو م ی ...صدایه“ 



 

ا  دادی م  حیترج نشده  مجبور  انگار    النی تا  نکند.  صدا  اسم  به  را 

. صدا زدن اسمش حس دیچرخیزبانش م   ی رو  یاسمش به سخت 

 .داشت یبیغر

نم  ییصدا  چیه زوزه   د، یرسی به گوش  ناله  ی انه  نه حت  ی انه    ی و 

 ...ینفس ی صدا

رو  شروع مدام  نگاهش  کرد،  زدن  قدم  ب  ی به   هوش یدخترک 

انبار فرار کند،   نی که از ا  دیکشی م  ادیدرونش فر  ی زی. چدیچرخی م

که داشت او را   یمحض  یکیتار  نی آسمان سرخ رنگ بماند و از ا   ریز

 .ابدی ییرها دیبلعی م

دستش را    رفت،ی کم کم ضربان قلبش از اضطراب و انتظار باال م 

کاذب    جانیه   نیفشار داد تا از ا  یگذاشت و کم  نه ی قفسه س  ی رو

پر    شیهاو بازدم  قیعم  ی هانفس   ارادهی کاسته شود. متوجه شد ب

که منتظر بود طناب دار دور گردنش   یسروصدا شده است. مثل کس

 .شود ختهی آو

کرد زمان را بشمرد. ده    ی قورت داد و سع  یدهانش را به سخت  آب

نشد واقعا به سرش زد فرار کند. اما   ی بازهم خبر  یبعد وقت  قهیدق



 

م  مگر  کجا؟  داالس    توانستیبه    نیا  نی ب  یچکسیه  ایبدون 

  اورد؟یروز دوام ب کی یموجودات درنده حت

م  اگر دنبالشان  نگاه  رفتیبه  تار  یچه؟  در   یکیبه   چهیاعماق 

تر از مواجه  ترسناک  دیکشیانتظارش را م  نییانداخت، آنچه آن پا

ا حت  هاالمنتوسیبا  ا   دانستینم  یبود.  چقدر   نیرزمیز  نیعمق 

 است. اگر آب باشد و غرق شود چه؟

بود...شا  ترسو م  دیشده  محتاط...احساس  دن  کردی هم   ییایدر 

تا آسمان فرق   ن ی زم  شیامن قبل برا  ی ایکه با دن  کندی م   یزندگ

افتاده و هر آن ممکن    یجومانج  ی با سر درون باز   کردیدارد. حس م

  .فتدیب  یاست اتفاق

م  دیبا نبا  گرفتیآرام  افتد،  کار  به  ذهنش  کار  د یتا   ی عجوالنه 

دخترک   هیمحض سا  یاه یدر س  د،ی. نگاهش به دورو بر چرخکردی م

صدا از  تشخ  ی هانفس  ی را  ه  دادیم   صیدردآلودش   ز یچ  چیاما 

 یزانو زد و کورمال کورمال رو نیزم ی نبود. رو دنیقابل د  ی گرید

را    رشیجلوتر مس  یمبهم کم  ی اهیسا  دنی. با ددی دست کش  نیزم

نشست، با دست سطح را   یمکعب  ی زیچ  ی عوض کرد و دستش رو



 

آجر   جانیکنار دستش افتاده. با ه   ی لمس کرد و متوجه شد آجر

چشمانش را   دیکش  یقی نفس عم  ستاد، یا   چهیدر   ی را برداشت و باال

افتادن اجر را   ی حواسش را پرت نکند و بتواند صدا  یکیبست تا تار

 ی طرف است و اصال اثر یبا چه عمق  دیفهمی د آنوقت میبشنود شا

 .نه ایاز اب هست 

و صدا  اجر با وحشت    یبلند آخ   ی را رها کرد  باعث شد  دردناک 

  .چشمانش را باز کند

 52پست#

[08.10.20 02:27] 

کتف   ی باال ظاهر شده بود دستش را رو  ی هاسر پله  کهیدرحال  النیا

 .بود رهیگرفته و با خشم به او خ

 ” ؟یمنو بکش یخواستیم“ 

شوکه شده   ی کند اما به قدر  هیجدهان باز کرد تا کارش را تو   انایدا

دهانش   ی . چندبار مانند ماهدیرسی به ذهنش نم  یحرف  چیبود که ه

 .بود رهیطلبکارانه به او خ النیرا باز و بسته کرد. ا



 

 ”بود؟ ی اچه کار احمقانه نیا ؟یحرف بزن  ی خواینم“ 

 .قدرت داد  شیبه صدا بارنی اب دهانش را قورت داد و ا  انایدا

ن  ی خبر   دمید“  گفتم  ستیازتون  پا  ی زیچ  هی.    نم یبب   نییبندازم 

 ” .دنبالتون امیب  خواستمیعمقش چقدره. م 

 :سرش را با تاسف تکان داد و گفت ستاد،یا شیقدم  کیدر  النیا

م  بهت“  جاش  به  تو  و  کن  فرار  ما؟    ی ایب  یخواستیگفتم  دنبال 

 ” .کردم زود برگردم دنبالت یسع فته یواست ب  ینگران بودم اتفاق 

بود چقدر به    دهی کرد، انگار تازه فهم   ی پناهی به ناگه احساس ب  انایدا

  پناه یب  ی ادارد. مانند پرنده   ازیکنار خودش ن  یو حضور کس  تیحما

  نیبدنش به لرزه افتاد، انگار همه شجاعت، همه مقاومت و هرچه ا

کرده بود به حذف   یمدت سع  نی. تمام ا ختی مدت درونش بود فرور

نشان ندهد، خودش را    یواکنش  ش یزندگ  ی اهشدن تک تک آدم

را تحمل کند،   طیشرا  نیا  تواندیمقاوم فرض کند و نشان دهد که م 

ناام  یکه از خودش ضعف نشان ندهد اما حاال وقت و   ی دیدر اوج 



 

او   یبه حد کاف   نکه یبا ا  یحت  الن،یبود با حضور دوباره ا  ی درماندگ

 .کرد یاحساس دلگرم یبار در زندگ نیاول ی برا  شناختیرا نم

ب   یکه هرگز کس  ییاو تا دنبالش  نداشت  ها  که سال   ییاو  د،یایرا 

نشسته و هرگز   نشیخانه به انتظار برگشت والد  می تیپشت پنجره  

او  امدهین  شیبرا  یکس هفته   ییبود،  بال  که  و  مانده  بال  منتظر  ها 

از   حاال  بود،  مردبازنگشته  نم  ی بازگشتن  احساس   شناخت،یکه 

چشمانش پر از   یک   دیهم نفهم  ش . خودکردی م  یآرامش و دلگرم

 ...سیصورتش خ  یاشک شد و ک

وبدون   گذاشتندیپشت سر گذاشته شده بود، همه او را م  شهیهم  او

سپس    نش،ی. اول والدرفتندی به پشت سر شان نگاه کنند م  نکهیا

بعد دوستان دخترش بعد   گذاشتند،ی پا م  شی که به زندگ  ییپسرها

فهم فق  میتی  نکهیا   دنیاز  و  تون   ر،یبود  حکم    ی...کسیسپس  که 

شده بود. او   دیناپد  زیبال ن   یگرفتگنامزدش را داشت و بعد از ماه  

بود...ه  شهیهم مانده  سر  او   ی کس  چوقتیپشت  خاطر  به 

 ...اما حاال  گشت،ی بازنم



 

تمام    دیدر کمال تعجب فهم  انای نشست و دااش  شانه   ی رو  یدست

م و  افتاده  رعشه  به  چنان  زلزله  لرزدی بدنش  انگار  شش   ی اکه 

 .به جانش افتاده باشد  ی شتریر

 ” افتاده؟ یاتفاق ؟ی دی. ترسی لرزیم ی حالت خوبه؟ دار  ی ...هیه“ 

و هم انگشتانش    شیهم تن صدا  د،یرسی واقعا نگران بنظر م   النیا

شوند   نیشانه او بند شده بودند تا مانع از ا  ی محکم رو  نقدریکه ا

 .زدی بند بند وجودش را فرو بر نیزلزله سهمگ نیکه ا

 :بالفاصله گفت النیا

  ن یا  نییفانوس خاموش شد، اون پا  ی طولش بدم ول  خواستمینم“ 

باال مجبور شدم   یلعنت برگرده  نبود  خاموش شد و داالس حاضر 

پهپل با لمس دست  رو  نم  دای ها  فکر  واقعا  برگردم.  و    کردن ی کنم 

 ” ...آروم باش دختر ی. هی بترس

دا  ریز  دستش صدا  انایصورت  گرفت،  درست   میمال  شیقرار  شد 

 :نوازگوش  ییالال  کیمانند 

 ” .ستین   ینگران  ی امنه...جا  ی...همه چنجامی...من ان یمنو بب  انا؟یدا “ 



 

 ...امن

  .داشت دنش یبه شن  ازیکه از ته دل ن ی اکلمه تنها
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 ” .ارمیواست آب ب بذار“ 

و چند    د یرا شن  فیک  پیباز و بسته شدن ز  ی دور شد، صدا  النیا

اب را    ی برخورد کردند. بطر  شیهابه لب   سیخ  ی زیبعد چ  قهیدق

نوش جرعه  چند  و  فهم  د،یگرفت  گلو  دیتازه  و   شیچقدر  خشک 

  .ملتهب بوده 

 خواستی خسته بود که دلش م  کرد،آنقدری م  یاحساس خستگ  حاال 

 دار یب  گریدراز بکشد چشمانش را ببند و بخوابد و هرگز د  ی اگوشه 

 .نشود

 ”؟ی بهتر حاال “ 

ب   لرزش  افته یقلبش کاهش    امانی بدنش قطع شده بود و کوبش 

 .بود



 

 :دیکرد دروغ بگو یداد و سع نییرا آهسته باال و پا سرش

شوکه شدم   دنتی ... از ددیمشکل تپش قلب دارم. ببخش  کمی  من“ 

 ” .لحظه تپش قلبم باال رفت هی

 :و گفت دیمال  یدردناکش را کم ی بازو  النیا

 ” .مردمینخورد وگرنه واقعا مسرم  ی نداره. خوبه تو اشکال“ 

آورش از  وضع را عوض کند تا آن حالت خجالت  خواستیم  انایدا

 .پاک شود النیذهن ا

 ”بود؟ یچ نییپا  اون“ 

 :با لبخند گفت النیا

  ی مجهز، حت  بای پناهگاه بزرگ و تقر  هی.  ی بزن  یتونینم  حدسشم“ 

اونجا رو ساخته   ی. هرکمیراش بنداز  هیژنراتور برق داره فقط کاف 

 یاسوم و فرار از تشعشعات هسته  یجنگ جهان  ی احتماال داشته برا

 ” .شدهی آماده م

 :آهسته گفت ییبا صدا انایدا



 

  ی باش  نیزم  ریز  ستیمهم ن  فتهیاتفاق م  نیا  یخبر نداشته وقت  اما“ 

هواپ  ای رو  مایتو  چ  ی و  همه  م  یآسمونا،  اشهیعوض  قبل   نکهی. 

 ” .براشون افتاده مردن یبفهمن چه اتفاق 

 ” .انزنده اونا“ 

 :پرسشگر نگاهش کرد و گفت انایدا

  ه یاونا    ؟ ینیبی از دوستات م  ی اون کالبد اثر  ی ان؟ تو توزنده  واقعا“ 

 ”.النی ا انبهیغر

چ  بالخره از  و  بود  آورده  زبان  به  را  م   ی زیاسمش  فکر   کردی که 

  .تر بودراحت

آدما  شهیهم  ی برا  اونا“  م  یی رفتن،  ما  دوستامون،    م، یشناختی که 

 بهیغر  ی سر  هیهامون، رفتن و جاشون رو  خانواده  هامون،هیهمسا

 ” .میها خانواده همگرفتن. حاال ما بازمانده 

  قت یحق  انایکه دا  دانستی سکوت کرد، او هم از اعماق قلبش م  النیا

 :به آن دختر انداخت و گفت ینگاه  انای. دادیگویرا م

 ” ن؟ییپا مشیببر ی . چطورهوشهیب هنوز“ 



 

 :گفت النیا

 ” .رو کولم ندازمی. من اونو م اریها رو بکوله تو“ 

 ” .م یحرکتش بد ادیز دینبا“ 

 :باال داد و گفت ی اشانه النیا

 ” .مونه ی . اگه مقاوم باشه زنده مستین ی اچاره“ 

داد، به   انایفانوس را مجددا روشن کرد و آن را به دست دا  النیا

نگاه  رفت،  دخترک  رو  یسمت  شده  صورتش    ی به خون خشک 

و زنده    دنیواقعا ارزش جنگ  ایدن  نیفکر کرد که ا   نیانداخت. به ا

شا دارد؟  را  هم  دیماندن  م  نیاگر   ی ترن یریش  یزندگ  مردیحاال 

پ  شیبرا ا  شی در  تا  بود  و   کیتار  ی ایدن  نیا  در  هدبخوا  نکه یرو 

 .زنده ماندن تقال کند  شتریروز ب ک ی  ی برا رحمی ب

اش  شد که چهره   رهیخ  انایبه عقب برگرداند و به دا  یرا کم  سرش

هم  ریز با  بود.  شده  روشن  فانوس  کمرنگ  اندک   نینور  نور 

تشخ و  حدیب  ی دی سف  توانستی م را  صورتش  دهد.   صیاندازه 

نزد  ته  کیدخترک  غالب  اول  یبود  چن  ی بار  نیکند،  که    ن یبود 



 

 ی ابه حمله  هیشب  شتریواکنش ب  نی و ا   دادینشان م  ی دیواکنش شد

  .بود  یعصب

د  ی برا که  لحظه  آن  سوخت،  او  حال  به  دلش  لحظه   دیچند 

  ی س  یمنف  ی که انگار در سرما  خورندی آنچنان بهم م  شیهادندان

که ممکن   لرزدیم   ی جور  فشیباشد و بدن ظر  ستادهی درجه برهنه ا

به ذهنش خطور کرد او را   ی اهی ثان  ی است هرآن از حال برود، برا

شا بکشد  آغوش  آرام   نی ب   فشیظر  ی هااستخوان  دیدر  او  بازوان 

که به ذهنش آمده بود به همان   ی فکر به همان سرعت   نیاما ا  رند یگ

  .رفت نی سرعت هم از ب 

نبود، منطقش بر احساسش غلبه داشت و هرگز    یمرد احساس  او

شود و بخواهد او را   یزن  فتهی سرعت ش  نیآنقدر سست نبود که به ا

دختر تنها حس ترحم بود که درونش موج    نیلمس کند. نسبت به ا

 !گرید زی چ چینه ه زدی م

حرکت او را   کیبرگشت و با   یسمت دختر زخم دوباره به  نگاهش

 انایدا  د یاش انداخت. وزنش چندان هم کم نبود، تازه فهمشانه  ی رو

را متحمل شده و   ی فشار  زانیدوچرخه چه م  ی موقع حمل او رو 



 

او بود تا به حال    ی جا   یمتعجب شد که او هنوز سرپا است. هرکس

 .شده بود نی مبارها نقش ز یاز شدت ضعف و خستگ

باامیفانوس دستته برو جلو منم پشت سرت م  تو“  رو    چه یدر  دی. 

 ” .ببندم

 ”؟یهوا چ اما“ 

 ی خطر  نیبنابرا  نهییهوا هست. داالس اون پا  یبه حد کاف  نییپا“ 

 ” .. نگران نباشست ین

 :که زمزمه کرد دیرا شن  انای دا فیضع ی صدا

 ” .ستم ین نگران“ 
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نرفته بود که    نییجلوتر از او وارد پلکان شد، هنوز چند پله پا  انایدا

در  دهیکش  ی صدا رو  یچوب   چهیشدن  را شن  ی و  افتادنش  . د یهم 

و بعد سکوت    دی چیدرون پلکان داالن مانند پ  ی باد  ی ا لحظه  ی برا

  .محض



 

 :از پشت سرش گفت  النیا

 ” .پات باش ی جا مراقب“ 

دوخت   یآهسته سر تکان داد و با دقت چشم به پلکان سنگ   انایدا

بودند. هر    دهیتراش  یظرافت  چیکه بدون ه   ک یها  از پله  کیشده 

 .ها هم شکسته بودپله  یبعض ی هاگوشه  یاندازه داشت و حت

 ” .عجله داشته ی ادیرو ساخته ز نجایا یهرک“ 

 .محکم به او برخورد کند النیبود ا کیو نزد ستادی ا  ی الحظه ی برا

 ” شده؟ یچ“ 

به    هانیهمه ا  د یاما شا  د،یکه به ذهنش خطور کرد ترس  ی فکر  از

خودش بود. آنقدر به او گفته بود توهم توطئه   ی رو  النیا   ریخاطر تاث

 .شدیدارد که حاال خودش هم داشت دچار م

 ” .دمیلحظه فکر کردم موش د هی یچیه“ 

خسته بود   شیکردند، پاها  یرا ط پله  فیراهش ادامه داد، سه رد  به

داشت ته مانده    یاما سع  دیکشی م  نیزم  ی و به زحمت خودش را رو

  .نگه دارد زیرا ن شیانرژ



 

که نفس نفس    یاه یس  هیو هجوم سا  یبه سطح مسطح  دنی رس  با

 :با لبخند گفت زدی م

 ”!داالس“ 

 .و آهسته پارس کرد دیدورش چرخ سگ

 ییتنها  ی حق ندار  گهی! دی دی! فهمی بر  ییجا  ییتنها  دیبد! نبا  پسر“ 

 ”!داالس ی بر ییجا

 .نشست  شی پاها ی و گناهکارانه رو دیکش یف یزوزه خف سگ

 ”!بد پسر“ 

 ” .دعواش نکن نقدریا بسه“ 

  نیزم  ی برد و رو   یاز کنارش گذشت و دخترک را به سمت  النیا

 :کرد و گفت  انایگذاشت. سپس رو به دا

 ” ؟ی اریژنراتور سر در م از“ 

 :تکان داد و گفت ی سر انایدا



 

و    میفرق س   دونمی که م  ی زیکامال! تنها چ  سوادیب   هی  ینظر فن  از“ 

 ”!هیباطر

 :و گفت دیاهسته خند  النیا

درآورد   ن یبش  کمی“  پاهاتو  پدر  کن.  بای استراحت  حداقل    دی. 

 ” .یتا مقصد رکاب بزن یکه بتون  یجون داشته باش ی اونقدر

چنان دردناک و متورم شده    شیآورد، پاها  ادیرا به    شیخستگ  انایدا

م حس  که  حت   زیسا  کیکفشش    کردی بودند  شده.   ی تنگ 

حساب  شیزانوها  توانستینم درست  رو  یرا  و  کند   ن یزم  ی خم 

 .ندی بنش

بب  رمیم  من“  تا  بنظر    نجایا  می نی ژنراتور روشن کنم  بزرگه.  چقدر 

 ” .. داالس اطراف رو گشته امنهادیبزرگ م  یلیخ

و سرد باعث شد    ی سنگ  نی زم  د،یسخت دراز کش  نیزم  ی رو  انایدا

 ی زینا نداشت که برود و چ  گریاما د  ندی به ستون فقراتش بنش  ی لرز

هم گذاشت، داالس کنارش آمد و   ی. چشمانش را رواوردیگرم ب

از    یداالس بدنش گرم شد و با حس  ی کنارش چمباتمه زد، از گرما



 

هم افتادند   ی کم پلکانش رو  کمرخوت خودش را به داالس چسباند.  

  .و خوابش برد
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بود    تیاز پشت پلکانش هم قابل رو  یکه حت   دیشد  ی هجوم نور  با

فضا را روشن   ومیاستاد ی هابه نورافکن  هیشب ی زیچشم باز کرد، چ

 :زد و گفت  یکه سوت د یرا شن النیا ی کرده بودند. صدا 

 ”!ساخته ی زیچ عجب“ 

 دنیو از جا بلند شد. بدنش به خاطر دراز کش  دی را مال  چشمانش

 .کردیسرد خشک شده بود و کمرش درد م نیزم ی رو

 :بان صورت کرد و گفت  هیدستش را سا 

 ” .پر نوره نقدریا  چرا“ 

 ه یژنراتور رو وصل کردم و حاال همه چراغا باهم وصل شدن.    خب“ 

 ” ست؟یالعاده ن! فوقمی طرف یبا چ  نی نگاه ببنداز بب



 

اندک حس    انایرف توجه داح  نیا  با به اطراف جلب شد و همان 

 .دیهم پر شیآلودگخواب

 .بود  ادیز  ی هابا اتاق  ی متر  500  ی ادورش درست مانند خانه   دورتا

 ی که رو  ییهاچند دست مبلمان فرسوده، جعبه  د،ی سف  یسنگ  نیزم

 .انباشته شده بودند گریکدی

 ”!بزرگه چقدر“ 

دوتا پر از مواد   ن،ییتا اتاق داره. دوتاشون پر مواد غذا  10  حدود“ 

 دیتول  ایمثل ژنراتور    ییهادستگاه   ریتعم  لیمثل المپ و وسا  یمصرف

 ی لوازم عاد  گهیو سه تا اتاق د  یپزشک  زاتیاتاق لوازم و تجه  هیآب.  

 ”.اتاق خواب هی

 ”؟یجا رو گشت  همه“ 

 ” .شدنیکارت باز م  ی د   یآ  نی. همه درا قفل داشتن و فقط با اآره“ 

 النیانگشتان ا نی قفل شد که در ب یرنگ یکارت آب ی رو انایدا نگاه 

 .بود

 ” ست؟یروش ن یاسم“ 



 

 ” .سیام هر دکتر“ 

 ” .ست یبه گوشم آشنا ن اسمش“ 

 ” .نطوریمنم هم ی برا“ 

به رو  ینگاه  النیا انداخت، رنگ  باز گشته    شیبه چهره دخترک 

  یرا داشتند. کم  ی شگیهم  ی عیطب  یسرخ  شیهابود و حاال گونه 

 خواست ی دلش م  نکهیبا ا   النیاستراحت او را سرحال آورده بود. ا

را بگردند اما اجازه   نجایکند تا باهم کنج به کنج ا  داریزودتر او را ب

 .حاصل کرد نانیها اطماتاق ت یاز امن ضداد او بخوابد و در عو

 :گفت  انایبه دا رو

 ”اتاقا رو نشونت بدم؟ میبر ی خوایم“ 

رفت تا    النیداشت، دنبال ا  جانیه  یاز جا بلند شد، حاال کم  انایدا

 :را باز کرد و گفت یدر  النی. اندی ها را ببکشف نشده 

  ن یآب گرمه. بب  ی ریدوش بگ  یتون یو حمومه، م  ییدستشو  نجایا“ 

درجه اب رو    یتون ی دستگاه هست که م  نیا  ی حسگر رو  ی سر  هی

 ” مگه نه؟ رهینظ ی . بیکن  مینور رو مال یحت ای ی کن  میتنظ



 

لک    دغدغهیحمام کامل و ب  کی  یحس کرد چقدر دلش برا  انایدا

 .زده

 ” .اتاقا رو نشونت بدم میبر“ 

که    ییهابودند. اتاق اول پر بود از قفسه  یاتاق پر از لوازم خوراک  دو

داده  ی را در خود جا یطوالن ی انقضاها خیخشک با تار ییمواد غذا

منجمد شده    ییبود که مواد غذا  ییهاخچالی بود، اتاق دوم اما پر از  

حجم   نیا  دیرسی بود بنظر م  بی که عج  ی زیرا در خود داشت. چ

  .حدود ده نفر آماده شده باشد  ی و برا یزندگ  لسا  50 ی غذا برا

اسمشان   ی حت  انا یکه دا  ی بود. لوازم  یدکیبعد پر از لوازم    ی هااتاق

 .دانستیرا هم نم

الزم را داشت  زاتیبزرگ بود، همه تجه ی مارستانی بعد مانند ب  اتاق

 !یدستگاه سونوگراف یحت

سردرآن نوشته   یکه آن سر نزده بود اما رو  النی که ا  گرید  یاتاق

ابود   دستگ  النیآشپزخانه.  داخل  را  کش  رهیکارت  با   دیدر  در  و 

  .باز شد  ییصدا



 

 :گفت ارادهیب انایدا

 ” !من ی خدا  ی وا “ 

  .اش بودبه اندازه تمام خانه  ییآشپزخانه آنجا به تنها فقط

چاقوها  یفیرد از  تخته  یمشک  ی کامل  غذا،    ی هارنگ،  سرو 

که در   ی رنگ  یمشک  ی هااز هر رنگ و مدل وق ابلمه  ییهابشقاب

 .شده بودند  دهیچ هانت ی کاب

که در   ی بلند  هیپا  ی هاو جام  یدنی نوش  ی هاشه یپر از ش  ی بزرگ  کمد

  .هتل بود کیرستوران  ییبایشده بودند. به ز  دهیهر طرف چ

 ” .اومده هتل کنهی مرتبه که آدم حس م نقدر یا یچ همه“ 

 :سر تکان داد و گفت النیا

 ”م؟ی گردوخاک گرفته. بر کمی فقط“ 

بطر  یکی  انایدا دوگ  یدن ینوش  ی های از  و  رفت  کش  هم   السیرا 

 .برداشت

 ” .میریجشن گ یخفن ی جا نیکردن همچ دایواسه پ چطوره“ 



 

بود که دا  النیا بر خودش مسلط    انایلبخند زد، خوشحال  دوباره 

 .شده
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طور که به سمت  ها را از دست او گرفت و همانو جام  یبطر  النیا

 :گفت رفتی سالن م 

آشپزخونه   ی که تو  یاتیمنم با محتو  ی به اتاقا بنداز  ینگاه   هیتو    تا“ 

 ” .کنم ی آماده م یشام درست حساب هی میدید

  ی انگار کم  شیشگ یهم  ی برخالف چهره جد  النیلبخند زد، ا   انایدا

انرم با  بود.  شده  هم  دانستی م  نکهیتر  ا  دیبا  ی زود  نی به    ن یاز 

  یحداقل چند روز  خواستی دل بکند اما بازهم دلش م  بایپناهگاه ز

 .با آرامش بماند نجایرا ا

 ” . اتاقا کدوم طرف هستن؟باشه“ 

 :اشاره کرد و گفت ی ریبا دست به مس النیا

 ” .اون راهرو ی انتها“ 



 

نشان داده بود عوض   النیکه ا  ییرا به سمت راهرو  رشیمس  انایدا

از درها را باز   یکی کرد، چند در پشت سرهم در راهرو قرار داشتند،  

در اتاق زد،    یچرخ   آمد،ی بنظر م  یمعمول  یکرد، در نگاه اول اتاق

به کتاب اختصاص   از آن طبقه   یکه قسمت   یتخت دو طبقه چوب

 .داده شده بود

 ی ماند که رو  رهی خ  ینامرتب و لنگه جووراب  ی پتوها  ی رو  انایدا  نگاه 

انگار چشمش به جزئ افتاده بود.  شد، در جعبه    دهی کش  اتیتخت 

لنگه از در    کیپخش و پال بود.    زیم  ی رو  اتشیباز و محتو  ی جواهر

 .افتاده بود نیزم ی باز و چند لباس کف آن رو دی کمد سف

حمام   کی رفت. هر اتاق    ی به اتاق بعد  یآشفتگ   نی متعحب از ا  انایدا

حمام کامل بسته نشده و    ریداشت. در  اتاق دوم ش  ییو دستشو

درش   کهیدرحال  ی امردانه  ی داشت، اسپر  انیآب قطره قطره جر

آ  نیزم  ی رو مقابل  بود  اتاق  نهیافتاده  همه  آشفته  قرارداشت.  ها 

را برداشته و رفته بودند.    ی ضرور  لی وسابا عجله    یبودند انگار کسان 

 اما چرا؟ 



 

 ی زیپناهگاه اما چرا؟ از چه چ  نیبودند، در ا  نجایا  ی کسان  ای  یکس

 ممکن بود؟  یعنیپنهان شده بودند؟ 

سرخ شده را    کنیت بدر آشپزخانه داش  النیرفت، ا  رونیاتاق ب  از

 .دی چیم ین یزم  بیو س جیپر از هو یدر ظرف

 :مکث کرد و گفت یکم

 ”بودن  نجایا ی افراد  هی“ 

 :گفت تفاوتیب النیا

 ” که از آسمون ظاهر نشده لیوسا نیکه بودن ا  معلومه“ 

بب  نه“  ا  نیا  ست؟ین   بی عج  نی نه  با  تجه  نیپناهگاه  و    زاتیهمه 

 ” .مناسبه یده سال زندگ  ی شده انگار برا دهیچ ی جور

 :گذاشت و گفت نیچاقو را زم النیا

 ”هیزیچ نی همچ ای شگاهیآزما هی دیشا خب“ 

 :کالفه سر تکان داد و مصرانه  گفت  انایدا



 

انگار از قبل    فته، ی ب   یقراره چه اتفاق  دونستنی م   دونستن،ی اونا م  نه“ 

  اس خته یبودن،اتاقا بهم ر  ی هرم  یآماده بودن، اونا منتظر ماه گرفتگ 

 ” ...رفتن، اما لیانگار بدون بردن همه وسا

 :گفت النیمکث کرد و ا انایدا

 ” باشه؟ تونهیم یاتفاق خارج از برنامه افتاده. اون چ هی اما“ 

 :باال انداخت و گفت ی اشانه  انایدا

 ” .شدن لیاونا هم تبد د ینداشته. شا دهی پناهگاه فا دیشا“ 

 رون یرا پوشاند، چاقو را برداشت و  از آشپزخانه ب   النیچهره ا  اخم

دا  و  نزد  انایرفت  کرد.  دختر مجروح    کیهم پشت سرش حرکت 

 :و گفت  ستادیا نه یدست به س

انبار   یسالم موندن و مجبور به فرار شدن! ک   نکهیا  ای “  در مورد 

دختر    یک  دونست؟ی م اون  امنه؟  قطعا    یکیگفت  اوناس!   ه یاز 

 ”دونهیم ییزایچ



 

نگران  انایدا احساس  گروه  کرد،ی م  یحاال  واقعا   دانستند ی م  یاگر 

چرا هشدار نداده بودند؟ چرا    دیای ب  تیسر بشر  ییقرار است چه بال 

 پنهان شده بودند؟ یپناهگاه نیدر چن

 ” م؟ی کن کاریچ دیحاال با “ 

 :گفت ی چاقو را در دستش فشرد و با لحن سرد النیا

 ”میاریبهوشش ب  دیبا“ 
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 :زده دستش را گرفت و گفتوحشت انایدا

 ” ؟یکن کار یچ ی خوایم“ 

ب  النیا  نگاه و  قاتل  حسیسرد  مانند  باال   یبود،  مقتول    ی که  سر 

  انا ینگاهش وجود دا  انهیوحش  ی و از کارش لذت ببرد. سرما  ستادهیا

چقدر او    دانست،یم  النی را به لرزه انداخت. او واقعا چقدر در مورد ا

م م  شناخت؟ی را  سر  کی   توانستیاو   کی  ایباشد    یالیقاتل 

 .ست یور تر کی یحت ایگر شکنجه 



 

از ج  انایدا   النیا رفت.  به سمت دختر  و  زد  کنار   ی فندک  بش یرا 

 .فندک گرفت ی آورد و لبه چاقو را رو رونیب

 :و گفت  دیرا کش النیا ی هول شده بود، بازو انایدا

 ” .کنم ی ...خواهش مرهیکن...ممکنه بم ولش“ 

 :لحن ممکن گفت نیترحسیو با ب  دیسمت او چرخ النیا نگاه 

 ی تو  ینه؟ دلرحم  ای  یکن  دایپ  ی که از دست داد  ییکسا  ی خوایم“ 

 ” .نداره ی کاربرد میافتاد ریگ یمشت وحش هی ن یکه ب ییایدن

 او هم از دست رفته بود؟ ایآ نکهیبه بال فکر کرد، به ا انایدا

 :گفت النیا

و دست رو دست    ادیم  ایداره به سر دن  یچ  دونستنیاونا م  اگه“ 

 ” .هستن نیاز ا شیب یگذاشتن، سزاوار مجازات

  غهیکه ت  النیافتادن و تنها چشم دوخت به ا  نییپا  انایدا  ی هادست

 .بردیدخترک م ی سرخ شده از حرارت چاقو روبه سمت بازو



 

چسب  به صدا  غهیت  دنی محض  بازوش  و   دنیچسب  زیل یج  یبه 

جگرسوز دختر به گوش   ادیفر  ی سوختن پوست و پشت بندش صدا 

 .دیکشیم غی.کامال بهوش آمده و از شدت درد جدیرس

 :گفت  انایرو به دا النیا

 ” .... زوداریب آب“ 

حت  انایدا که  بود  مضطرب  مس  دینفهم  یچنان  تا   ریچطور  را 

 .کندیاب را پر م وانیکرده و ل یاشپزخانه ط

بود    اریحاال نگاهش هوش   د، یاب به صورت دخترک پاش  یکم  النیا

 .زدی و نفس نفس م

ا  بارنیا و  گرفت  را هدف  گردنش  ه  النیچاقو    ی متیمال  چیبدون 

 :گفت 

 ” ؟یهست یتو ک ه؟یاچه جهنم دره نجایا“ 

مانند   نکهیاما با وجود ا  دیچرخ  طیمح  ی زده دختر رو وحشت   نگاه

 .لب از لب باز نکرد زدی در دام افتاده نفس نفس م یخرگوش
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 :ها انداخت و گفتآن نی خودش را ما ب انایدا

م  بذار“  تو  بپرسم،  روش شی ترسونی من  از  تو  نشدم  موفق  اگه   .

 ”.خودت برو

 :ا سوءظن عقب رفت و گفتبا اخم به او انداخت، ب  ینگاه النیا

 ” .ی ندار شتر یشانس ب  هی“ 

 :کنار دختر زانو زد و گفت انایدا

. اناسی. اسم من دامی...ما نجاتت دادی به من نگاه کن. تو در امان  یه“ 

 ” اد؟یم ادتیمنو 

 .آهسته سرشرا تکان داد دختر

 ” ه؟یخوبه اسمت چ “  

واضح    شیگفت اما صدا  ی زیباز شدند، چ  ی دختر چند سانت  ی هالب

 .د ینرس

 رابیس   یتازه کند. وقت  ییلبانش گرفت تا گلو  نیاب را ب  وانیل  انایدا

 :شد دوباره لب زد 



 

 ”نیشا“ 

 :به او زد و گفت  ی البخند مشوقانه  انایدا

ن  نیشا  خب“  کمکت  به  امیدار  ازیما  به  مارو  تو    یی راهنما  نجای. 

 ” .م ییکجا ویبدون دیو ما با ی کرد

 :گفت   یبه سخت نیشا

 ” ...پناهگاه “ 

 :مطرح کرد قیسوالش را دق انایدا

 ”ن؟یبود نجایتو و گروهت ا “ 

 .کند ی قصد دارد همکار دیرسیسرش را تکان داد، بنظر م  نیشا

 ”چند نفر همراه تو بودن؟ نیشا“ 

 :دستش را فشرد و گفت انایمردد شد دا نیشا نگاه 

 ” .برسه  بی بهت آس ذارمینباش نم  نگران“ 

 ” .نفر ده“ 

 :و گفت دیکش  نیشا ی موها  نیب  یدست انایدا



 

 “ ؟ی کار پروژه“ 

 :گفت   یبا بدخلق النیدوخت و ا وارینگاهش را به د نیشا

 ”.ی جواب دادن قسر در بر رینکن از ز  فکرشم“ 

 :به او تشر زد انایدا

دار  خونسرد“  پا  نقدر یا  ی کنیم   میعصب  ی باش.  رو   یلعنت   ی اون 

 ” تکون نده

دستش    ریمس  انایاشاره کرد. دا   واریدستش را باال برد و به د   نیشا

 .ماند  رهیخ د یسف  وارید  ی را نگاه کرد و چشمش رو

 :گفت رفتی که رو به افول م ییبا صدا نیشا

 ” ...دی...کل د یسرور...کل اتاق“ 

قرمز   رهیدا  کیبه شکل    ی به سمت گردنش رفت, گردنبند  دستش

 .گذاشت الن یردو دردست اآن را باز ک انایدر گردنش بود. دا

 .دیدو  واری به سمت د النیا

 :گفت نیشا



 

 ” ...برق زیپر“ 

 داشت  ازین  ی شتریاوبه استراحت ب شدی داشت تمام م شیانرژ

 .مقابلشان قرار گرفت ی مانند ره یرا کنار زد و حفره دا زیپر  النیا

.  دیبه گوش رس  کیمانند ت  ی زیرا در حفره جا داد و چ  گردنبند

که به   ی ها ظاهر شد. درآن  ی جلو  یمخف  ی کنار رفت و در   وار ید

 .همان سرور راه داشت ایاتاق فرمان 
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اتاق  با در  اتاق  یباز شدن  گرفت،  قرار  مقابلشان  اصال    یبزرگ  که 

که چند    فتدیفکر ب  نیبه ا  انایمتوجه آن نشدن بودند و باعث شد دا

 از چشمشان جا مانده بود؟ گرید یاتاق مخف

 ق ی دوخت. دخترک چند نفس عم  نیبا سوءظن چشم به شا  النیا

 .تا بتواند توان کامل حرف زدن را بدست آورد دیکش

 ” .همه سواالت اونجاست جواب“ 

 :هشدارگونه گفت   النیهم پست سرش. ا  انایدا وارد اتاق شد و    رانیا



 

 ” .از پشت خنجر بزنه  تونهی بهش باشه م حواست“ 

 :پاسخ داد هیبا کنا انایدا

 ”.داره  ازیبه کمک دو نفر ن سادنیسرپا وا ی فعال برا اون“ 

پا  النیا فلز   ستمیس  ی بدون کرف  از    یبزرگ  ی نشست. صفحه  پر 

اصال   انایمقابلشان بود. دا  بیغر  بی رنگارنگ و حروف عج  ی هادکمه

طرز استفاده از آن را    النیا  دیرسیاما بنظر م  اوردیها سر در ناز آن

شد که با سرعت   ره یخ  به حرکات دست او  ی با کنجکاو  انایبداند. دا

 .دیچرخی م د یصفحه کل ی رو

 :داد حیخودش توض النیا

نگام نکن    ی نطوریبود. ا  ییهاستم یس   ن یکارم نصب چن   یزمان  هی“ 

 ” .خوندم یت ی من آ

 ” نزدم یحرف من“ 

 ” .زنهی حرف م یل ینگاهت خ یول“ 

پوشه  توری مان  ی رو  ی اصفحه و  اسم   ی ادیز  ی هاظاهرشد   یهابا 

 .شده ی کدگذار



 

 :زد ادیفر یرو به سالن پشت النیا

 ”کدوم کد؟ “ 

 :دیبه گوشش رس نیشا  فیضع ی صدا

 ” 78659523 ی کد ورود PLE24 پوشه“ 

صفحه ظاهر  ی رو ییویدیوارد کرد و بعد و بیاعداد را به ترت  النیا

 .دوخت شیکرد و چشم به صفحه نما ادیصدا را ز النیشد. ا

رو   یواقع  ی بور و لبخند  ییهم سن خودشان با موها  بایتقر  ی پسر

 .نشسته بود نیدورب ی به رو

ر بچه   یه“  به  گرفتگ  ی اهنماها  اومد  یماه  حتما  نیخوش  خب   .

دار ج  هی  لمایف  نیع  نیانتظار  و  هات  بهتون    ادیب  گریدختر  و 

 ” .ست یخبرا ن نیاز ا نحایا یکنه ول ییراهنما

را شناخت.    نیچهره شا  انایجلو آمد و دا  ی دختر  نیپشت دورب  از

 :و با خنده رو به پسر گفت  زدی لبخند م 

 ” !رو بذار کنار ی مسخره باز برن“ 

 :و گفت دیکش  شیموها نیب   یکه برن نام داشت چنگ ی پسر



 

  شگاه یازما  زیشروع تجه  د ینی بی که م  ی زیباشه. خب بچه ها چ  باشه“ 

. خب به  میهست  یهرم  یماه گرفتگ   ی برا   دیمیها  ک یشماره    ی سر

 ز یچ هیبهتون بگم  دیبذار ه،یچ یکه ماه گرفتگ  نی کن یفکر م نیا

هرم  یلیخ مدار  زم  ی مزخرفه!  و  خورش  ن یماه   داد یرو  هی  د، یو 

  جیبه نتا  قیتحق  سالکیدنال بعد از    رنادر...پرفسور چا ران و پرفسو

 نیممکنه بعد ا  دهیکه نشون م  یجیکردن. نتا  دای دست پ  یبیعج

 ” ...تخ یزندگ  ی ماه گرفتگ

 :گفت غی با ج نیشا

 ” .دمی! اصال پاشو برو خودم ادامه مبرن“ 

اتاق رفت. شا  یبی با خنده س  برن از  و   ن یمقابل دورب  نیبرداشت 

 :گفت تری جد ینشست و کم

بد  نیا“  عواقب  ممکنه  زندگ  ی اتفاق  باشه،    یادیز  ی های داشته 

نادر وخاص، که تا   زیچ  هیتشعشع هست    هیممکنه از دست برن.  

انسان   ی اثرش رو  ی ساز  هیبا شب   یول  میدیاش رو ندبه حال نمونه 

که تحت    یانسان  کیکه ممکنه ژنت  دهیرس  ه یفرض  نیپرفسور چا به ا

کنه. پرفسور چا با دولت صحبت کرده    رییتغ  رهیگیقرار م  رشیتاث



 

.  می باش  نگرندهیا  دیکشف شده رو رد کردن و خب ما با  جیو اونا نتا

بق  شگاهی ازما  نیا با  ی هاشگاه یازما  هیو  و    زیتجه  ی جور  دیمرتبط 

ازش عبور نکنه و خب    یه فرکانس موج ماه گرفتگساخته بشه ک

 ” .میرو نجات بد یعده کم میحداقل بتون 

 :کرد و دوباره گفت  یمکث  نیشا

  ی نفر  50از    یکی پس شما    نیهست  ویدیو  نیا  ی درحال تماشا  اگه“ 

با ژن برتر   ی افراد ی. افراد انتخابن یبقا انتخاب شد ی که برا دیهست

کارا با  قابل   ی هاییو  که  کامل هستن  و سالمت   ت یمتفاوت، الزم 

 ی وهایدیرو رو داشته باشن. در و  ش یسخت پ   طیتداوم بقا در شرا

وظا  ی بعد از  آزما  نخودتو   فیشما  ساختار  با  و  آشنا   شگاهیآگاه 

 ” .... فعال روز خوشدیشی م

ا  ویدیو به    انایبه سمت دا  النیقطع شد.   زیچ  کیبرگشت، هردو 

 .کردندی مشترک فکر م
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پ  ی برا  انایدا  بارنیا کردن  رو  شیسوال  به  رو  شد.    نی شا  ی قدم 

 :و گفت ستادیا

  یارسانه   چیو ه  اد یب  شی پ  ی تیوضع  نی قراره چن  نیدونستی م  کسالی

 ”ن؟یقرار نداد انیرو در جر 

 :باز گفت مهین ی با چشمان نیشا

 ” ....محرمانه بودتیمامور“ 

 :زد ادیفر یعصب انایدا

داره؟؟    یبراتون مفهوم   نینفر در خطر بود! ا  اردیل یهشت م  جون“ 

 ”!ما زانیهمه مردن! همه اونا! عز

 :ماند، لب زد رهیخ انایدا یصورت عصبان  ی رو نیشا نگاه 

 ” ...تالش ما“ 

کرد   اوه“  تالش  کن!  فقط    ن؟یبس  نه!  که  صرف   کیالبته  سال 

 ”ن؟یتا فقط پنجاه نفرو نجات بد نیکرد

 :اهسته گفت نیشا



 

 ” نفر از هر...ک...کشور پنجاه“ 

 :زد ادیفر انایدا

 ن؟ی ما انتخاب کن  ی حق رو داد که جا   نیبهتون ا  یبرتر؟ ک  ژن“ 

شما ...دیکه اسم خودتون رو محقق گذاشت  ییهایشماها...شما عوض

 ” د یبزرگ  انتیخ هی

هجوم برد با انگشتانش زخم او را گرفت و با قدرت    ن یسمت شا  به

 :فشار داد

 ”بودن؟ نجایکه ا ییاونا هی کجان؟ بق هیبق“ 

 .دیچیپی به خود م ی مار  نیو ع  دیکش یغ یاز درد ج نیشا

 ” ...ینم“ 

 :کرد و گفت شتریفشار دستشرا ب انایدا

 النیا  دمیوگرنه اجازه م  یبه خودت زحمت نده که دروغ بگ  یحت“ 

 ” .ولت کنه  رونیب

 دی رسینشست که بنظر خشنود م  یالنی ا  ی زده رووحشت  نیشا  نگاه 

 .و قصد مداخله نداشت



 

 :گفت  یپته کنان و به سخت تته

که بهوش اومدم تنها   ی...شدم، زمان هوشیمن ...ب   دونمیکن نم  باور“ 

 ” ...نبودچکسیها از کار افتاده بودن و هبودم. پنل 

 :گذاشت و گفت انایدستش را پشت دا النیا

 ” هیکاف“ 
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 :از جا بلند شد و با پرخاش گفت  انایدا

باعث شده    یجواب پس بده که چ  دیجواب پس بده!با  دیبا  اون “ 

تر بدونن!  دادن رو ارجح  حیکه خودشون ترج  ییجون خودش و کسا

حق   شتریهم ب  دیاما ما هم به اندازه اونا شا  م؟یارزشی ماها پست و ب

خودش انتخاب نکرده   چکسی. همیاجتماع رو داشت  نیا  ی تو  یزندگ

اونا    یبدونم برچه اساس  خوامی خوشبخت! م  ایبدبخت متولد بشه  

 ” !ستنیو خودشون ن م یمرگ قیگرفتن که ما ال  میتصم



 

  ده یند  نیخشمگ  نطوریتا به حال او را ا  النیشده بود و ا  ی عصب  انایدا

 :گفت  ادیبا فر انایبود. دا

!  نیکه انتخاب کرده بود  ییاشون مردن! همه اوناکه همه  خوشحالم“ 

همه   نیا  یکه مثل تو پست بودن! خوشحالم که حت  ییهمه کسا

تشک و  دستگاه  و  فرار   التیدم  سرنوشت  از  شه  باعث  نتونست 

 ” .نی کن

 .او گذاشت ی بازو ی آهسته دست رو  النیا

 ” ...انایباش دا آروم“ 

او چرخ  انایدا و لب  د،یبه سمت  بود  پر اشک  از   شیهاچشمانش 

 .دندیلرزیحرص م

 هیرو جز    چکسی ه  ایدن  نیا  ی که تو  ی کی!  ممیتیبچه    هیفقط    من“ 

...من تنها  فیپست و کث  نقدریا  ییخواهر نداره! و حاال به خاطر آدما

همه عمر تنها   یفهمی م  یکه داشتم رو از دست دادم. تو چ  یکس

 ” ...من همه عمر تنها بودم و حاال بازم تنهام  الن؟ی ا هیبودن چطور

 ” .می داالس هست! ما تا تهش کنار هم  نجام،ی! من ای ستیتنها ن   تو“ 



 

 :پوزخند زد و گفت انایدا

ول  داالس“  ا  یآره  محض  به  تو  فلنگ   نکهیتو؟  شه  حل  کارت 

حساب    گرانید  ی گرفتم هرگز رو  ادی. من  النیا  ی ریو م  ی بندی م

  ه یکردن به    هیکردن به تو و امثال تو مثل تک   هیباز نکنم چون تک 

 ” .زهیرسسته که هرلحظه ممکنه فروب وارید

 :کرد و گفت نیبه شا رو

د  نجایا   تا“  کردم.  ن  یکمک  گهیکمکت  کار  اگه مستیدر    ی تونی ! 

 ” ...خودت زنده بمون

عقب برگشت و به آشپزخانه رفت و در را محکم پشت سرش   به

 .بست

و دم   ستادهیا  کشیشد که نزد  رهیو به داالس خ  دیکش  یآه  النیا

 .دادیتکان م

 ” مگه نه؟ ستی ن زونیاون اصال حالش م قیرف“ 



 

ترج  نی زم  ی رو   داالس و  زد  نزد  حیچمباتمه  از  به   کیداد  شدن 

بود منفجر شود دور  یبمب ادیجو  ی که هرآن ممکن  به   النی.  رو 

 :کرد و گفت نیشا

 م یو نجاتت داد  می ! اگه تا االن باهات مدارا کردی دی رو شن  ایدن یشن“ 

از حما  انایبه خاطر دا نه دل دیتو کنار کش  تیبود که خب  . من 

سرت    ی داره. اطالعات تو  یتیواسم اهم  تی رحمم و نه مرگ و زندگ

کمک نم  ی هم  نکن کنهی بهم  درست  دردسر  نفعته  به  پس   ی . 

 ” ...وگرنه

 :و گفت  دیچاقو کش ی زیت ی را رو انگشتش

 ” .درد و رنج خالصت کنم نیاز ا اد یبدم نم وگرنه“ 

پر  شتریب   نیشا  دهیپر  رنگ قبل  ب  دیاز  بدنش  لرزش  شد.    شتر یو 

 دیبا  دیدیرا م  وهایدیو  ه یبق  دیبه سمت اتاق فرمان رفت با  النیا

 .پنهان شده  ییزهایاتفاق چه چ نیپشت پرده ا دیفهمی کامل م 

 نینشسته بود، سرش را ب  نیزم  ی پشت کانتر آشپزخانه رو  انایدا

چسبانده بود و اجازه داد   شیرا به زانو شی شانیدستانش گرفته و پ



 

کنند. او خسته بود،   دایپ  رونیتلنبار شده راهشان را به ب ی هااشک

ا دو  نیاز  نت  دنی همه  به  هرگز  و حاال   دن ینرس  جهیو  بود  خسته 

ا  دن یشن به    یخالص  ریتمثل    هانیهمه  ام  کیبود که  و   دیعمر 

مردان  کیشل  شیآرزو  باشد.  جا  یشده  در  بودند    گاهیکه  قدرت 

 زانشانیکه تنها خودشان و عز  ییهابودند، انسان   یف یکث  ی هاانسان

فکر    گرانیواقعا به د  یکس  امدی م  شی داشتند. کم پ  تیاهم  شانیبرا

آن نگران  و  کسکند  باشد. حس  خود   یها  حال  به  که  داشت  را 

ها ولشان کرده ها نبود...آنه فکر آنب  کسچیکرده باشند. ه  شیرها

تا بم پ  ییو حاال خدا...خدا  رندیبودند  تا  او فکر    نیاز ا  شیکه  به 

که جان او را    ییگرفته بود تا او زنده بماند. خدا  م یتصم  کرد،ینم

 ی دیو بازهم فکر کرد. نور ام   دیرا باال کش  شی نی بود. ب  افتهیارزشمند  

  سا یبه کل  شتریب   د یبا  یدر زمان بچگ   دیوجودش جرقه زد. شا  در

ب  رفتی م ا  ی تا روز  کردی به خدا فکر م  شتر یو   نقدریمانند امروز 

  .نکند یپناهیاحساس ب

. دادیضعف نشان م  دیصورت پاک کرد، نبا  ی را از رو  شیهااشک

  ا یفلج شود    ی که قرار بود به زود  ییبود. او  ییبایز  هیاو کنا  یزندگ



 

مانده و همه کسان  ردیبم   ری که سالم بودند حاال مرده و ز  یزنده 

  .شده بودند  گرید یشده به موجودات لیتبد ایخاک 

محتو  ی نگاه آشپز  هاخچالیاز    یکی  اتیبه   شه یهم  ی انداخت، 

که در   ی. با گرسنگنطورینواختن هم هم  کرد،یحالش را خوب م 

آورد  رونیب زریرا از فر یک ی. گوشت استکردی حس م شیخال معده 

  ش ییمزاحم تنها  ی زود  نیبه ا  النیا  دانست یو مشغول کار شد. م 

 دن یدختر دور بماند. د  آناز    دادیم   ح یو خودش هم ترج  شودینم

 .کردی م  شیاو عصب
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تعداد   ی بروکل  ی هاکلم است  جیهو   ی و  و  کرد  آبپز  و   کیرا 

مکث   یرا در فر گذاشت، دو بشقاب برداشت و با کم  های ن یزمب یس

ح آنقدر  هنوز  کرد  دخترک   وانیاحساس  به  بخواهد  که  نشده 

ا  قی بدهد گرچه ال   یگرسنگ  از  ا  هانیبدتر  بازهم وجدانش  بود  ما 

 .نشد یراض



 

برش  یسوم  ظرف و  اضافه کرد  است  ی هارا  را در   کیبزرگ  آبدار 

ر سف   خت،یظرف  س   دیسس  و  گذاشت  ظرف  گوشه  را    ب یرنگ 

با کم  ینیزم   ن ی گوشه ظرف تزئ  ی و رزمار   هیادو   یرا پوره کرد و 

فکر کرد که    نیرا هم کنارشان گذاشت و بعد به ا  هانیکرد، دورچ

موفق شده    کباری   فقطها  بال چقدر دستپخت او را دوست داشت، آن 

  ی میو آن روز بال ن  ندیای برب  کیگوشت است  دیخر  نهیبودند از پس هز

روز   کیگذاشه بود تا بتواند    خچالیرا دست نخورده در    شیاز غذا

  .را بچشد رشینظیهم طعم ب  گرید

اضاف   ی اکاسه  گوشت  و  برا  یبرداشت  را  ر  ی آمده   خت،ی داالس 

  .قظعا گرسنه بود چارهیب وانیح

کارها هم   نیا  یپر کرد، اما تمام  یدن یها را از نوش و جام  دیرا چ  زیم

آزاد شود.   الیاز فکر و خ  ی الحظه  یباعث نشده بودند ذهنش جت

ب   نی شا  ی ظرف غذا که    دیرفت. د  رونیرا برداشت و از اشپزخانه 

از ترس به جانش    ی او خودش را جمع کرد و لرز  دنیبا د  نیشا

 .افتاد

 :گذاشت و گفت  شیرو به رو فایرا بدون تشر ظرف



 

 ” !ستمیاما من مثل شما پست ن  ی رو ندار اقتش یل نکهیا با“ 

ا  به رفت،  فرمان  به    النیاتاق  دادن  گوش  از    گرید  یکیمشغول 

 .بود وهایدیو

 ” ؟ یستین  گرسنه“ 

 ی . نگاهدیچرخدار به سمت او چرخ  ی را متوقف کرد و با صندل  لمیف

 :انداخت و گفت انایبه چهره دا

 ”!اد یم یخوب ی بوها م؟یقراره بخور ی ...چیلیخ  چرا“ 

 ” .نه ای ی دوست دار دونمیدرست کردم نم کیاست“ 

بلند شد، سع  النیا با دا   ی داشت فضا  یاز جا   انایصلح آلودش را 

 .حفظ کند. اصال به صالح نبود که تنها متحدش را از دست بدهد 

ظرف غذا را مقابلش   انایدنبالشان به سمت آشپزخانه آمد، دا  داالس

 .د یبه سرش کش  یگذاشت و دست 

حالش خوب   دوارمی. اممیکن   دایرو پ  نیگر  ی اقا  ی به زود   دوارمیام“ 

 ” .باشه

 :زد و گفت ینشست سوت زیپشت م النیا



 

 ” .خوب باشه  تیآشپز ومدینم بنظر“ 

 :باال انداخت و گفت ی اشانه  انایدا

اشپزخوب باشه.    هی  تونهی م  یکاف  ییبا داشتن مواد غذا  یهرکس“ 

 خچال ی  هیو    یداشته باش   نترنتیا  هی  هیاشپزبودن کاف  ی روزا برا   نیا

 ”!پر

 :گفت النیا

 ” .میمن آشپز افتضاح نه“ 

که   یاش و به شب العادهفکر کرد، دستپخت فوق   نیگر  ی به آقا  انایدا

 .بود افتهی انینحو پا نیبود اما به بدتر  شیشب زندگ  نیبهتر

 .د یکش رونیب  االتشیاو را از فکر و خ  النیا ی صدا

 ”ه؟یک نیگر ی آقا“ 

 :را در دهان گذاشت و گفت  کیاز است یبرش انایدا

کمک   یلیبود، به من خ  یداالس. مرد خوب و متشخص  صاحب“ 

 ” .کرد



 

 :گفت ی با کنجکاو النیا

 ” د؟یذاشتی قرار م باهم“ 

 ” .شناختمی روز بود که اونو م هیکه نه. من فقط  البته“ 

 ”تو سردرآورد؟  شیاز پ ی داالس چطور اونوقت“ 

که    میتماشا کن  یقرار بود باهم ماه گرفتگ  نیگر  یمن و آقا  خب“ 

ب  وقت  هوشیمن  و  مونده   داریب   یشدم  داالس  و  من  فقط  شدم 

 ” .میبود

 :کرد و گفت یاوهوم  النیا

بود   هیکه    یکس  با“  شده  اشنا  باهاش  بود   ی تماشا  یرفت  ی روز 

 ” .جالبه ؟یماهگرفتگ

 ”.ی ! پس حق قضاوت کردن نداریدونیدرباره من نم یچیه تو“ 

 :باال برد و گفت میدستانش را به نشانه تسل النیا

 ” .. ممنونم هیاخوشمزه کیاست“ 



 

تلخ  یکم تا  گذاشت  دهانش  در  طعم   یپوره  با  کامش  زهرمانند 

 .کند رییتغ  ی خوش رزمار

 ” خواهرت...ازش برام بگو بال“ 

را   ی زیکه عز  آوردندیم  ادشیدر دهانش سنگ شد، چرا مدام    غذا

 بود؟  ش یاز دست داده که همه زندگ

 ” ...کنهی م تتیاذ  اگه“ 

 :و راست گفت رک

 ” .کنهی م تم یاذ یلیخ آره“ 

 ” .سوال ی سوال ب پس“ 
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او را به   النیرا به سرعت خورد تا دهانش مشغول باشد و ا  شیغذا

با دستمال دهانش را پاک کرد, بحث را عوض    نالیحرف نکشد. ا

 :کرد و گفت

 ”م؟یبر  ای میبمون نجایا دیبا بنظرت“ 



 

 :متعجب تکرار کرد انایدا

 ” م؟یبمون“ 

 :و گفت دیکش  یشانیبه پ یدست النیا

گروه ما    ی دونیذهنم مشغول شده. م  یلیخ  دمیرو د  نجایا  یوقت  از“ 

  یندارن. غذا رو با دزد  یخوب  تیچندان وضع  میکه دار  یگاهیپا  ی تو

  نیزم  ی و مجبورن رو  ستیحموم ن  ی و آب گرم برا  کننی م  دایپ

که خوب   کنمی فکر م  نیمدام به ا  دمیرو د  نجایا  ی بخوابن. ازوقت

 ”.نجایا میاریدنبالشون و اونا رو ب مبرب  میتونستی اگه م شدی م

 :دست به ظرف غذا اشاره کرد وگفت  با

  ر یرو س  تیها اون جمعبشه تا سالغذا هست که    ی اونقدر  نجایا“ 

 نجا یکه ا  ییهاتازه من مطمئنم اون نابغه  ینگه داشت و امکاناته کاف

کاشت و   ییمواد غذا  نیتام  ی برا  ییجا  هیاطراف    ن ی رو ساختن هم

آدما  واناتیح  ی نگهدار قطعا   ی حسابگر  ی درست کردن  اونا  مثل 

 “  .زاپاس داشتن ی هاگاه یپا

 :با تعلل گفت انایدا



 

 ”شه؟ی م یچ هاالونتوسیا گاه یپس برنامه رفتن به پا اما“ 

 :انگشتانش را درهم فرو برد و گفت  النیا

ترد  نیهم“  به  بر  دیمنو  اگه  برنگرد  میانداخته.  زنده  اونا    م،یو 

هستن    دفاعی . اونا بشنی با خبر نم  ییجا  نیاز وجود چن  چوقتیه

 ” .فتنیب  ریو ممکنه گ

را از دست    ی ادیوقت ز  رفتند ی بود اما اگر دنبال گروه م  النیبا ا  حق

 .دادندی م

 هاالمنتوسیا  مید ی وقت از دست م   یلیخ  مشونی اریو ب  میبر  اگه“ 

  گاه یشدن به اون پا  دهیبدون د  میتونینم  گهیو د  رنیگی شهرها رو م

 ” میبرس

ب  النیا بود،  و   نیسردرگم  مانده  بودند  مهم  دو موضوع که هردو 

 .نداشت ی ر یگمیقدرت تصم

پا  شیغذا   داالس کنار  و  کرد  تمام  دا  انایدا  ی را  داد.  چند   انایلم 

 :ماند وگفت  رهیلحظه به او خ

 ” ؟یچ میداالس بفرست اگه“ 
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 :شد و گفت  رهیبه داالس خ النیا

 ” م؟یداالس روبفرست  “ 

ماوهوم“  بنو  ی انامه   ی تونی.  گروهت  م  یسیواسه    تونهیداالس 

ب  داشونیپ با خودش  اونا رو  ااره یکنه و  برنامه    ی نطوری.  از  ما هم 

 ” .م یفت یعقب نم

دا  النیا رفت.  فرو  فکر  به  را   مین  ی هاظرف   انایدر سکوت  خورده 

ز را  ها  ان  و  کرد  از ش  یاب خنک  ریجمع  آمد شست.    یم  ریکه 

نشست که در سکوت غرق افکارش    النیدم کرد و مقابل ا  ی اقهوه 

 .بود

  ه یشب  یکذاشته بودند حس  نایکه پا به ا  یااز لحظه  داد،یاوحق م  به

بدون   تیکه در امن  ییآشنا بود، جا  ییبه خانه داشت، انگار در جا

.  دیخوابی و او را در خواب بدرد، م  دیای سراغش ب  یکس  نکهیترس از ا

داشته باشد، هر روز دوش آب گرم   یتخت گرم و نرم  توانستی م



 

  ت یامن   توانستینماند. م   یو ضعف خال  یگرسنگ   ازاش  و معده   ردیبگ

 ...تیمهمتر بود. امن  گرید ی زهایکه از همه چ ی زیداشته باشد چ 

نمد  یحس خوب   نجایا را ترک   نیا  خواستیاشت، دلش  پناهگاه 

 ی هاکند، از فروشگاه   یرا ط  ضیعر  ی هاابانیکند و باز در استرس خ

از گوشه کنار  یدزد  ی اره یزنج بترسد  از آن   یکی  ی کند و هرآن 

 .شود دایاش پجانوران سروکله

هم  او ا  نیدر  به  هم  ساعت  اگر   نجایچند  اما  بود.  کرده  عادت 

نجات    ی برا  یو راه  ابدیاطالعات ب  خواستیم  یچه کس  رفتند،ینم

 کند؟  دایپ

 ” .النیا میایاز پسش برنم ییما تنها “ 

 .سرش را بلند کرد النیا

 :فنجان قهوه را به سمتش گرفت و گفت انایدا

پا  میبر  ی دونفر“  خودکش  گاهیتو  کمکهیاونا؟  نه  ا  ی!   ا یدن  نیبه 

 ”.و نه به خودمون میکنی م

 ”ه؟یتو چ فکر“ 



 

 ” من؟ فکر“ 

گرفت و عطر خوش   ینیب  ریان را ز  یرا بلند کرد اول کم  فنجانش 

  یهاشدن سلول   اریهوش  توانستی م  د،یقهوه اعال را به مشام کش

  ش ین یریش  د،ینوش  ی ا عطر قهوه حس کند. جرعه   نیمغزش را با هم

  .اندازه بود

ب  اون“  اطالعات  بتون   ی شتر یدختر...قطعا  اگه  چه   می بفهم  میداره. 

 از ی. ما ن م یکن   دایپ   ی شتریب  ی روین   دیسر گروهش اومده شا  ییبال

و بتونن    ارنیسر در ب  ستمایچند نفر همراهمون باشن که از س  میدار

 ” .دشمن خارج کنن گاهیو از پا گاهیما رو وارد پا

و   دیخود را جلوتر کش  یکمگاه چانه کرد و    کهیدستانش را ت  النیا

 :آهسته تر گفت ییبا صدا

همکار  یکنیم  فکر“  ما  باشن    کنه؟یم  ی با  مرده  همکاراش  اگه 

 ”؟یچ

 :کج کرد و گفت یسرش را کم انایدا



 

 نجایافراد ساکن ا  نیداره که جزو اول  ییهاییخودش قطعا توانا “ 

 ” .م یازش استفاده کن  دیبا می بوده. اگه باهوش باش

 :فنجان قهوه را باال گرفت و گفت  النیا

 ” .یبرنامه حساب هی گن یم نیا به“ 

 :زد و گفت یچشمک

با رادارها  ی همکار  اه“  رو   هاالمنتوسیا  گاه یپا  م یبتون  نجایا  ی کنه 

 ” .م یفت یجلو م چیسه ه میکن  یو بررس  ییشناسا

 :متقابال زد و گفت  یچشمک انایدا

و    هی“  قهوه  ک  هیفنجون  پل   کی برش  ببر.  پل  س یبراش    س ی خوب 

 ” !بد...بذار از من بترسه و به تو اعتماد کنه

 :وگفت دیاز حا بلند شد، ته مانده قهوه فنجانش را نوش   النیا

 ” .ادی کم داره ازت خوشم م کم“ 

 :زد و گفت  یلبخند پررنگ انایدا



 

آدم   هیدر موردت بگم. هنوزم از نظر من    نویا  تونمیکه نم  متاسفم“ 

 ” ...ی ادب یگنده دماغ خودخواه ب

را به  اشفه یبه خنده افتاد و به سمت قهوه جوش رفت تا وظ النیا

  .محو احسنت انجام دهد
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گرفت    میتصم  انایدابود و    نیمشغول صحبت با شا  یساعت  کی  النیا

را عوض کند.    شیهاگرفته و لباس  یمانده دوش  یزمان باق   نیدر ا

برند در قفسه    ی از شامپوها   یفیگذاشت. رد  ی اشهی قدم به حمام ش

اش را در سبد انداخت و مقابلش قرارداشت. لباس رنگ و رو رفته

هد اند شولدر    ر،ی کل  ی برندها  ی رو  گاهش . نستادیقفسه ا  ی رو به رو

را انتخاب کرد و داخل    یکی  تیماند. در نها  رهیشامپوها خ  ریو سا

 ش یرو   یدکمه لمس  نیبود و چند  یکیمحفظه رفت. دوش الکترون

ها ضد آب هستند  فکر کرد که دکمه  نیمردد به ا  انایدا  .شدی م  دهید

 نه؟ ای

 .شد یم دهیها دهرکدام از آن ی رو یمتفاوت ی هاعالمت 



 

سرش   ی رو  دیسف  یها آب گرم مخلوط با کفاز دکمه  یکیفشردن    با

 ی ها و کف صورتو به حباب  دی. شوکه خودش را عقب کشختیر

فضا را پر کرد. با    یتوت فرنگ  ی ماند. بو   رهیرنگ مخلوط به آب خ

داشت. احساس   ی بود اما حس خوب   ب یدوش رفت، عج  ریز  جانیه

 ترفیلط  یحساب  ف حجم آب و ک  نیا   ریپوست بدنش ز  کردمی م

ها را فشرد، آب گرم از دکمه  گرید  یکی  یشده.با همان دست کف 

  ش یدوش کنار رفت پا  ریو از ز   دیکش  یغیداد. ج  خی را به آب    شیجا

فرود آمد درد تا کمرش   نیزم  ی خورد و با لگن رو  زیا لهکف  ی رو

 یچشمانش از اشک ناش  نکهیرفت و نفسش بند آمد. با وجود ا  شیپ

 .بود اما به خنده افتاد شدهاز درد پر 

. به زحمت شدیحمام منعکس م   ی خنده کم جانش در فضا  ی صدا

 :بلند شد کف را از صورتش عقب زد و غرولندکنان گفت 

 ” !کننی م خودیها وقتشون صرف اختراعات بنابغه همه“ 

نما  ی رو  ی ق یموس   عالمت ب  شیصفحه  آهنگ  و  فشرد   کالم ی را 

 .انداز شد نیحمام طن یدر فضا یمیمال



 

پ  خالصه را  گرم  کف  دایآب  و  وقت کرد  شست.  بدنش  از  را   ی ها 

نم دلش  شد  تمام  محفظه   خواستیحمامش  آن  از  حاالها  حاال 

و به   دیچیرنگ را دور خودش پ  دیوله سفبرود. ح  رونیدلچسب ب

با  نیا بعد  از آن کف  دیفکر کرد که دفعه  را  پر    یصورت  ی هاوان 

 یباالشهر  ی هاباکالس  د. ماننندیشراب آنجا بنش  یکرده و با جام

کتاب بخواند و از حمامش    کیگوش دهد    ی قیشراب بنوشد به موس

 .لذت ببرد

که پول داشتند و    ی اعده   ی بود! برا  زی. پول همه چدیخند  یتلخ  به

  یاعده   ی امکانات وقت گذراندن در حمام هم لذت بخش بود و برا

مراقب    دیبا  رایحمام کردن هم مضطربانه بود ز  یبودند حت  ریکه فق 

 .باال نرود شان یهانهیکه بخاطر مصرف آب گرم هز بودندی م

چ  یلعنت  ی پولدارها  آن زندگ  زیهمه  قدر  هم  باز  و  را   یداشتند 

 .دانستندینم

ها از اتاق خواب  یک یرا خشک کرد. به    ش یرا برداشت و موها  سشوار

ن  کمد  در  د  مهیبرگشت.  زنانه  لباس  دست  چند  بود.    دهیباز 

ق   ی که حت  یینو  ی هالباس بود.    متشانیبرچسب  نشده  کنده  هم 



 

. بافت  شدی م  دای او پ  زیهم سا  ییگشاد بودند اما چندتا  شترشان یب

.  د یکرم رنگ ست با آن را پوش  واررا به تن کرد و شل   یکرم رنگ جذب

 نیانداخت و به ا  نهیخودش در آ  ی رنگ و رو  یبه چهره ب   ینگاه

به خاطر ا چقدر وزن از دست   ی ماریب  نیفکر کرد که قرار است 

 !الغرتر شده بود یحاال هم کم نیبدهد؟ هم

ا  به نامه بود. کنار صندل  النیسالن که برگشت   ی مشغول نوشتن 

 .و چشم به کاغذ دوخت ستادیا

 تونهی م  سی فقط چ  هیالبته رمز  سمینوی م  زویبراشون همه چ  دارم“ 

 ” .بفهمه شویمعن

 :گفت  یسوال یبا لحن انایدا

 ”س؟یچ“ 

 ” .که بهش اعتماد دارم هیکس تنها“ 

 ” .کنه داشونیداالس پ دوارمیام“ 

 :را به سمتش گرفت و گقت یدستمال النیا



 

لباسا  یکی  نیا“  م   ی. داالس وقتسهیچ  ی از  برگرده   تونه یبه شهر 

 ” .کنه  دایکنه و گروه پ یابیرو رد سیچ ی بو

 :و گوشزد کرد دیکش یق ی نفس عم انایدا

 ” اگه زنده باشن البته“ 

 :گفت یبا کج خلق النیا

 “  .که هستن معلوکه“ 
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  ی رابطه خوب   دیرسی زد و داالس به سمتش آمد بنظر م   یسوت  النیا

اعتماد   النیشکل گرفته و داالس کامال به ا  انشانیمدت م  نیدر ا

فرستادن داالس نگران بود، احساس    ی برا  یکم  انا یکرده باشد. دا

محافظت    فه یاش است که وظبازمانده خانواده  نیداالس آخر  کردی م

 .ستا انایاز او بر عهده دا

 .برد  نیلباس را به داالس داد و او را با خود به باال و سطح زم   النیا

 .ستادیا  یرفت و مقابل دختر زخم رونیاز اتاق ب انایدا



 

 ”کجان؟ هیبق   یدونیباور کنم نم دیبا“ 

از    شیپلک از هم باز کرد، چشمانش سرخ شده و صورتش ب   نیشا

 .بود دهیحد رنگ پر

 ” .نبود نیوضعم ا  دونستمیم اگه“ 

 :با صراحت گفت  انایدا

 ” یگ یدروغ م ی دار “ 

 ” ...گمینم دروغ“ 

 :جلوتر گذاشت و گفت یقدم انایدا

. ورمخی احمق باور کنن اما من گول نم  ی هاالمنتوسیاون ا   دیشا“ 

  ه ی بق  ی که خبر دار   دونمی حواسم بهت هست. من م  یچهارچشم

اتفاق  ایکجان   افتاده. پس سع  یچه  اراج  یواسشون  که    یفینکن 

 ” .ی من بد لی تحو  ی داد  هاالمنتوسیا  لیتحو

او را مقصر   شدیم  رهیخ  نیخودش نبود، هربار که به چهره شا  دست

 !مزخرفش می. او و آن تدیدیاش ماز دست رفتن خانواده

 .گذاشت  نیشا ی را برداشت و رو به رو یصندل



 

 ” سالم موندن؟  ی اتفاق چطور افتاده. چطور سه سر  نیبزن. ا  حرف“ 

 :حرکت داد و گفت یرا به سخت اشده یخشک ی هالب  نیشا

 ” ...آب“ 

 :انداخت و گفت  شیرا برا یآب ی بطر انایدا

 ” .یبهتره حرف بزن یزنده بمون  ی خوایم اگه“ 

صورتش    ی بارویرا باز کرد و اب را تقر  ی به زحمت در بطر  نیشا

 :که تر شد گفت شیکرد. گلو یخال

جزر و مد   ی روی قرار گرفتن که ن  ی در مدار  ن یو زم  دیماه،خورش “ 

 ر ییمدار دچار تغ نیدر ا دیخورش ی رویماه و ن یدرون ی روین  ن،یزم

دور به دور خودش    مین   کیکه باعث شد ماه    ی اونقدر قو  ییرویشد. ن

سمت به  و  ه  یبچرخه  که  زم  چوقتیبرگرده  سمت  نبوده.    نی به 

 ی سیبار مغناط  هی به زبان ساده    ندرو  نی...انطوریهم هم  دیخورش

ا زم   یکرد و تشعشع  جادیخاص  باعث شد  نظم طب  ن یکه    ی عیاز 

ژنت و  خارج  انسان  یاعده   کیخودش  تغ از  هنوز    رییها  کنه. 

 “  .عده سالم بمونن هیباعث شده   یچ میدونینم



 

 .د یرا باال برد و دوباره آب نوش ی سرفه افتاد، با ضعف بطر به

 ” .کنم یهست. خواهش م زاتیتجه نجایدارم. ا ی زیخونر من“ 

 :گفت توجهیب انایدا

 ” هستن؟ یچ هاالمنتوسی ا“ 

 .داد رونیبازدم لرزانش را ب ریو با تاخ دیکش یق ینفس عم نیشا

 تری با سرعت باالتر، حواس قو  ی. موجوداتافتهیجهش    موجودات“ 

 ی زیچ  رییتغ  نی هستن اما ا  ی کامل و قو  یکه از نظر بدن  یموجودات

شده.مثل    دهیبرده. جسم بهتر شده اما روح در  نیرو درون اونا از ب

لباس پاره، و اونا احساسات رو از دست دادن. هوش، سرعت و    هی

اخت در  از   اما اوناست    اریقدرت  مونده  جا  به  حافظه  و  احساسات 

 ” .از دست رفته یانسان یزندگ

 :کرد و گفت یاخم انایدا

 ”؟ ی اطالعات دار  نقدریا چطور“ 

 :به بانداژ خون آلودش چشم دوخت و گفت نیشا

 ” ...من کنم یم خواهش“ 



 

 :را باال برد و گفت شیبا تحکم صدا ناایدا

 ” !بده جواب“ 

هم   ی را رو   اشده یچشمانش را بست و از درد لبان زنگ پر  نیشا

 .فشرد

 ی مدت  هی. ارمی کردم اطالعات بدست ب ی. سع فتمیب  ریگ نکهیا قبل“ 

نمونه   شونیکیخواب بودن تونستم از    یوقت  یتماشاشون کردم و حت

اونا منتظرم بودن و    رمیکه خواستم نمونه بگ   ی. بار دومرمیخون بگ

 ” .من لو رفتم

 :سر تکان داد و گفت انایدا

 ” زد؟ بیبهشون آس شهیم چطور“ 

 :ملتمسانه گفت  نیشا

! کمک کن زنده بمونم، کمک فهممی اما بالخره م  دمینفهم  هنوز“ 

 ” .یکن  داینقطه ضعفشون رو پ کنمی م

زانو زد، نگاه سردش را به   نیشا  ی از جا بلند شد، رو به رو  انایدا

 :دوخت و گفت  نیچشمان شا



 

 ی د یرس  جهینت   نی به ا  ی شد  ی. االن که زخمستمی ژن برتر ن  من“ 

من...من م  یکه  دارم  مغلوب  ژن  شما  ازنظر  واقع    دیمف   تونمیکه 

 ” .بشم

 توانستی عذاب وجدان هم نم  نیپر از عذاب بود. اما ا  ن یشا  نگاه 

  ی دیرا آرام کند. او حس سرکوب و ناام   انایاعصاب ناآرام و خشم دا

حاال    زیچ  چیبودن و ه  وبیبه مع   ه یشب  یداشت. حس ضعف...حس

 !حالش را بهتر کند توانستینم

بشه! من فقط به حرف سازمان گوش دادم.   نطورینخواستم ا  من“ 

از خانواده خودم   یام بود! من حت رو کردم که به عهده   ی فقط کار

 ” !گذشتم

 :انداخت و با تاسف گفت  نییسرش را پا انایدا

م  یحت“  بهت  بم  گفتنیاگه  قراره  شما  انجامش    دیری همه  هم 

ترج  ؟ی دادی م خودت  عقل  و  منطق  به  رو  سازمان   ح یحرف 

خانواده  ؟ی دادی م ماگه  رو  م  هی  ی تو  نداختنی ات  و    گفتن یاتاق 

که   ی ا اراده  ؟ی داد ی دکمه گاز رو بزن و همه رو بکش انجامش م

  ی رویو چشم بسته از حرف اونا پ  یگرفتیم  دهیخدا بهت داده روناد



 

نم  ؟؟یکردی م نمنی شا  کنمی درکت  درکت  شماکنمی...اصال    یی. 

سازمان ا  نیشد  تیترب  یکه  اون  مثل   هاالمنتوسیدرست 

...تو فقط نیشا  یست ینابغه ن  ای  دانشمند، محقق  هی . تو  دیاحساسی ب

 ”!نداشت انداختت دور ازیبهت ن  ی که وقت  یدست سازمان چهیباز

 انا یشل شده و نگاهش عاجزانه بود. دا  نیجا بلند شد، بدن شا  از

 :و گفت دیکش  یقینفس عم

  ی و قطعا زندگ  میخانواده دار  م،ی! حس دارم یستیما مثل شما ن   اما“ 

 ”!ی داره. وگرنه االن زنده نبود تیبرامون اهم ه یبق

 :بلندش کرد و گفت یاو انداخت و به سخت ی بازو ریز دست

 کمک بهت“ 

[18.11.20 04:42] 

 ” !یربات سازمان   هیانسانم. نه  هیچون من  کنمی م
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 د ی با ملحفه سف  یتخت  ی کرد، رو  یهمراه  یاو را تا اتاقک پزشک  انایدا

قفسه سراغ  و  داروها  ی اخواباند  که  بود.   رهی ذخ  ی رفت  داخلشان 

با   نیشا  ی کرد. صدا  دایرا برداشت و سرنگش را پ  یتیتقو  یسرم

 :د یبه گوشش رس فیخف یلرزش

 ” ؟ی بلد  یمطمئن“ 

 :کالفه چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت  انایدا

بود  معلومه“  نبودم االن مرده  بلد  اگه  بلدم   ی رفته ک  ادتی.  ی که 

 ”زخماتو پانسمان کرده؟

کرد. چند   یرا به دستش زد و چند آرامبخش داخل آن خال  سرم

شا  قهیدق که  بود  باال   نینشده  برد،  ا  ی خوابش   ستادیسرش 

تمام خون و خاک   سیدستمال خ  کیها را عوض کرد، با  پانسمان

صورتش را پاک کرد و لباس پاره پوره او را از تنش درآورد و   ی رو

نشسته بود   ی سرد  رقع  شیشانیپ  ی به تنش کرد. رو  زیتم  یلباس

و صورتش سرخ شده و مشخص بود که تب دارد. قطعا عفونت کرده 

 ی آنت  کیو    دیکش  یقیعم  وب دنش واکنش نشان داده بود. نفس 

خسته با   انایآمد دا  النیکه ا  یکرد. زمان  قیبه او تزر   ی قو  کیوتیب



 

 کیدر    قیخواب عم  کیکه دلش    کردی فکر م   نیراحت به ا   یالیخ

راحت   اخواهدی مرختخواب  شا  ینگاه   النی.  با    نیبه  و  انداخت 

 :لبخند گفت 

 ” .یبمون تفاوتی ب یتونی نم دونستمیم“ 

 :حق به جانب گفت   یبا لحن  انایاز اتاق درمان خارج شدند، دا  هردو

که   ستمیوجدانا ن  یآدمم! مثل اون ب   هیمن    تونمی که نم  معلومه“ 

تعداد خاص از ما آدما   هیبرام مهم نباشه! حاال که فقط    هیمرگ بق 

اجازه   تونمی جون هم مهمه و ارزش داره. من نم  هیبه جا مونده هر  

م ازمون کم بشه. هرچند اون آدم خائن به ه  یزندگ  هی  یبدم حت

 ” .باشه  تیبشر

 گر یشناخته بود د  شتریرا ب انایعمق گرفت، حاال که دا النیا لبخند

او هم    دانستینبود. حاال م   عرضهیدختر لوس و ب  کیاو در نظرش  

باهوش و هم با استعداد و سرکش است و فقط تازه فرصت کرده  

خود را شکافته و خشم و احساسات خود   ی درونگرا  شهیپوسته هم

  .بروز دهد رونیرا به ب



 

در   شدی که باعث م  ی زیاستقامت، چ  یبود، نوع  انایدرون دا  ی زیچ

  یرو   دنیباز نکند. از خواب  تیلب به شکا  ییهایسخت   نیبرابر چن

اباس باشد و گرسنگ  یینگ سخت  را تحمل   یو خستگ  ینداشته 

که تمام دختران دورو    ییاو   ی بود. برا  بیعج  النیا  ی برا  نیکند و ا

لب    شانیدغدغه زندگ  نیبزرگتر  و برش در پر قو بزرگ شده بودند  

انگشتانشان   الک  شدن  نم  کیشکستن    ایپر  بود،   شدی ناخن 

  .داشت نیاز ا ریغ ی انتظار

تر بود، خوش اخالق  یو کم  آوردیم   نییرا پا  شیاگر سپر دفاع  انایدا

که   ی را داشت. دختر  النیمورد پسند ا  تیهمان نوع شخص  قایدق

وحشت   شیموها  یصورتش، آشفتگ  ی از پاره شدن لباسش، زخم رو

 یخودش را وقف داده بود که انگار عمر  طیبا شرا  ی نداشت و جور

 .بود هدوام آورد  یسخت  طیشرا نیدر چن

 ” ؟یکنی فکر م یچ به“ 

به سرش  ی. دست دیایب   رونیب الیباعث شد از فکر و خ  انایدا  ی صدا

 :و گفت دیکش

 ” ؟یستی . خسته ن یچیه“ 



 

 ییداد و با صدا  ه یتک  ی کاناپه نشست، سرش را به پشت  ی رو  انایدا

 :گفت   دهیکش

 ”.خوادی م یخواب طوالن هی! دلم یلیخ“ 

و    دمیم  کی. من کشیاز اتاقا استراحت کن  یکیتو    ی رینم  چرا “ 

 ” .میجامونر و عوض کن  میتونیم  ی شد داریمراقبم. بعدش که ب

 :آلود گفت خواب ییپلکش را باز کرد و با صدا ی ال  انایدا

 ” امن باشه؟ یبه حد کاف   یکنیفکر نم م؟یبد کیکش دیبا واقعا“ 

  ا یشدن    لیتبد  المنتوسیکه رفتن به ا  ییاونا  میدون ی هنوز نم  ما“ 

قالب   اگه در  ا  المنتوسیا  هینه؟  رمز ورود  و  بلد   نجایبرگردن  رو 

 ” ؟یباشن چ

  ه یاش را به دستش تک شدن، سرش را کج کرد و چانه  زیمخین  انایدا

  د ی کوب  النیا  یشانیاش را جلو آورد و آهسته به پداد، انگشت اشاره

 :و گفت

  اری! اتاق سرور در اختیرمز رو عوض کن   یتونی احمق جان...م   خب“ 

 ” !توئه



 

شد، سپس آهسته    رهیخ  انایچند لحظه در سکوت به چهره دا  النیا

 :گفت 

 ” .هیراه حل نمیا“ 

 68پست#

[22.11.20 03:36] 

  .خنده زدند  ریآهسته ز هردو

 :داد سرش را به سمت سقف گرفت و گفت هیتک یبه پشت النیا

 ” .دمتید خوشحالم“ 

 :آهسته گفت انایدا

 ”واقعا؟“ 

  کنم ی حس م  کنمی سخت بود...حاال که بهش فکر م  یی. تنهااوهوم“ 

  ی لذت  چی ه  تونستینم  نجایاگه تنها بودم استفاده کردن از امکانات ا

 ، یش  کیلحظات شر  ی نباشه که باهاش تو  یکس  یداشته باشه! وقت 

 ” .دهی اون لحظه واقعا ارزشش رو از دست م



 

اگر   دیشا  نکهیکه با بال داشت فکر کرد. به ا  یبه لحظات خوب  انایدا

 گر یذهنش د  ی گرم تو   قیاز آن دقا  کیچینبود ه  شیبال در زندگ

 .دندیرسی واقعا آنطور که بود بنظر نم

 ” .النیبا توئه ا حق“ 

 :از جا بلند شد و گفت  النیا

برپاشو“  کن  می.  انتخاب  مم یاتاق  استراحت  بعدش  . دو سه م یکن ی. 

  م ی کن ی رو فعال م  نایدختره دورب  نیبا کمک ا  میمونیم  نجایا   ی روز

م بعد  تو  نیا  میبفهم  م یتونی و  دارن  خودشون   ی کثافتا  سازمان 

 ه ی  م یتونی و چقدر شهر رو دست گرفتن. اونوقت م  کننیم  کاریچ

 ” .به اونجا دنیرس ی برا م یکن قیدق ی زیبرنامه ر

 :گرفت و گفت انایرا سمت دا دستش

 ی االن وقتشه بگم. همکار خوب  یتا االن بهت نگفتم، ول  کنم یم  فکر“ 

 ” .خوشحالم ت ییو من از آشنا یهست

گذاشت از جا بلند   الن یدست در دست ا  ی د یترد  چیبدون ه  انایدا

 :شد و گفت



 

 ” .شمیم هوشیخواب ب. من دارم از  یهست  یهم همکار خوب تو“ 

رفت تا رمز را عوض کند   النیها را انتخاب کرد. ااز اتاق  یکی  انایدا

قبل را پاک   ی ورود  ی هادر را بست و اثر انگشت   انایو بعد بخوابد. دا

 ی کیکرد و فقط اثر انگشت خودش را در قفل هوشمند وارد کرد. از  

سر گذاشت و    ری را ز  دیدو طبقه باال رفت، بالش سف   ی خوااز تخت

تخت را   ی خوش عطر رو  ی . پتودیرا به آغوش کش  ی گریبالش د

زودتر از چشمانش به خواب   یخودش انداخت و مغزش حت  ی رو

 .رفت

ب  ی اتقه  ی صدا  با مکه  در  فضا  خوردی ه  کرد.  باز  را    ی چشمانش 

  ی بفهمد چقدر زمان گذشته. حت   توانستیبود، نم  کی اطرافش تار

 ییایهم در اتاق نبود که زمان را به او نشان دهد. زمان در دن  یساعت

  .بود  یمعنی را از دست داده بودند ب  گاهشانیجا  دی که ماه و خورش

 .دیبه گوشش رس  النیا ی صدا

 ”؟یخوب انا؟یدا “ 

 :و در همان حال گفت  دیکش ی اازهیخم



 

 ” دم؟ی. چقدر خواباوهوم“ 

 ” !ساعت 24به  کینزد“ 

 .و چشمانش کامال باز شدند  دیاز سرش پر خواب

 ” ...امیم االن“ 

 ” .یگرسنه باش  دیصبحونه آماده کردم. با ایب“ 

و    دیشن ی قار و قور شکمش را به وضوح م  ی گرسنه بود، صدا  واقعا

. رودی م   جیگ  یو ضعف کم  ادیسرش از شدت خواب ز  کردی حس م

 .کرد تعادلش را حفظ کند یآمد و سع نییاز تخت پا ی به سخت

. دو بشقاب  دیرسی به مشامش م  یخوب   ی آشپزخانه که رفت بو  به

  شد ی م  دهید  زیم  ی سرخ شده رو  سیو تخم مرغ و سوس   کنیپر از ب

  .آب پرتقال یوانیو ل

 ”ن؟یشا“ 

تموم شد از   یبهتره. سرمش وقت  یلیبگم حالش خ  دیو با  دارهیب“ 

برگشته.    شیدستش درآوردم و حاال هم تبش قطع شده هم انرژ



 

سرپا  ی به زود کنمی تونست به اندازه دو نفر صبحونه بخوره. فکر م

 ” .بشه
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 .حمله کرد  شیبه ظرف غذا باینشست و تقر زیپشت م انایدا

 ” .گرسنه بودم  یلی. خ اسالعادهفوق“ 

 :زد و گفت یناخنک  شیبه غذا نهیبا تمان النیا

مادرم    شهیتو باشه. تو خونه ما هم  یبه خوب  میآشپز  کنمیفکرنم“ 

 ”.ما رو لوس بار آورد  یادیز  ییجورا هی.  کردی رو آماده م  زیهمه چ

دارد که هر روز   یفکر کرد چه حس   نیزد و به ا  یلبخند تلخ  انایدا

  ی صورت  شبند یصبحانه آماده کند، پ  تیدر آشپزخانه برا  یصبح زن

صورتش از هم شکفته شود، حتما  ندی بیتو را م  یبزند و وقت  یرنگ

مراقبت باشد و دوستت داشته    نطوریا  یداشت که کس  یحس خوب

 .باشد 

 ” ؟یرسی بنظر ناراحت م چرا“ 



 

 :باال انداخت و گفت ی اشانه  انایدا

 ”.داره یچه حس کردمی داشتم فکر م یدونیم“ 

 ” صبحونه آماده بودن؟ ؟یچ“ 

 ” .داشتن مادر“ 

 .دیچه بگو  دیبا دانستیچند لحظه نم ی مکث کرد، برا النیا

 :خودش گفت انایدا

 شهیها همحسرت  ی سر  هی  شهیباعث م   خونه،میتی  ی تو  یزندگ“ 

 ی که تا ابد برا  هیحسرت  نیآدم بمونه. داشتن خانواده بزرگتر  ی برا

افتاده    ی پتو  میخواب  یکه شب وقت  ی . حسرت حضور مادرمونه ی ما م

  ی صورتمون بکشه. وقت  ی از رومون رو باال بکشه. دست نوازش رو

  ره، یبمونه و دستمون رو بگ  ارمونکن  شهی و پامون زخم م  م یفتیم

و با عشق مارو به آغوش   ستین  ی زیو پاک کنه و بگه چاشکمون ر

  ن ی زم   یفت ی هربار که م  یفهمی م  ، یخونه باش  میتی  ی تو  یبکشه. وقت 

و   یکن  هیخودت تک  ی دوباره به پا  دیهرچقدر که دردناک باشه، با

 ” .ی نیبی م  بیوگرنه آس ،یبلند ش 



 

 :آهسته گفت  النیا

 ” .ناراحتت کنم خواستمی. نممتاسفم“ 

 یخب بازم گاه   ی. ولمیهمه ما عادت کرد  یعنی! نه! عادت کردم.  نه“ 

 ” ...نجا یا کنمی حس م یدردناکه. گاه

 :قلبش گذاشت و گفت ی را رو دستش

ه   ی ازین   ه ی  ،یخال  ی فضا  هیخال هست.    ه ی  کنمیم  حس“    چیکه 

 ” .شهی اون حفره پر نم ی جور

 ”بال؟ ؟یخواهرت چ  پس“ 

ن  واقعا“  باهم  ستیخواهرم  هردو  بود.  امیاونجا  محض  به    نکه ی. 

واسه خودم دست و پا کنم   ییجا  هیساله شدم و تونستم    جدهیه

 ” .خودم شیآوردمش پ

 :آهسته سر تکان داد و گفت  النیا

 ” .می کن داشیپ  می بتون دوارمیام“ 

ام  دوارمیام“  دلم  ته  باشه...از  انسان  باشه،  تنها دوارمی زنده  اون   .

 ” .خانواده منه



 

 :شکوه کنان گفت  النیا

د  یه“  اون  میاخانواده  هی  گهیما  همه  و  ما  انسان   ی نفر  25.  که 

و همه کس رو از دست   زیکه همه چ  میهست  ییموندن. ماها آدما 

 ” .م یهست گهی. حاال ما خانواده همدمیداد 

 :و گفت  دیخند یبه تلخ انایدا

 ” .ی بد ی بهم دلدار ی دار یکه سع ممنونم“ 

و   یهمه سرسخت  نیا  لیدل  دیفهمی حاال م  دانست،یواقعا نم  النیا

و به   ستادهیخودش ا   ی پا  یبود که رو  ی . او دخترست یمقاومت چ

بود. دختر  ییتنها م   ی بزرگ شده  بارها  اگر  دوباره سرپا    فتادیکه 

 .شدی م
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  ن یبه شا  ی رفت تا سر  انایجمع کرد و دا   النی صبحانه را ا  ی هاظرف

با لپ تاپ مشغول کار بود.  کدستیتخت نشسته و با  ی بزند. او رو

 :کرد و گفت یاخم انایدا



 

 ”!لپ تاپ داده هیبهت  النیکه ا نگو“ 

م  البته“  اگه  داده.  بتون  یهرچ  نیخوای که  از   نایدورب  نی زودتر  رو 

. اون پسره  نی بهتره به من اتکا کن  نیاریچنگ اون موجودات در ب

هکر    هیکار کرده. اما اون    یت  ی آ  دونستمیکارش خوبه. نم  الن،یا

 ” .ست ین

 ”؟یهکر هی تو“ 

 ”!البته“ 

 .شد   رهیخ  انایاز کار کردن برداشت، سرش را باال آورد و به دا  دست

 ” .متاسفم“ 

 :گفت تفاوتیاو کرد و ب ی پا ی پانسمان رو یشروع به بررس انایدا

 ”؟یخاطر چ به“ 

 ” .. متاسفم و ممنونم یخاطر همه چ  به“ 

 .نگفت  ی زیداد و چ رونینفسش را صدادار ب انایدا



 

واسه   یهرگز بهش فکر نکردم. فکر نکردم که قراره چه اتفاق  من“ 

نشه.    رینخواستم بهش فکر کنم تا وجدانم درگ  ی عنی.  فتهی ب  هیبق

 ” .اشتباه من بود نیا

 :زمزمه کنان گفت  انایدا

 ” ات افتاد؟ واسه خانواده یاتفاق چه“ 

و بنظر آمد که   د یدو ابرو کش نیانگشت اشاره و شستش را ب  نیشا

 .که در گلو داشت در کشمکش است یبا بغض 

ماه   هی...گفتم که ی . من بهشون گفتم قراره برم سفر کاردونمینم“ 

بهشون   هیاس.  ساده   یگرفتگ زدم.  حرف  باهاشون  قبلش  ساعت 

!  فته یاتفاق ب  نیممکنه ا  دونستمیم  نکهیبا ا  نمشونی بیگفتم فردا م

 ” ...بهشون هشدار ندادم یاما حت

  ی کنارش نشست و چشم به رد اشک   انایدر گلوش شکست. دا  صدا

 .کرده بود سیرا خ نیدوخت که صورت شا

م...همه رنیبم  کردمینم  فکر“  فکر   ه ی  قاتیتحق  نی ا   کردمی اش 

ساده  ممسئله  فکر   یینمای س  لمیف  هیمثل    کردمیاس. 



 

رو   زیفکر نکرده بودم که قراره همه چ  نیواقعا به ا  دی...شاه یجانیه

م فکر  بدم.  دست  دار  کردمی از  م   نجایا  میما  زنده    میسازیرو  تا 

 ” .میدونهمه رو برگر میو بعد بتون  میبمون

 ”؟یچ  میبرگردون اگه“ 

 .به چهره او دوخته شد  زیت نیشا نگاه 

 ”ه؟یچ منظورت“ 

برشون گردوند؟ من باور دارم اونا هنوز   شهینم  ی کجا مطمئن  از“ 

ذهنشون   د یمحبوس شدن. شا  دیاون جسم هستن. شا   ی تو  ییجا

 ” .مسخ شده 

 ” ...انایدا محاله“ 

 :با تشر گفت انایدا

 م،ی! اگه بدونیچی. ه میدون ینم  یچی ! ما هنوز ه ستی ! محال ن ستین“ 

 ” .شمینم  دیباشه. من ناام  یراه هی دیشا

وارد   ی گذاشت، به مچ دست او فشار   نیدست شا  یرا رو  دستش

 :کرد و گفت



 

کن  ی خوایم“  کن   ؟ یجبران  کمک  گردونم!  برشون  کن  کمکم 

دارن.   ی . من مطمئنم اونا نقطه ضعفهینقطه ضعف اونا چ  می بفهم

 ” .می کن داشیپ دیفقط با

 .دندیلرزی نداشت، اما انگشتانش م یچندان  دیام  نیشا نگاه 

 ” .نیشا  یکنیکه کمک م  بگو“ 

 .تکان داد د یرا با ترد سرش

 ” .دمی انجام م ادی ازم برب ی . هرکارباشه“ 

 :باال داد و گفت ییابرو انایدا

 ” .نه  ایببخشمت  رم یبگ م یتصم تونمی . منم مخوبه“ 

 :به خنده افتاد و گفت  هیوسط بغض و گر نیشا

 ” .هی. عال باشه“ 

 :به بند درب و داغان خودش انداخت و گفت   ینگاه نیشا

 ” .ی بدن نابود شده رو دوباره سرپا کن  نیا  یتونیبهم بگو که م  فقط“ 

 :گفت  یتصنع یبا بدخلق انایدا



 

 هیاول  ی ها! من فقط کمکستم ی. من که جراح نتونمی که نم  البته“ 

 ” .ی سرپا ش  یبتون  می بلدم. پات عفونت کرده فکر کنم اگه قطعش کن

شا  ینگاه شده  گشاد  چشمان  جلو  نیبه  نتوانست  و   یانداخت 

بگخنده  را  شاردیاش  بود.  کرده  باور  واقعا  د  نی.  او   دنیبا  خنده 

  .خنده زد ریآسوده شد و آهسته ز الشیخ

دوخته بود. انسان ها چشم  آن  ی و به هردو  ستادهی کنار در ا  النیا

عج موجود  ی بیموجود  شرا  ی بود.  در  م  طیکه   توانست ی سخت 

  .نشان دهد  یبی عج ی هاواکنش

که چند سال قبل در روزنامه درباره آن   شناختی را م  ییهاانسان

افتاده و در    ریبه نام کارناوال وحشت گ  ی ها خوانده بود در کارناوال

شده بودند تا زنده بمانند،    گریکدیسخت مجبور که کشتن    طیشرا

زمان حس  یآن  بود  خوانده  را  مقاله  انسان   یکه  به  انزجار   ی هااز 

 ی طیدر شرا  کردی فکر م   کهی و حاال، زمان  بودکرده    دایاطرافش پ

انسان  نیچن برا  ی هاسخت  حاضرند  مانده  جا  ماندن،    ی به  زنده 

همه    یکه گاه  دی دی م   اورند،یدوام ب  شتریکنند تا ب  یرا قربان  گریکدی

 ی بود برا  ی انه یسخت زم  طیشرا  ی برعکس شود. گاه  تواندی م  زیچ



 

به   یوجه شباهت   چی ه  دیکه شا  ی افراد   ن یب   بیعج  ی اتحاد   جادیا

 ی هاقه یمتفاوت، با سل  ی با خلق و خو ییهانداشتند. انسان گریکدی

نها در  و  ترج  تیمجزا  و  شده  متحد  هم  کنار  حاال  که   حیتضاد 

 .کنار هم مبارزه کنند نه مقابل هم  دادندی م

لبخند از اتاق دور شد و به سمت اتاق سرور رفت. حاال وقتش    با

از شرشان خالص   کیبه    کیکرده و    دایرا پ  هاالمنتوسیبود که آن ا

  .شوند
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بود و نه از   النی از گروه ا  ی گذشته بود اما هنوز نه خبر  ی روز  چند

 داالس 

و به انتظار بازگشت داالس   رفتیهر روز صبح به باال م   بایتقر  النیا

که داالس   دانستند ی نم  ی بود که ان ها حت  نجای. مشکل انشستی م

نداشتند!    یراه ارتباط  چینه؟ ه  ای  دهینه؟ به گروه رس  ایزنده است  

 !چیه



 

 توانستی م   یبود و حت افتهیبهبود    انایمداوم دا  ی ها با مراقب   نیشا

پناهگاه    ی دوستانه شده و حاال فضا  انشانی از جا بلند شود. ارتباط م

 .دیرسی بنظر م  شهی از هم ترن یدلنش

چک   ی مانند هر روز برا  النیصبحانه را جمع کرد، ا  ی هاظرف  انایدا

پناهگاه خارج شد و شا از  باال  با عصا حرکت   کهیدرحال  نیکردن 

 :گفت کردی م

  ستم یحالم خوب شده باشه که بتونم پشت س  ی اونقدر  کنمیم  فکر“ 

 ” .نم یبش

 :گفت گذاشتی ظرف ها را در دستگاه م  کهیدرحال انایدا

 ”هست؟ ی دیام“ 

 :باال انداخت و گفت  ی اشانه  نیشا

 ” .دهید  بی دستگاه چقدر اس نمی بب دیبا“ 

تا به سو  انایدا اتاق سرور برود. هنوز ته دلش    ی به او کمک کرد 

  ن یکند. شا  انتی ها خبه ان  نکهیبه او شک داشت، شک به ا   یکم

 !کردیها اثبات مخودش را به ان دیبا



 

 ن یمقابلشان روشن شدند. شا  ی تورهاینشستند و مان   یصندل  ی رو

  ی و روان رو   عیبه سرعت شروع به کار کرد، انگشتانش چنان سر

کار را هزاران هزار بار در   نیکه انگار ا  دیچرخیم  بوردیحروف ک

که بتواند چشم بسته هم   ی انجام داده بود، به قدر ی داریخواب و ب

 .دیاز پسش بر ا

 :بلندتر زد و گفت ی را با صدا ی ادکمه

از   ی کیدرصد!    ی اما فقط س  دنی د  بیدستگاه و رادارها اس  خب“ 

بتونه قطعه خراب   النیداره اگه ا  یمشکل سخت افزار  هیسرورها  

مونده رو   یباق  ی درصد خطا  15اون    تونمی شده رو عوض کنه م

 ” .رفع کنم

 :پرسشگر گفت انایدا

 ”بشه؟ اگه“ 

 :تاب خورد و گفت یصندل  ی رو نیشا

م  اگه“  اونوقت  دورب  میتونی بشه؟  دورب  ی شهر  ی نایتمام  هر   ن یو 

من فرکانس رو با    هی. فقط کاف میر یداخل کشور رو تحت کنترل بگ



 

 ی که بخوا  ییهرجا  یتونی تطابق بدم اونوقت م  افته،ی  رییفرکانس تغ

 ” ! از جمله مقر اوناینی رو بب

پ  النیا جمعشان  س  وستیبه  ان  درباره  صحبت  خطا    یو  درصد 

احساس    اورد،یسر در نم  ی وتریکامپ   ی هااز بحث  انایشروع شد. دا

ا  یاضاف حس  داشت،  ه  نکهیبودن  آشپز  ی درد  چیبه    ی جز 

گرفت بار   میرا تنها گذاشت. تصم  نیو شا  النی. کالفه اخوردینم

 یهانام داشت پر از جعبه  نبارکه ا  یو رو کند. اتاق  ری ها را زاتاق  گرید

 .باز نشده بود

مشغول باز کردن بسته   کیبه    کی برداشت و    ی کاتر  ی کنجکاو  با

بودند انگار   ی وتری قطعات کامپ  ی ها حاوجعبه  شتریشد. ب   های بند

برا داشت  قصد  ماندن سرور    ی متماد  ی هاسال  ی انجمن  سالم  از 

 .حاصل کند نانیاطم

اشپزخانه بودند    لیوسا  ریو لوازم تعم  رآالتیها شجعبه  گرید  قسمت

را کرده    زیها فکر همه چ. انگار انگرید  یمصرف  ل یو المپ و وسا

 .بود نجایا کردیکه فکرش را م  ی زیبودند. هرچ

 .ماند  رهیخ  ی زیچ ی را باز کرد و نگاهش رو ی بعد جعبه



 

پ  بهت  دست  و  شی زده  بدنه  و  نوازش   ی ماهون  لنیبرد  را  رنگ 

  ، یقی بود از ابزاراالت موس  قد و قامتش پر  یبه بزرگ  ی کرد.جعبه بزرگ

تار ارگ، فلوت    تار، ی. گ ی قیو چه خود آالت موس   ریتعم  لیچه وسا

 .لنیو یو حت

به آب   ی ااز شوق در دستانش نشست، وجودش مانند تشنه  یلرزش

 .به عطش افتاده بود  دهیرس

سلول به    یو لذت  دیرا به مشام کش  لنیچوب خاک خورده و   ی بو

بلند    هیپا  یصندل  ی امد رو  رونیسلول بدنش را احاطه کرد.از انبار ب

 خواستی نوپا که م  یداشت مانند کودک   جانیآشپزخانه نشست. ه

 .قدمش را بردارد نیاول

 ...هرگز نتواند بنوازد گر ید کردی م فکر

چانه محکم کرد،   ریرا ز  لنیگذاشت، دسته و  هامیس  ی را رو   ارشه

 .چشمانش را بست و به روحش اجازه داد بنوازد
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فضا را    ی اوون نوازنده مشهور کره   ونگیپ   یاز ج  ی غم الود  اهنگ

قلبش    انیم  ییشد که انگار از جا  ییهامسحور نت  انایپر کرد و دا

بار ارشه را   نیکه اول  ی. ذهنش پرواز کرد، به روزگرفتندینشات م

بود    دهی که به گوشش رس  یناموزون  ی و از صدا  دیها کش  میس  ی رو

 .را نواخته بود اینت دن  نیباتریز ارچنان خوشحال شد که انگ

تار  ییهاشب  کنج  در  ح  یکیکه  و    م یت ی  اطیاز  شده  پنهان  خانه 

قابل تحمل   ییناموزون را به صدا  یصدا  کردی م  یو سع   نواختی م

 ری که مد  یمیقد  ی دفترچه راهنما  کیکه فقط با    یکند. زمان   لیتبد

برا  میتی ازا  شیخانه  نو خر  دن ینپوش  کسالی  ی در  بود   دهیلباس 

از بدنش    ی به عضو  لیتبد  لنیو و  هکه ارش  یو زمان   اموزدینواختن ب

اش شده بود.  حنجره  ی صدا  ولنیخاموش و و  شیصوت  ی شده، تارها

و   زدی قلبش، روحش و احساسش را جار م  ی هاکه ناگفته  ییصدا

او را    قیعم  یکه مانند خواب  یقیدر خط به خط موس  شدیگم م  او

 ی و رنگ  نیریش  ییایجدا و به دن  اتشیو واقع  هایبا همه تلخ  ایاز دن

 .بردیفرو م



 

دوباره خودش  کردیدوباره گرفته بودند، احساس م ی جان دستانش 

 ان یتماشاچ  ی جلو  ییسکو  ی رو  ش ی که ماه پ  ییانایشده، همان دا

الهه دست    کیو مانند    ستادهیبا اعتماد بنفس ا  ی آزمون برادو   ی برا

 .نواخته بود ی افتنین

مانند درونش بو ببرد، خودش   انهیمور  ی ماریقبل انکه از ب  خودش

و   ت یاز آنکه هو  شیشود، خودش پ  کیتار  شیبرا  یقبل آنکه زندگ

 .بسپارد یخانواده و هرچه داشت را به فراموش

خودش شد. خودش بدون دغدغه   قه یتنها چند دق  قهیچند دق  ی برا

 .ندهیو فکر به ا

ب  دخترک پنهانش  عمق  از  درونش  شادمانه   رونیهنرمند  آمده، 

  .د یرقصیو م دیچرخی م

 .کشاندی که اشک شوق را به چشمانش م یبود و لذت  خودش

نم  نیآخر دلش  نواخت  که  را  اگر    امدینت  انگار  کند.  باز  چشم 

و دوباره خودش را از   افتی  ی م  انیجادو پا  کردیچشمانش را باز م 

پناه برده و    یکیدرونش دوباره به تار  ی . دخترک تنهادادی دست م



 

بهت زده   نیو شا النیو چشم باز کرد. ا  د یکش  یشد. آه  یپنهان م 

 :لب زد النیبودند. ا ستادهیمقابلش ا

 ” یزنی م لنیو دونستمینم “ 

زم  لن یو  دیخند  تلخ لرزان    نیرا  را دور دست  و دستش  گذاشت 

  جان یاز ه  یاز گزگزناش  یبا فشردنش کم  دیحلقه کرد تا شا  گرشید

 .ودکم ش ی ماریو ب

 ” .باشم ی صحنه برادو  ی قرار بود رو فتادیاتفاقات نم نیا اگه“ 
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 :با لبخند گفت النیا

بخش آرام  ییجورا  هیبودم.    دهینشن  یکیموز  چیوقت بود ه  یلیخ“ 

 ” .بود

شده   نی که با روح و جانش عج  ی زیهم دلتنگ بود، دلتنگ چ  انایدا

 .کردی م قیرا به سلول به سلول بدنش تزر بیعج یو آرامش

 :جو محزون شده گفت  رییتغ ی برا نیشا



 

پ  فکر“  بود  ی زی. همون چمیکرد  داشیکنم  دنبالش  امیکه   الن ی. 

 ن یدرصد خطا رو از ب  15من اون    هیقطعه رو عوض کرده و فقط کاف

 ” .میبه مرکز اونا بنداز ینگاه هی میتونی م گهیببرم. بعدش د

 انایکه دا  ییانداز شد. صدا  ن یدر فضا طن  ی مانند  بی ب  بیب  ی صدا

ها کامال با اما انگار برعکس آن  نی بود، شا  دهیتا به حال آن را نشن

 النیرو به اآن صدا آشنا بود چون ناگهان چشمانش گرد شده و  

 :گفت 

 ” !حاال برم به اتاق سرور! زود باش نیهم  دیکن! با کمکم“ 

 :راه برود گفت ترعیتا سر کردیبه او کمک م کهیدرحال النیا

 ”ه؟یچ ی صدا نیا“ 

 ی عنیما پا گذاشته و    یرونیب  ی سنسورها  ی رو  یک یهشدار!    ریآژ “ 

 ”!اون باالست یکی

 :گفت النیا

 ” !نهیسطح زم ی منظورم رو ؟ین یباال رو بب یتونیم“ 



 

که   میخاص کار گذاشت   ی هان یدورب  ی سر  هی.  تونمی که م  معلومه“ 

ا  م  نیدر  فعال  تصاو  شنی مواقع  مستق  ریو  اصل  م یرو   ی به سرور 

و فکر    کننیسنسور خاص کار م هیبا    نای. اون دوربکنن ی مخابره م

 ” .از کار افتاده باشن  کنم ینم

شد    ستمیمشغول کار با س   نیبه دنبالشان به اتاق رفت. شا  زین  انایدا

 ه یشب  ی زیچ  ی کرد. ابتدا  رییمقابلشان تغ  ریکه تصو  دینکش  یو طول

رو  خاک  و  گرد  و  افتاب  نور  شا  ی به  بست.  نقش  با    نیصفحه 

 :گفت ت یعصبان

 ” !دهیتار تن نیدورب ی رو  یلعنت عنکبوت“ 

 :دیپرس النیا

 ”هست؟ یراه“ 

 ” .میکرده بود ین یب  شیرو پ زیکه ما همه چ البته“ 

چ  ی ادکمه و  فشرد  سا  ی زیرو  کش  ی رو   ی اه یمانند  و   ده یصفحه 

 .روشن و واضح شد  ریسپس تصو

 :بهت زده گفت النیا



 

 ”پاک کن؟ شهیش“ 

بنظر    شه یش  هی. شب ی نانو خاص و حرفها   ی تکنولوژ  هی“  پاک کن 

 ” .ستین  یول ادیم

 ” .جالبه“ 

 :شد و گفت قیدق ریبه تصو نیشا

ها باال اومدن و درخت  ی هارو ببرم باالتر. برگ   نی دورب  کمی  دیبا“ 

 ” .دیرو د  رونیب  شهی سخت م

که کنار در    یسگ  ریکرد و سپس تصو  دنیشروع به چرخ  نیدورب

پا باال  سگ   ی رو   دیپری م  ن ییانبار  سر  پشت  شد.  ظاهر  صفحه 

اسلحه به دست داشته و نگاهشان با ترس و  کهیمرد درحال نیچند

 .بودن ستادهیا د،یچرخی وحشت به اطراف م

 :زد ادیفر انایدا

 ”!داالس“ 

 :زد ادیفر جانیبا ه النیا

 ”!سهیچ  اون“ 



 

ا  از از  قبل  و  بلند شد  با صدا  ی به سو  نکهیجا  بدود    ن یشا  ی در 

 .متوقف شد 

 ” ؟یباشن چ المنتوسی ا اگه“ 
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 :اخم کرد و گفت  انایدا

 ” !! اونا انسان هستنمیدیرو د هاالمنتوس یگرفته؟ ما ا تیشوخ“ 

و    می فتیتله ب  نی دورتر منتظرن تا ما به ا  ییجا  هاالمنتوسی ا  اگه“ 

 ”؟یچ م یدر رو باز کن

 ” !ارهینم نجایهرگز اونا رو به ا داالس“ 

با همه    نیمنتظر نماند که شا  النیا باز هم مخالفت کند  بخواهد 

دو پلکان  سپس  و  در  سمت  به  دا دیسرعت    یا لحظه  ی برا  انای. 

اگر هردو   شدیمکث کرد. چه م  ی اهیخواست به دنبالش برود اما ثان

  پناهیها بو آن  بستیرا م  چهیدر  نیو شا  رفتندیم  رونیب  نجایاز ا 

 .ماندندی م یو رکب خورده باق 



 

 .ها منتظر بماندپله ی گرفت همانجا پا   میتصم نیبنابرا

 دن یبا د  د،یرا شن   دنشیپارس داالس و دو   ی بعد صدا  قهیدق  چند

زانو زد و او   نیزم   ی باشد رو  دهیاز خانواده را د  ی داالس انگار عضو 

 .دیرا به آغوش کش

 ”.ی نحو ممکن انجام داد  نیتو کارتو به بهتر  نیپسر خوب...آفر  یه“ 

. دیچرخیم  انایدور دا  یو با غرور خاص  دیرسیبنظر م  یراض  داالس

ظاهر   کیکه پشت سرش بودند از پلکان تار  ی همراه با افراد  النیا

 .و آرامش بود یاش غرق خوشحالشد. چهره 

ب  مردها زنان  دورب  ی شتری و  در  آنچه  به  بودند    دهید  نینسبت 

 .همراهشان بود

 !نفر بودند 45  قایتعداد را شمرد. دق  کیبه  کی انایدا

چهل ساله    بایو تقر  یکلیبلند قد، ه   ی دستش را پشت مرد  النیا

 :گذاشت و گفت

گروه رو   ی دریبعد از من ل  ییجورا هیآشنا شو. اون    سیبا چ  انایدا “ 

 ” .به عهده داشت



 

 د یچرخ  یزنان و مردان  ی با لبخند به او دست داد و نگاهش رو  انایدا

  ی دوده گرفته اما نگاه   ییهاو پاره، چهره  فیکث  ی هاکه همه با لباس

 ی ها دوستانه و بعضنگاه   ی بودند. بعض  ستادهیا  شیمصمم رو به رو

 .بود اعتمادی هم ب  دیخصمانه و شا

آن   حق بترسند.  روزهاداشتند  گذاشته   یسخت  ی ها  سر  پشت  را 

غر به  اعتماد  حاال  و  آن  شانیبرا  هابهیبودند  بود.  هم  سخت 

 ی زیچ  ن یپناهگاه بودند. قطعا اگر درباره شا  نیکه در ا  ییهابهیغر

م  دندیفهمی م بدتر  باشدی اوضاع  ا  دی.  م  النیبا  .  کردی صحبت 

 کی. جز  ماندی م  ی ن خودشان باقی ب  ی مانند راز  دی با  نیگذشته شا

به اتاق سرور و به    دینبا  نیریسا  یها پا نفر از افراد مورد اعتماد آن

 !شدی باز م  نجایا یتی امن ستم یس

 ی خطور کرد  و برا   انایبه ذهن دا  ی مطالب مانند هشدار  نیای  تمام

  ن یبه ا  ی خودش هم اعتماد  دیمتعجب شد که فهم  نیاز ا   ی الحظه

 .تازه وارد ندارد ی هابهیغر
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ها در آن یرکیاز ز یکه برق ی اقهوه  ی با چشمان  اهپوست،یس ی مرد

 :گفت  النیمشخص بود جلو آمد و رو به ا

م  حیصح  خوشحالم“  سالم  ه قیرف  نمتی بی و  ما  ازت    ی خبر  چی. 

 ” .میشدیم  د یناام  میداشت با یو تقر مینداشت 

 :اشاره کرد و گفت  انایبا دست به دا النیا

 دا یرو پ  نجایآشنا شدم و با کمک اون ا  انایبا دا  ی شهر بعد  ی تو  من“ 

اون    انا،یدخترخاله دا  ن،ی. شامیمهندس هم دار  هی . البته ما  میکرد

. داالس  ره یبگ  ادیو    نجاریا  ستمیمدت تونسته کار با س  نیتو ا  یحساب

 ” .اناسیکرد متعلق به دا تیهدا نجایکه شمارو تا ا یسگ

 :با لبخند گفت مرد

شده    تیاس و به شدت تربالعادهگفت فوق   شهی. م ه یباهوش  سگ“ 

وقت  طی تحمل شرا   ی برا ما رس  ی سخت.  گفت مدت   شدی م  دیبه 

مارو متوجه    نکهیبود که آب و غذا نخورده بود اما بازم تا قبل ا  ی ادیز

 ” .بزنه ی زیمنظورش کنه حاضر نشد لب به چ 



 

با  انایدا به داالس چشم دوخت.  جبران   شیبرا  یحساب   د یبا غرور 

  .کردی م

 :گفت  انایرو به دا النیا

سهم  ،ی تد“  ر  ی بند  هیمسئول  برنامه  و  غذا  و  مغز هیزیآب   !

 ” .مرتبط با زنده موندن داره یهای استراتژ  ی برا  ی االعادهفوق

 :دوخت و گفت سی دوباره چشم به چ سپس

 ”رسن؟ی م نجایبه ا یکجان؟ تو راه؟ ک هیبق“ 

 ” .انینم اونا“ 

 یرا به خود جلب کرد. دختر  انای توجه دا  یزنانه اما خشن  ی صدا

سر  بایتقر با  سال خودش،  و  ن  ی هم سن  موها  ی میکه  را    شیاز 

ن  دهیتراش صورت  شیموها  گرید  مهیو  رنگ  با    یبه  بودند،  پررنگ 

م  ریتحق نگاه  او  م   کرد،ی به  افراد   آمدیبنظر  نه    ی جزو  که  باشد 

 .هابه آن ی به آمدن داشته و نه اعتماد  یرغبت

 :اخم کرد و گفت   النیا

 ”چرا؟“ 



 

 :و گفت دی کش یقی نفس عم سیچ

م  اونا“  فکر  نداشتن.  اس. حاضر تله کشنده   هی  نیا  کردنی اعتماد 

ب ترجم یگذاشت  ی ریگ  ی را  هیما    نی.بنابرانجایا  انینشدن  اونا   ح ی. 

ب   دادنی م اون   هاخانمانی مثل  از دست  بتونن  تا  مدام کوچ کنن 

و رغبت و   لیجون سالم به در ببرن و خب ما اکثرا با م  نیاط یش

 ” .می اومد ربه زو  سیهم مثل ال یبعض

را   شیهاکه طلبکارانه دست  ی بود، همان دختر  سیاسمش آل  پس

 یسر  النی. ادیکاوی قفل کرده و با نگاهش اطراف را م  نهیس  ی رو

 :تکان داد و گفت

 میدار   نی. ما با کمک شانم یبی م  نجایبازم خوشحالم شما رو ا  خب“ 

 ی به سرورها  م یو بتون  م یرو درست کن  ستمیس  ی خطا  م یکنی م   یسع

و   م یکن   دا یو مقر اونا رو پ  گاه یپا  هان یوصل شده و با دورب  یخارج

 ” .می بش گاهیوارد پا میتونی چطور م میبفهم  میبتون 

 :سرش را تکان داد و گفت سیچ

 ” نم؟ی رو بب هان یو دورب یگی که م یاون خانم تونمی ! مهیعال“ 



 

فکر    یدوخت، انگار او هم به موضوع مشترک  انایچشم به دا   الن یا

 .کردی م

 :مکث گفت یکم با

تعداد   هیکه    نهیداره. نظر من ا   یقلق خاص   هی  نجایا   یتی امن  ستمیس“ 

ا  یخاص به  که    یدسترس  ستمیس  نیبهتره  ما  باشن.  داشته 

 ” س؟یرخ بده مگه نه چ یمشکل میخواینم

هرکس  البته“  بهتره  نه.  ا  ی زیچ  هیمسئول    ی که   ی نطوریباشه. 

 ” .ادی درست در م شهی هم ی زیربرنامه 

 :به نشانه موافقت سر تکان داد و گفت النیا

و    نی. من، شاهینفر کاف   50موندن    ی داره برا  ی ادیز   ی هااتاق  نجایا“ 

.  نیکن   میها رو باهم تقساتاق  هیبق  نیتونی . م میاتاق هست  هیتو    انایدا

 یبرا  نجایغذا باشه. ا  ی بند  رهیمسئول آشپزخونه و ج  ی بهتره تد

ن   ییغذا  ره یچند سال حداقل ده سال ج به فکر   ست ین  ازی هست 

 ” .نی باش یگرسنگ 



 

از مردها و دخترها باال رفت. مشخص   ی از شعف بعض  ی ناش  ادیفر

ز اندک ذخ   دهیکش  یگرسنگ  یادیبود مدت  با  دوام    ییغذا  رهیو 

 .آورده بودند
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مشخص شده و همه همراه   یهرکس  فیوظا  قهیعرض چند دق  در

  س، ی رفتند. تنها چ  طی کردن اتاق و اشنا شدن با مح  دایپ  ی برا  ی تد

دستش را به سمت    سی به جا ماندند. چ  یو مرد جوان  انایدا   الن،یا

 :مرد دراز کرد و گفت

. النیا  وستی. اون بعد از رفتن تو به ما پد یآشنا بش  ریبا ام  خوامیم“ 

نو  ه،یادم خوب برنامه  مهیسیتخصصش  فکر  شا  کنمی !  به   ن یبتونه 

 ” .رفع بشه  ستمیکمک کنه تا زودتر مشکل س

 :تکان داد و گفت  ی سر النیا



 

و    میهست  نجایا  نیکنه. همه ما به لطف شا  دییاونو تا  دیبا  نیشا“ 

  ی کارها  ای  یت یامن  ستم یس  تیهدا  ی تو  ادیاون چندان خوشش نم

 ” .اعتماد کنه هابه یبه غر ین یچن نیا  فیظر

 :گذاشت و گفت  النیشانه ا ی دست رو  سیچ

  س یدو برنامه نو  میبذار  م؟ی پس چرا شانسمون رو امتحان نکن  خب“ 

 ” .با زبون خودشون باهم گفتگو کنن

 :و گفت دیخند النیا

 ” .م ی. برباشه“ 

چشم به    ی جد  یابا چهره   نیسمت اتاق سرور قدم برداشتند، شا  به

را به عقب برگرداند    شی ها صندل  بهیصفحه دوخته بود. با ورود غر

 :و گفت

 شتر یب  ی هاکمتر، احمق  ت یامن  شتر،ی! تعداد بدیجد  ی ! اعضاخوبه“ 

 ”!د کمترو اعتما

 :به او تشر زد انایدا

 ”!نیشا“ 



 

 :باال انداخت و گفت  ی اشانه  نیشا

 ” !گمیدروغ م مگه“ 

 :و گفت  دیخند سیچ

 ” !ازش خوشم اومد “ 

 :گفت  تیبا همان جد نیشا

 ” .ادیدارن خوشم نم استیکه حس ر ییهابهیمن از غر برعکس“ 

  ی تیمینام داشت زد و با صم  ریکه ام  ی با دست به پشت مرد  سیچ

 :دو طرفه باشد گفت آمدی که بنظر نم

  ن یاتاق و ا  نیبا تو و ا  ی کار  ستی که من قرار ن   نهیا  شیخوب  خب“ 

 ی بوده! ول  یمیش  میوحشتناک داشته باشم. من رشته کار  ستمیس

  هی. تو کشور خودش  شناسم ی که م  ه یاز نوابغ  یک ی  ریپسر...ام  نیا

  ن یب   ت یوضع  نیاومده بود که با ا  نجایسفر به ا  هی  ی نابغه بوده برا

شده.   گرفتار  نو  غهناب  هیما  ب  دی...شایسیبرنامه  بدت  من   اد یاز 

 ” .دیشما دوتا خوب زبون همو بفهم کنم یفکر م  یدختر...ول

 :به مرد انداخت و گفت ی ا دارانهینگاه خر نیشا



 

 ”عراق؟ ایعربستان  ؟یی! مال کجاهیاسم عرب هی ر؟یام“ 

 :صاف کرد و گفت ییگلو مرد

 ”.رانی ا“ 

ر  ی مردانه و جد  ی صدا ته   ده یصورتش د  ی رو   یکم  شیداشت، 

به رنگ موها  شدی م بنظر     یشکالت  شیو چشمانش درست  بود. 

سال داشته باشد و با وجود خطوط اخم مانند    یس   ی باال   آمدینم

 .باشد یو کم حرف ی مرد جد دیرسی بنظر م  شیشانیپ ی رو

 :کرد و گفت   یهوم نیشا

 ” !بیباهوش، متعصب و عج ی آدما  ران؟ی ا“ 

   .آمد دیصورت مرد پد ی رو ی پوزخند مانند حالت

 ”؟ی بلد چقدر“ 

از تحق   لحنش ام  ی ریبود! تحق  ریپر  به مزاق  خوش   ریکه چندان 

 !امدین

 ” !ینی بب یتونیم“ 



 

اشاره کرد و  ستمیو به س  د یرا عقب کش شی با تمسخر صندل نیشا

 :گفت 

برنامه نو  هی“  برنامه اصل   15داره،    یسیباگ  درصد   25و    یدرصد 

بک  درگبرنامه  رو  م  ریآپ  ول  شهیکرده.  کرد  ممکنه    یدرستش 

شده که   یطراح  ی جور  شیسیطول بکشه. کد برنامه نو  یچندماه

.  ره یگیبه خودش م  یاگهیو شکل د  شهیساعت رفرش م  12هر  

رفرش شده    یسیوکدن  هویو    ی بر  شی کار پ  ییممکنه تا درصد نها

 .پنبه کنه  ی رشته بود یو هرچ

کشاند و پشت صفحه   ستمیرا به سمت س  یصندل  تیبا جد  ریام

 :نشست و گفت دیکل

 ”؟ ی استفاده نکرد یهمخوان تمیلگار از“ 

 ” .ستین ی کاربرد اصال“ 

از حرف  کی  یحت  انایدا هم  نم  شانیهاکلمه  در   الن یا  آوردیسر 

 :شده بود و گفت  جیبنظر گ 



 

بفهمم   تونمیاصال نم  یبلدم ول  ی کار سخت افزار  نکهیوجود ا   با“ 

 ” .گنیم یدارن چ

 :و گفت  دیخند سیچ

 ” .که بذار با زبون خودشون باهم صحبت کنن گفتم“ 

شا  مین بعد  ام  نیساعت  جد  ریو  چنان  کار    ستمیس  ی رو  یتیبا 

دقا  کردندی م تا  انگار  نه  انگار  بهم    یقیکه  با سوءظن چشم  قبل 

 .دوخته بودند

 :راحت شده بود گفت  الشیکه خ النیا

بذار  میبر  بهتره“  پ  میو  رو  ام   شیکارشون  به   دوارمیببرن.  زودتر 

 ” .میوقت از دست بد ادیز دیبرسن. نبا  جهینت
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 :گفت  النیرو به ا سیچ

 ” .بهت بگم  دیهست که با ییزایچ هی. می صحبت کن دیبا“ 

 :گفت النیا



 

 ” .م یصحبت کن می تونیم  مییحاال که تنها خوبه“ 

که متوجه منظور نگاهش شده    النیا  د،یچرخ  انایدا  ی رو  سی چ  نگاه

 :بود گفت 

  ست ین  یاز خودم. اون آدم  شتریب  یاعتماد دارم. حت  انایبه دا  من“ 

به من اعتماد دار  یکه کس بذاره! اگه   ی رو پشت سر خودش جا 

 ” !از من هم قابل اعتمادتره انایبدون دا

 :سر تکان داد و گفت  نهیبا تمان  سیچ

 ”.قابل اعتماده، من حرفت رو قبول دارم یگیتو م اگه“ 

 .و انگشتانش را درهم فرو برد دیکش  یقیعم  نفس

! شهرها رو به دست گرفتن و دارن حکومت یطان یموجودات ش  اون“ 

سگ به کمک    ن یا   نکهی. قبل از اندازنیمستقل خودشون رو راه م

 ی سر  هی  می. ما مورد حمله قرار گرفتارهیب  نجایو ما رو به ا  ادیما ب

راحت    یلیاونا خ.  میفرار کرد  گهید  ی سر  هیاز افراد کشته شدن، و  

 هیبودن. اونقدر راحت که من شک کردم    ردهک  دای پناهگاه ما رو پ

 ” .میداشته باش  ی نفر نفوذ



 

 :اخم کرد و گفت  انایدا

مونده    یباق  ی هاانسان حاضر شده جون همنوع   هی   یعنی  ؟ی نفوذ“ 

 ” بفروشه؟ هاالمنتوس یخودش رو به خطر بندازه و اونا رو به ا

 :دوخت و گفت انایچشم به دا سیچ

ا  بندهیفر  تونهیم  قدرت“  اون  فهم  هاالمنتوسیباشه.  که    دن یهم 

. دنی از شر ما ادما خالص شن. اول وعده قدرت م  توننیچطور م

موفق شدن    نکهیکشور! و بعد از ا  یحت   ایشهر    هی  ی وعده سلطه رو

وقت اون خائن رو مونده رو بکشن، اون  یباق  ی هاتک به تک انسان

 ” .کنن یم   کهیت کهیهم ت

 .مانده بود رهیخ نیاز زم ی ابا اخم به نقطه النیا

 ”شما جاسوس هست؟ ن یکه ب نهیحاال منظورت ا خب؟“ 

 :گفت زدی در آن موج م  تیکه جد  ییبا صدا سیچ

سگ    نیکه اونجا مارو لو داد با ظاهر شدن ا  ی. شک ندارم کسالبته“ 

  ییکنه. کسا  دای رو پ  دیپناهگاه جد  هیو    ادیگرفت همراه ما ب  میتصم

 ” .شک داشتن...شکشون هم درست بود  ومدنیکه با ما ن 



 

 :هم فشرد و گفت ی را رو شی ها دندان النیا

  ی . چ نیومدیمورد اعتماد م  ی فقط خودت و چندتا از ادما  دیبا  پس“ 

 ” !بزنن خونیشب به ما شب  مهیاگه ن شهی م

 :مداخله کرد و گفت  انایدا

تعداد   هیکه فقط    میکن یم  یطراح  ی رو طور  ی تیامن  ی هاستم یس“ 

داخل   انگشت  اثر  با  بتونن  مورد   ایاندک  افراد  فقط  بشن.  خارج 

  ا یکنه.    دایبه اتاق سرور راه پ  دیجز خودمون نبا   چکس یاعتماد. ه

تمام مدت    دیبا  یکی.  فتهیداره م  یبدونه که اون تو چه اتفاق  یحت

 ” .باشه  ه یچشمش به بق

 :سرش را به سمت او چرخاند و گفت  سیچ

وقت  هیخوب  ی جوان...استراتژ  ی بانو“  برا  یاما  باشه شما  سر   ی قرار 

از کنترل خارج    ی کم  نجایممکنه اوضاع ا  د، یزدن به مقر دشمن بر

 ” .بشه

 :گفت النیچشم دوختند. ا گریکدی به  انایو دا  النیا



 

 هیتو  . اگه الزم باشه همه رو  میکن یوقتش در موردش فکر م  به“ 

از   نجایا  تی امن  ذارم ی اما نم  کنمی کارو م  نیکنم هم ا  یاتاق زندان

 ” .بره   نیب

 :گرفت و گفت  النیدستش را به سمت ا سیچ

 ” .هم خواهم بود شهیطرف تو بودم و هم شهیکه هم یدونیم“ 

زد، دستش را در دستان بزرگ مرد گذاشت، هردو   ی لبخند  النیا

 :در جواب گفت  النیرا فشردند و ا گریکدیدست 

 ” .سیاعتماد دارم چ بهت“ 
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به بدنش داد،   یو کش و قوس   دی به پشت سرش کش  ی دست  سیچ

  ی تازه متوجه خون  انایبودند و دا  فیپاره پوره و کث  بایتقر  شیهالباس

 .کرده بود، شد ی شلوارش را آغشته به قرمز ی که زانو

 ” ن؟یشد یزخم“ 



 

سخت  اوه“  تونست  یالبته...مبارزه  زحمت  به  دست    م یبود.  از 

موندن جون سالم    یکه باق  ییاونا  دوارمی. امم یفرار کن  هاالمنتوسیا

 ” .پنهان بشن ی تریمدت طوالن  هیبه در ببرن و بتونن 

 :دیفضا چرخ ی مشتاقانه رو نگاهش

 ”.اسپناهگاه کامال حساب شده  هی ادیبنظر م ه،یخوب ی جا“ 

 :داد حیبالفاصله توض النیا

ساخته بودن که   ی سوم و حمله اتم  یجنگ جهان  ی رو برا   نجایا“ 

مرده    ایرو ساخته احتماال االن خودش    نجایکه ا  ی. هرک رنیپناه بگ

 ” .شده لیتبد ای

و زخم پام رو   رمیکه بتونم دوش بگ   یی منو تا جا  شهی. م درسته“ 

 ” ؟یکن ییپانسمان کنم راهنما

 :شد و گفت  شقدمیپ انایدا

 ” .کنم  تونییراهنما تونمی م من“ 

که حرفش را    کردی دل مدور شدند، دل  النیاز ا   سیبا چ  همقدم

  .نه ایمرد قابل اعتماد هست  نیا دانستینم  ینه ول ایبزند 



 

گرفته بود که    ادی  اناینه، دا  ایدارد    نانیبه او اطم  النینبود که ا  مهم

 .مخرب باشد  تواندیم بهیغر کی اعتماد کردن به 

 ” ؟یبه من بگ ی هست که بخوا ی زیچ“ 

نگاه م  سیچ او  شده    انایدا  دیاحتماال او هم متوجه ترد  کرد،ی به 

 .بود

رنگ   فیبعد ک  ی اهیلباسش فرو برد و ثان  بیدستش را در ج  انایدا

 انایدا  ستادند،یآورد. دم اتاقک حمام ا  رونیرا ب  یو رو رفته کوچک

 .گرفت  سیآورد و آن را به سمت چ رونیب فیرا از ک ی تکه کاغذ

گرفتن که اونجا بمونن. بعد از رفتن    میاز شما تصم  ی تعداد  نی گفت“ 

 ”به شما ملحق شد؟ یهم کس النیا

 :گرفت و گفت انایکاغذ را از دست دا سیچ

االبته“  رفتن  از  بعد  گروه  دو  دوم    النی.  گروه  ملحق شدن.  ما  به 

فرار    هاالمنتوس ی از دست ا  یبودن و به تازگ  یو زخم  دهید  بیآس

 ” .کرده بودن



 

 ی با موها  ی عکس شفاف دختر  ی کاغذ را باز کرد و نگاهش رو   ی تا

که لبخندش داخل عکس   ی ماند. دختر  رهیبراق خ  یو نگاه  یمشک

 .داشتیرا به لبخند زدن وا م نندهیبود که ب  یچنان واضح و واقع

 ” ن؟یدیدختر...رو تا به حال د نیا“ 

 :گفت سیچ

 ” اگه اشتباه نکنم اسمش بالست درسته؟ بال؟“ 

 :زده گفت جانی ه خت،یفرو ر انای دا نه یدر س قلب

 ” درسته؟ دشیشناس یم“ 

 کردیرو با خودش حمل م  ی . اون همراه گروه دوم بود. پسرالبته“ 

دستش رو از دست داده   کیپا و    کیشده و    یکه به شدت زخم

خوب  وضع  دخترک  خود  اما  س  یبود.  زخم  چند  جز   ی طحداشت 

 ” .نداشت ی اگهیمشکل د

 :حد و اندازه گفت   یب ی با شو انایدا

 ” اون کجاست؟ ومد؟یبا شما ن چرا“ 

 ” ش؟یشناس یم“ 



 

 ” !اون خواهر منه البته“ 

خود خشکش   ی سرجا   انایاز تاثر به خود گرفت، دا  ی حالت  س یچ  نگاه 

 .زد

 ” .واسش افتاده  یکه اتفاق نگو“ 

 :داد و گفت انایعکس تا خورده را به دست دا سیچ

که   ی ظاهر شدن، همون شب  هاالمنتوسیکه ا  ی...اون شبمتاسفم“ 

 ” ...میهمه ما پراکنده شد

 .گشتی م  قتیحق  انی ب ی برا یکرد، انگار دنبال جمله درست مکث
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م  انایدا م  ی زیچ  کردی حس  زنگ  سرش  مانند    ی زیچ  زند،ی در 

آن به  مرگ...دستانش  ت  خی  یناقوس  درد  و  در   ی مانند  ریزد  را 

 .جمجمه احساس کرد

 ”مرده؟“ 



 

با خودشون بردن. اون    میدینباشه. ما د  نطور یا  دوارمیام“  اونو  که 

 ”.رو که گرفتن، نکشتن با خودشون بردن ی شب افراد

کرد بر خودش مسلط    یگذاشت و سع  نهی قفسه س  ی دست رو  انایدا

دارد   شیهابا چنگال   ی المنتوسیا  کردی . حس مشدی باشد اما مگر م

شده و   دیسرش تشد  دن یکش  ری. تکشدی م  رونیب   نه ی قلبش را از س

  ش ی. احساس کرد پاهارفتیضربان قلبش رو به ناهماهنگ شدن م

 !ستدیباسرپا  تواندیسست شده و به زور م

 :بازوانش نشستند و مضطرب گفت ری ز سیچ دستان

 ”حالت خوبه؟ ی ...هیه“ 

تا تعادلش را حفظ کند. آن  هیتک   واریبه د  انایدا ها بال را برده  زد 

 ییوال یبه ه  لیرا...و او هنوز انسان بود...تبد   زشیبودند. خواهر عز

 .نشده بود، اما او را برده بودند یوحش نیچن

 ” ممکنه زنده باشه؟   یعنیبردن؟ چرا نکشتن؟  کجا“ 

دخترک   دیترسیاو جدا نکرد، هنوز هم م   ی دستش را از بازو  سیچ

 .شود  نیتعادلش را از دست داده و نقش زم



 

مدونمینم“  فقط  اونا  دونمی .  خودشون    ییهمه  با  رو  گرفتن  که 

 ” ...به ده نفر کیبردن. نزد

اما    توانستی هنوز هم م  دیبود...شا  ی دیام  هنوز بال را نجات دهد 

 .ها شودکار مستلزم آن بود که بتواند وارد مقر آن نیا

  د ی رابطه داشت، حاال مصمم شده بود. او با  نیدر ا  یتا حاال شک  اگر

 .کند  دایاز بال را پ یتا بتواند نشان  رفتی م دی. بارفتی به آنجا م

. کردی فکر م   دیجدا شد و به سمت اتاقش گام برداشت، با  سیچ  از

 دایها پآن  نیترانجام دادن داشت، که مهم  ی کار برا  نیحاال چند

که    یپناهگاه! پناهگاه   تی کردن بال بود و در وهله دوم حفظ امن

برا پ  شیحاال  را  خانه  نم  دایحکم  اجازه  او  و  بود    دادیکرده 

 .اندازندیاش را به خطر بخانه  تیمنا گرید ی بار  هاالمنتوسیا

وقتش بود با    گری بود و حاال د   دهیدست کش  زشیبار از همه چ   کی

 .مراقبت کنند شانیهاچنگ و دندان از داشته
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 ی هرم یماه قبل، روز قبل از ماه گرفتگ کی

م  ی صدا اتاق  در  ساعت  کس  د،یچیپیزنگ  تا   ی اما  نبود  اتاق  در 

قطرات آب از حمام بزرگ اتاق هتل  ی ساعت را خاموش کند. صدا

م گوش  رو  دیرسی به  آب  قطرات  حمام   شهیش  ی و  گرفته  بخار 

 هیتک  واریدستش را به د  کی  ستاده،یدوش ا  ری. برهنه زدندیلغزی م

داد قطرات آب با برخورد به ی گرفته و اجازه م  نیی زد، سرش را پا

سازند. زودتر از   ی متن سرش، احساس رخوت را در وجودش جار

اش از برنامه روزانه  یشده و کم  داری کرده بود ب  می که تنظ  ی ساعت

  .بودجلوتر 

  ش ی را باال گرفت و اجازه داد قطرات آب از فرق سر تا نوک پا  سرش

آب دل کند، دوش را    ریدلپذ  ی از گرما   تیدر نها  رند،یرا در بر بگ

داد. با کف دست قطرات آب  رونیاش را ببست و نفس حبس شده 

را دور    ی اصورتش را پاک کرد و حوله روبدوشامبر مانند سرمه   ی رو

 .دیچیخودش پ



 

رفت، تلفن را برداشت و سفارش صبحانه داد. سپس    رونیحمام ب  از

بار سوم فعال شده   ی که برا  ی رفت و زنگ هشدار  لشیبه سمت موبا

 .بود را خاموش کرد

 .صفحه نقش بسته بود  ی رو یامیپ

 ”!نره ادتی 8ساعت  قرار“ 

انداخت. ساعت    شیصفحه نما  ی رو  تالیجیبه ساعت د  ینگاه   مین

ن و  ز  می هنوز شش  زمان  او  و  برا  ی ادیبود  را  تا خودش   یداشت 

 .که داشت آماده کند ی قرارکار

رو   رو س  ستاد،یا  نهیآ   ی به  قفسه  برجسته  ب  اشنه یعضالت    نیاز 

سرش را خشک کرد   ی . موهاکردندیم  ییباز حوله خودنما  ی هالبه

زمان سرو  ی و  با  هتل  خدمه  تقر  سیکه  آمدند،  لباس    با یصبحانه 

و مشغول    دیآب پرتقال را سر کش  وانیبود. همانطور سرپا ل  ده یپوش

  .ها و مدارکش شد برداشتن برگه 

سامسونتش گذاشت    فیها را داخل کاز چک کردن مدارک برگه   بعد

 .اش لذت ببردنشست تا از صبحانه   زیراحت پشت م الیو با خ



 

ن  ی دود  ژامبون شکالت  مرویو  خامه  ش   ی فنجان  ،یو  با  و    ریقهوه 

 .روزش را بسازد توانستی شکر...م

 ی از صرف صبحانه کمد را باز کرد و چشم به دست کت و شلوار  پس

رنگ را انتخاب کرد و کراوات   ی ا که آورده بود دوخت. کت سرمه 

 ی را دور گردنش انداخت. رو به رو  ی با خطوط خاکستر  ی اسرمه

را    شیصدا  ی بست چندبار  یکراواتش را م  کهیو درحال  ستادی ا  نهیآ

 .بودی مسلط م دیصاف کرد، با

ا  شیکار  ندهیآ بستگ  نیبه  قرارداد   یقرارداد  لحظه    ی داشت.  که 

 دی با  رفتینم  شیو اگر مصاحبه خوب پ  دهیبه دستش رس  یآخر

 .گشت ی برم  طیبل ن یپس فردا با اول

داشت    یرا ترک کند. او هدف  نجایا  یبود که دست خال  امدهیاو ن  اما

 .داشتیدست بر نم  دیرسی که تا به آن نم

زرد رنگ   یتاکس  نیاول  ی زد. برا  رونیرا برداشت و از هتل ب   فشیک

 :شد و رو به راننده گفت یدست بلند کرد. سوار تاکس

 ” ...ویبا ی تجار شرکت“ 
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  ی ساعت  مین  رینبود، با محاسبه مس  ادیچندان ز  یگاه صبح  کیتراف

زودتر از ساعت    قه ی چند دق  قایتا به آنجا برسد و دق  دیکشی طول م 

باشد. نم از اشت  اد یز  خواستیقرار آنجا   ی برا  اقشیزود برسد که 

 .قرارداد باخبر شوند نیتصاحب ا

 .نقش بست  شیگوش ی رو یام یپ دوباره

 ” .ی بزن دشو یق  ینش وونهی...دی حتما بر ی که قصد دار بگو“ 

 :کرد پیتا یارام به

 ” .دمی رو بهت خبر م   جهیراهم...نت  تو“ 

 اده یرا حساب کرد و پ  هیکرا  ستاد،یمقابل شرکت ا  یتاکس  کهی زمان

رنگ ساختمان بلند   ی و دود  ی اشهیتمام ش  ی نما  ی شد. نگاهش رو

  داد ی را نشان م  وی با  ی که نماد شرکت تجار  یبزرگ  ی ماند. تابلو  رهیخ

. کراواتش را با دست مرتب کرد، بسم  کردیم  ییسردر خودنما  ی رو

  .رنگ قدم برداشت  ی به سمت پلکان خاکستر  ولب گفت    ری ز  ی ااهلل



 

 ی مانند  رهیباز شدند و وارد سالن بزرگ دا  کیبه صورت اتومات  درها

مشغول رفت    یتک  ای  یکه به صورت گروه  ی شد که پر بود از افراد 

  .و آمد بودند

م  به زن   رشیپذ   زیسمت  تا  ماند  منتظر  او   ی رفت،  از  جلوتر  که 

زن  ستادهیا م   یبود کارش تمام شود.  نشسته   رشیپذ  ز یکه پشت 

الزم را به   حاتی ت و توض را در دست داش  یبود، با حوصله کاتالوگ

 .دادیدختر مقابلش م 

  ش یبه ساعت انداخت و با پا  یکالفه نگاه  یمعطل  قه یاز چند دق  بعد

نم  نیزم  ی رو گرفت.  از   ی ریتاخ  خواستی ضرب  و  باشد  داشته 

 .از خود به جا بگذارد یمنف   ریابتدا تاث نیهم

 کرد ی کار م  ستمینشسته و با س   رشیپذ  زیکه پشت م  ی گر ید  دختر

 :به چهره کالفه او انداخت و گفت  ی نگاه

 ” کمکتون کنم؟ تونمیم“ 

ا  رشیمس دختر  مقابل  و  کرد  عوض  مودبانه   یسع  ستاد،یرا  کرد 

 .لبخند بزند



 

 ” .8ساعت  ی داشتم برا ی قرار کار  هی“ 

 :مقابلش انداخت و گفت ستیبه ل   ینگاه دختر

 ”.جلسه دارن رهیمد ئتیامروز کل ه د؟یقرار دار یک با“ 

 ” .ن یگر لریتا  ی آقا“ 

 :تکان داد و گفت ی سر دختر

 ” نم؟یکارتتون رو بب تونمیم“ 

مدارک   ستیرا به سمت دختر گرفت. بعد از چک کردن با ل   کارتش

 :را با لبخند به او پس داد و گفت

انتها  ی تو  نیگر  ی آقا“  هستن.  شما  منتظر  راهرو   ی اتاقشون 

 “  102اتاق  25طبقه  C آسانسور

 .کرد و به سمت آسانسور گام برداشت تشکر
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 ت یجمع  انیشلوغ بود، به زحمت خودش را در م  بایتقر  آسانسور

  .را فشرد 25جا داد و دکمه طبقه 

جا  نیچند افراد  شی بار  با  م   یرا  د  خواستندی که  طبقات   گریدر 

به طبقه    ی د عوض کرد، زمانشون  ادهیپ از آسانسور   د یرس  25که 

نگاه   رونیب راهرو  یآمد،  سکوت    لیطو  ی به  انداخت.  مقابلش 

پذ  یقیعم بود، برخالف سالن  فرما  راهرو حکم  از   رشیدر  پر  که 

 .آمدی م وشخراشدر نظر گ شتریب نجایسروصدا بود سکوت ا

اتاق    ی رو به رو  یها انداخت و جلو رفت. وقتبه شماره اتاق  ی نگاه

آورد و    رونیخوشبو کننده دهان را ب  ی اسپر  بشیاز ج  د،یرس  102

دهانش را پر کرد، چند   پتوسیبار در دهانش زد. طعم تلخ اکال  کی

بعد قدم  دیچهره درهم کش  ی الحظه با    یو  جلو گذاشت، آهسته 

 .ستادیا نتظرپشت دست به در ضربه زد و م

 ” .تو ایب“ 

باز کرد و داخل شد. و  در بود، تقر  ویرا  العاده   نیاول  بایاتاق فوق 

نما  ی زیچ آمد.  به چشمش  که  ه  یکامل  ی بود  بدون  شهر   چیاز 

 .بود انیدفتر نما ی از پنجره سرتاسر یمانع



 

  تیساله نشسته و با جد  38  بایتقر  ی رنگ، مرد  یبلوط   ی زیم  پشت

نگاه پرنفوذش او   بود. سرش را باال آورد و با  ی امشغول مطالعه برگه

 :شد و گفت  زیمخیمکث کرد و بعد ن یرا برانداز کرد. کم

 ” .بودم منتظرتون“ 

خودش جرات داد، جلو رفت و دستش را به سمت او دراز کرد و    به

 :گفت 

فرم  یپناه  ریام“  بود  یهستم.  کرده  ارسال  و   نیکه  کردم  پر  رو 

 ” .صحبت کرده بودم یسیباهاتون درباره برنامه نو

 .رکانه یمشتاق اما ز یداشت. برق  یبرق خاص  نگاهش

 ” د؟ی. اهل کجا هستدیدار یخوشبختم. اسم عرب  تییآشنا از“ 

  ت یقانون، مردم حساس  ی کشور ب  ن یدر ا  دانستی کرد، م  یمکث   ریام

  ستیواژه ترور  ی حت  نکهینسبت به نام کشورش دارند. از ا  یبیعج

هم   ی را رو  شیها. دندان شدی م  ی به ذهنشان خطور کند هم عصب

 :گفت یفشرد و به سخت

 ” .ماهه که اومدم کیارائه پروژه ام   ی هستم. برا یرانی ا“ 



 

  ی نشان دهد نگاه   یواکنش  نکهیبدون ا  نیگر  لریتصورش تا  برخالف

 :گفت ها انداخت وبه برگه 

و   ندهیآ   هیکشور با    هیداره.    یسیبرنامه نو  ی تو   ی اد ینوابغ ز  رانی ا“ 

 ”.ی تکنولوژ شرفتیپ ی برا یانداز عالچشم

 :و گفت  ند ی دست به او اشاره کرد تا بنش با

. دیدار  ی. سابقه درخشاندمیرو د  نیکرده بود  لیمیکه ا  یمدارک“ 

 ”مگه نه؟ دی از همون نوابغ هست یکی

 :سرش را تکان داد و گفت ریام

 ” .گفت نابغه. من فقط خوب کارم رو بلدم شهینم“ 
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 :تکان داد و گفت یسر نیگر لریتا

 ” .خوبه“ 

 :گفت حیمکث کرد و سپس به عنوان توض یکم ریام



 

تو  “  برا  ی من  خودم  ک  هی   ی کشور  مهم  مشرکت  که    کنمی ار 

در مورد شرکت شما   ی. به طور اتفاقدهیرو انجام م  یبزرگ  ی هاپروژه

.  د یکن ی پروژه مهم کار م  هی  ی رو  د یکردم و متوجه شدم دار  قیتحق

برانگ   ی اپروژه چالش  م   زهیکه  برا  هی  تونهیو  درخشان    یسابقه 

سفر رو   نیا  بی ترت  نیهم  ی . براارهاز اون ک  ییباشه که جز  یهرکس

بتونم برا شما درخواست بفرستم و شانسم رو امتحان   ی دادم که 

 ” .کنم 

شد و    رهیخ  ریبه ام  میگذاشت، مستق  نیها را زمبرگه  نیگر  ی اقا

 :گفت 

  شتریهم ب  دیسال شا  کیبه مدت    دیبا  می کن  رشی شما رو پذ  اگه“ 

 ”د؟یندار یمشکل نجایمدت در ا ی. با حضور طوالندیبمون نجایا

مادر  ریام بود،  سخت  رفت،  فرو  فکر  سو  ی به  چشم    ایدن  ی آن 

 ی هاو گل  نیو دارچ  ی چا  ین یکه عصرها س  ی انتظارش بود. مادر

. به او قول داده نشستیبه راه بود و چشم انتظار او م  شیمحمد

و حاال ممکن بود   دهی ماه طول کش  کی زود    نیبود زود برگردد و ا

را نداشت.    یپرستارش کس  وسال زمان ببرد. مادرش که جز او    کی



 

با    ی اده یدلش تنگ دستان چروک  ی الحظه  ی برا شد که هر شب 

رو  ی محبت کش  ی مادرانه  بوسه  شدی م  ده یسرش  رو  ی او   ی که 

 .دادی به او م  ی انشسته و جان دوباره شی شانیپ

 :و گفت دیکش  یقیعم  نفس

 ” .امی خاص خودش رو داره. اما از پسش برم  ی هایدلبستگ   یهرکس“ 

کامال در   نیبه ساعت انداخت، عجله داشت و ا  یمقابلش نگاه   مرد

 :را به سمتش گرفت و گفت  ی ارفتارش مشهود بود.برگه 

 ” .کن امضا“ 

اطالعات محرمانه   ریام تعهد عدم درز  برگ دوخت.  به سر  چشم 

 .شرکت

 :شد و گفت  رهیخ نیبه گر دیشک و ترد با

 ”ه؟ یچ نیا“ 

و   یبذارم تا بخون  ارتیپوشه قرارداد و اطالعات کار رو در اخت  دیبا“ 

به    یکه منتظرن از هر راه یخطرناک  ی اما به خاطر رقبا  ی امضا کن

مورد به خصوص حفظ   نیکت رو در ااسرار شر  دیما ضربه بزنن ما با



 

بامی کن بگ   هیازت    دی. پس  مفاد    میریتعهدنامه  از خوندن  بعد  که 

 ” .ی شرکت از پشت بهمون خنجر نزن تقرارداد و اطالعا 

کش  ریام خودش  را سمت  برگه  سرسر  د،یدوباره   ی رو   ی نگاهش 

 .برگه نشاند ی پا ییامضا تیو در نها دیخطوط چرخ

 :را سمت او گرفت و گفت ی ابلند شد. پوشه شی از جا  نیگر لریتا

اطالعات کامل پروژه. بخون در صورت موافقت با همه مفاد    نیا“ 

 ” .قرارداد امضاش کن

 :را از دست او گرفت و گفت  پوشه

 ” .حتما بله“ 

 :مردانه با او دست داد و گفت نیگر لریتا

 رو تا فردا متی. مراسم ازدواجمه. اما خبر تصمستمیشرکت ن  فردا“ 

  ی کار  م یفورا به ت  ی عصر به من بده. چون اگه قرارداد رو امضا کن

شده    نییکه برات تع  یبه بخش  دی فردا غروب با  یعنی  یشیمنتقل م 

در    ی ند  امیعصر فردا بهم پ  6. اگه تا  یو کارت رو شروع کن  ی بر

 ” .یداشته باش ی. روز خوبی شد مونیکه پش  رمیگی نظر م



 

 .برود دیبا گریاو فهماند که د به

گرفت و به هتل رفت.    یخارج شد. تاکس  ویبا  ی ساختمان تجار  از

 ارشیکه در اخت  ی اطالعات  میها در اتاقش ماند و پرونده حجساعت 

 .قرار گرفته بود را مطالعه کرد

 .چرا از او تعهدنامه گرفته بودند دیفهمیم حاال 

نبود   ی زیسخت تر بود. در واقع اصال ان چ  کردیاز انچه فکر م  کار

 .که انتظارش را داشت

دوشش   ی را رو  ی اد یز  تی و شکننده که بار مسئول  نی پروژه سنگ   کی

 .گذاشتی م

در   گرید ی هایلیخ  دیو شا گرید  ی هابود شرکت  نی گر  ی با اقا حق

  توانستند ی م  شدندی مطلع م  ی پروژه کار  نیکشور اگر از وجود چن

 .اشند و هم دردسرساز شوند ب  ی قدر ب یهم رق
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شده بود و او انقدر    کیتار  بایدر به خودش امد. هوا تقر  ی صدا  با

 .فراموش کرده بود ناهار بخورد یغرق کار بود که حت

  ی دنینوش  ی را که باز کرد.خوزه با دو پاکت در دست و دو بطر  در

 .ظاهر شد شیرو به رو

 ”.ی د یکه جواب نم تمینه؟ گوش ی نخورد ناهار“ 

 ” .ذهنم مشغول بود واقعا“ 

گذاشت    زیم  ی ها را رومنتظر دعوتش نماند و داخل شد. پاکت   خوزه

خنک  سرخ شده را باز کرده و به ان نا  ینی زم  بیظرف س  کهیو درحال

  گفت زدی م

 ”شد؟ قبول کردن؟ یچ “ 

قد  خوزه از  براشناخت یم  م یرا  بارها  ا  ی تجار  یکارها  ی .   رانیبه 

از روزها    یکیغروب    یسفرها وقت  نیاز ا  یکیسفر کرده بود و در  

و با خود به خانه برد.   مهمان    دیاو را د   ریام  دندیپولش را دزد  فیک

 شیکه برا  ی مادرش چنان تمام و کمال بود که خوزه اتفاق بد  ی نواز

شده   جادیا  انیرانیدرباره ا  دگاهشیکه بر د  یمنف  ریاثافتاده بود و ت



 

شود که هر   جادیا  نشانیب   یقیعم  یبرود و چنان دوست  نیبود از ب

 .هم بروند  داریبه د  هیترک اییرانیمختلف در ا ی هاسال به بهانه 

آمدنش را    بیکردن و ترت  یرا به او معرف  ویپروژه شرکت با  خوزه

 .داده بود

من.  بهم حق انتخاب   ن ینبود. در واقع توپ رو انداخت تو زم  بد“ 

 ” ...داد. اما

آورده و در دستان او قرار داد و   رونیرا از پاکت ب   ی همبرگر  خوزه

 :گفت 

 ”؟یچ اما“ 

به همبرگرش زد و    ی رسنه بوده، با ولع گازچقدر گ  دیفهمی م  تازه

 :چسبناک را از دور دهانش پاک کرد و گفت ی تزای پ ریپن  یاضاف

 شرفتهیدستگاه پ  ه ی. ساخت  ه ینی. پروژه سنگ نه یسنگ  تش یمسئول“ 

  ب ی داشته باشه. اما عج  ی اردیلیضرر م  تونهی اشتباه م  هیو حساس...

 شم ی که به محل کار فرستاده م   یقرارداده. نوشته در مدت  طیتر شرا

  ن ی رو ندارم. ا  یصحبت با کس  ایتا زمان تموم شدن کار حق خروج  



 

 ی برا  دیمن نبا  تیک روز تا دو سال باشه. هویاز    تونهی مدت زمان م

مار   ویشرکت با  ی بفهمه من دارم برا   دینبا  یکسفاش بشه و  یکس

 ” .کنمی م

 :بود گفت  دهیبرگرش را بلعاز هم یمیکه ن خوزه

 ” هست؟ یچ دستگاه“ 

ز “  ول  ی اد یاطالعات  م   یوقت  یهست  رو   یفهمی م   یخونیهمه 

که    دنیانگار ترس  هیچ  قای. عمال ننوشته پروژه دقی دینفهم  یچیه

برنامه    هیکه هست    یاومده باشم. هرچ  بیمن از طرف شرکت رق

 ی مسلط به ضدحمله برا  دی. بانهی سنگ   یسیو برنامه نو  ی نرم افزار

 ” .کنم  نیرو تضم ستم یس  تیهکرها باشم و امن 

 :با دهان پر گفت  خوزه

 ” یکار متخصص نیا  ی تو“ 

 :انداخت و گفت ینگاه  زشیدوباره به سمت م ریام

. اگه قرار باشه از ترسونهی منو م   کمی   بشونیو غر  بی عج  نیقوان  اما“ 

جون نم  ینظر  نباشم  امان  داره    دونمیدر  رو  فکر    ایارزشش  نه. 



 

بدون    تونهیم   یبی ب  یکنی م تلفن  هیدو سال  با من سر    یتماس 

 ” .کنهی کنه؟ دو ماه نشده دق م

 :گفت  خوزه

 ”مزد چقدر؟دست “ 

 :و گفت  دیکش یآه ریام

اما    م یباش  ن یهست که خودم و هفت نسل بعد خودم تام  ی اونقدر“ 

دارم هرگز طمع پول   یمن االنشم درامد کاف  ستیبحث من پولش ن 

که داشت   یو چالش  ی که واسه تجربه و سابقه کار  یدونی نداشتم. م

امت  انجام دادم و درخواست فرستادم.  باالتر   ازمی ازمون رو  از همه 

که انگار من   هیصفحه بندقرارداد جور  ستیب  نیا  ی شد. اما عمال تو 

 ” !باشم یزندان هیقراره 

 :گفت  خوزه

 ” بهش بندازم؟ ینگاه  هی تونمیم“ 

 :و گفت دیصورتش کش ی دستانش را رو ریام



 

نکنم. همشهینم“  افشا  امضا کردم که اطالعات  االنشم   نی. تعهد 

 ” .بهت گفتم  ی ادیز

منم  خب“  عجنه یسنگ   طشیشرا  کمی...بنظر  البته    ست ین   بی. 

  ی مخف  ی هام یاصوال ت  ی فناور  ای  اد یدانش بن   ای  ییدارو   ی هاشرکت 

االن صدها   ی اهسته  ی دارن. تکنولوژ  دیجد  لیوسا  ی کار رو  ی برا

که مغز    کننی کار م  یلی وسا  ی داره که دارن رو  ی مخف  شگاهیازما

کنه.    تونهینم  یحت  تیبشر از کله   یکیاز دوستام    یکیتصورش 

بار   میشب که باهم رفته بود  هیبود.    ی شرکت تکنولوژ  ی گنده ها

که   سازنی م  ی زیدارن چ   ی اهسته  ی مست کرد و گفت با تکنولوژ

تو   ی عنیبده.    رییرو تغ  ن یکل کره زم   ش یو سرما  ش یگرما  تونهی م

که    ی کن  ی دکمه کار  هیبا زدن    یتونی م  کایتو امر  ایسر دن  نیاز ا

حرف زد که   یدر مورد دستگاه  ایباال ذوب بشه.    ی تو دما   ستانعرب

پنجاه    یسال ال  یس   یزندگ  تونهیو م   کنهی اشعه رو به مغز القا م  هی

کنه.    جادیذهن ا  ی تو  ی وتریکامپ   ی زیبرنامه ر  هیرو مثل    ندهیسال ا

برنامه   یعنی کنه.    یزندگ  خوادیکه م   ی ااون شخص برطبق روال 

کن   ک   یکیفکر  ن  زنشه و  لویصد  ورزش  اهل  و  تنبله    ست یو 



 

اگه نخواد ورزش    یکه حت  شهی م  میتنظ  ی جور  شیذهن  ی زیربرنامه 

  ا یذهنش فرار کنه.    ی زیاز برنامه ر  تونهینمو  شهیو الغر م  کنهی م

خاص   ی های ماریکه خودش ب   شهی به سبستم بدن دستور داده م

مارو انجام    نیمثل سرطان رو عالج کنه و بدن برطبق اون برنامه ا

ه هم ترسناک. باش   زیشگفت انگ   تونه ی. بهش فکر کن؟ هم مدهی م

 ” .هیدر مرز انفجار تکنولوژ ایدن

از جا    کهیمانده همبرگرش را مچاله کرد و درحال  یکاغذ باق  ریام

 :گفت  شدی بلند م 

 ” .بشم که به ضررم تموم شه ی زیچ ر یدرگ خوامینم“ 

 ”؟یردش کن  ی خوا ی پس م “ 

 :چشم فرو بست و گفت  کالفه

فکر کنم. اگه تنها    دیحرف بزنم. تا فردا وقت دارم. با  یبی با ب  دیبا“ 

 ” !...تنها دغدغه منهیبی اما ب کردمی بودم امضاش م
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ب   تمام از د  یکیها را  ماند، برگه   داریشب  کرد.    یبررس  ی گریپس 

 ا ی  تیسا  بایکرد. تقر  قیتحق  نترنتیدر ا  ویبا  ی درباره شرکت تجار

شرکت    نیا  روبمینمانده بود که مطالبش را نخوانده باشد. ز  یجیپ

بود که هر    نیشده بود ا  رشیکه دستگ  ی زیرا درآورده بود و تنها چ

  چی که ه  شدندیم  یبزرگ  ی هااو جذب پروژه  دنفر مانن   نیساله چند

نم  یاطالعات خاص افشا  آن  ه شدیاز  منف  چی.  ا  ینکته    ن یدرباره 

که بتواند بهانه کند و قرارداد را    ی زیچ  چی شرکت وجود نداشت، ه

 ...پس بدهد

  .نبود یانگار ته دلش راض اما

خوب  نیگر  لریتا حت   یمرد  منف  کی  یبود،  وجودش،   ینکته  در 

 ی و افراد  ره یمد  ئتیرفتارش و سوابقش وجود نداشت، اما او به ه 

آزرده   شتر یبودند شک داشت. اما آنچه ب  نیگر  لریکه باال دست تا

که   ی کار  کردوی با آن سر م  دیبود که با  یطیشرا  کردیخاطرش م

 .کشدی و چقدر طول م ستیمعلوم نبود چ

 کیکه دزموند نام داشت و به بهانه    ی الست افتاد، مرد  الیسر  ادی

محبوس مانده وس   ی در اتاقک  نی زم  ریز  ی دیمدت مد  ی پروژه کار



 

کارش   لیدل  یبدون آنکه حت  فشردیدکمه را م  کی  یر ساعت خاص

 .را بداند

  دیکارش قرار است در همان حد احمقانه باشد. شا  کردیم  احساس

دامن زده   یخوابیب  نیهم ا  دینگر شده بود، شا  یمنف  ی ادیهم ز

  .اشاحمقانه ی هابود به توهم 

بدون آنکه   کردی که طلوع م  ی دیپنجره ماند و خورش  رهیخ  نگاهش

  .آرام بسته باشد یخواب ی پلکش را برا

 ی را بست و دوش گرفت، بعد از دوش آب گرم حس بهتر  تاپلپ

  ی بیاسم ب  ی داشت، تلفنش را برداشت، وارد واتس آپ شد و رو

دهد چطور از تماس    ادشیبود که    دهیطول کش  یضربه زد. چندماه 

 ادیواتس آپ استفاده کند. گرچه فقط همان را    یصوتو    ی ریتصو

 نیبکشد.  احتماال هم اال عالمت سبز رنگ را ب دیگرفتهب ود که با 

قد قرآن  و  نشسته  نماز  سجاده  سر  از   ادگاریبه    یمیحاال  مانده 

رو را  ع  ی آقاجون  با همان  و  اش شش  که دسته  ینکیپا گذاشته 

 .خواندی که شکسته بود، دعا م شدی م  یماه



 

انداز شد که جواب داد. نفس نفس    نی بوق در گوشش طن  نیششم

 .عجله کرده لشیبه موبا دنیرس ی و مشخص بود برا زدی م

 ” .ی ...نمازت قبول. سر سجاده بودیبی ب سالم“ 

که    خوندمی مادر به فدات...آره مادر تازه داشتم برات دعا م  سالم“ 

 ”.ی و زنگ زد  ی زاده بودحالل

 ” .باشه قبول“ 

 ”؟ ی خوری پسرم؟ غذا به موقع م یخوب خودت“ 

م   یبیب  آره“  نباش  نگران   یهوا  شهیکه پسرت هم  یدونیخوبم. 

بهت سر بزنه؟    ادیمحبوبه خانم م   ؟ ی شکمش رو داره.خودت چطور 

 ”؟یخوری داروهات به موقع م

شده، محبوبه خانم   ادیز  کمیمنم خوبم مادر. پادردم    یخوب باش  تو“ 

از گلوم    ش یپ  قهیچند دق  نیهم بود.  برام آش رشته آورده  رفت. 

 ”پسرم؟  ی گردی برم  ی اش به فکر تو بودم. کنرفت مادر، همه نییپا

 ...سال کی دیبگو دیو زبانش نچرخ دیکش شی به موها یدست



 

ا  توانستی م  چطور دلخوش  رزنیپ  نیبه  تنها    دن ید  شیکه 

بگو  شیرپارسایام مدت  دیبود  تا  د  یطوالن  یکه  محروم    دارشیاز 

 است؟

 ” ؟یکنی واسم م  ی کار هی یبیب“ 

 :نگران شد شیصدا

 ”کار؟یچ“ 

دو به   یلیدارم. خ  یمشکل  هی  می. قرارداد کاررم یاستخاره بگ  هی  برام“ 

. از ته دلت برام  ی بی. تو دلت پاکه برمیبگ   میتصم  تونمی شکم. نم

 ” .ر یاستخاره از قرآن بگ هی
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 .دیچیپ  یدر گوش  یبیهن هن ب  ی صدا

نماز مغرب و عشا بودم.   نی ام باز بود. باالن قرآن سر سجاده   نیهم“ 

 ” .کن پسرم برات قرآن باز کنم ت ین



 

ا  یهرزمان در  دوراه   رانیکه  م  ماندی م  یبزرگ  یسر  به   بردی پناه 

و الحق که   دادی م  اسیعطر گل    یبیب  ی هادست   انیکه م   یقرآن

  .ها نگرفته بوداستخاره  نیجز جواب درست از ا وقتچیه

ا   تواندی م  یبی ب  ی هااستخاره  دانستی م راحتش   یسردرگم  نیاز 

 دانستی که م  ییکرد و توکل کرد به خدا  ت یکند. چشم بست، ن 

  .گذاردینم  شیهرگز تنها

 .دیچیپ  یدر گوش یبی ب ی صدا

 ” ...مادر رجانیام“ 

 ” ؟یبی ب جانم“ 

 .بود  شینگران و پر از تشو شیصدا

 ” ...بد   یلیبد اومده، خ  یبود مادر ول  یچ  ی ات برااستخاره  دونمینم“ 

 یاش را با بازدمکرد دستانش سست شدند. نفس فرو برده   احساس

 :فرستاد و گفت رونیب  یطوالن

 ” .زنمی برم بعدا بهت زنگ م   دی. من بایبی ب یمرس“ 

 .را گرفته بود. حاال آرام و قرار گرفته بود جوابش



 

قرارداد و اطالعات را در سطل زباله انداخت. فندکش رار   ی هابرگه 

انداخت و نظاره    ی را آتش زد و داخل سطل فلز  ی ا وشن کرد و برگه 

احتراق اتاق به صدا    ستمیها شد. قبل از آنکه سگر سوختن برگه 

  لش یبالکن گذاشت و به اتاقش برگشت. موبا  ی سطل را رو  دیدر آ

دل   کی  توانستی حاال م  د،یکش  درازتخت    ی را خاموش کرد، رو

که به آن تعلق   گشتی برم  ییبخوابد. فردا پرواز داشت، به جا  ریس

 ...داشت

  .رقم زده شیرا برا  ی گرید ریسرنوشت تقد نکهیغافل بود از ا اما
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 حال زمان

صفحه نقش بسته بود   ی که رو  ییچانه زده و به خطا  ریرا ز  دستش

ضرب    زیم  ی که در دست داشت رو  ی شده و با لوله خودکار  رهیخ

 .گرفته بود



 

را با    شیموها  ینام دارد، با کالفگ   نیشا  دانستی که حاال م  ی دختر

  ی . سرخدیبست و با پشت دست چشمانش را مال  یکش قرمز رنگ

  ر ی درگ  ستمیرا با س  ی ادتر یمدت زمان ز  دادینشان م  شیهاحدقه

 .بوده

 :و گفت  د یکوب زیم ی رو کالفه مشتش را دخترک

از   شتری. ب دونمیشده نم   دایاش پاز کجا سروکله  یارور کوفت  نیا“ 

نشست   48 خواب  نیا  ی تو  میساعته  ساعت  چهار  کال  و  ! م یدیاتاق 

 داش یمانع از کجا پ  نیتموم شده ا  میکردی فکر م  کهی اونوقت زمان

 ” شد؟

با    ی گرفته بود. جور  رنظریساعت موشکافانه او را ز   48  نیدر ا  ریام

انگار که   شناخت،یآن را م ی جا ی که انگار جا کردی کار م ستم یس

از تسلط با چند روز   زانیم   نیکرده باشد، ا  یسیخودش آن را کدنو

رو فقط  شدینم  جادیا  ستم یس  کی  ی کار  نو  کی.    س ی برنامه 

ب  نقدریا  توانستی م با  بگ خودش    رنامهراحت  شک  ردیارتباط   .

.  کردندی پنهان م  ن یرا در مورد شا  ی زینداشت آن دختر و پسر چ

 .پناهگاه نیرا در مورد کل ا ی زیچ



 

کرده بود،    دایماندن پ  ی برا  یامن  ی که جا  نیمهم نبود، هم  شیبرا

 کی بود که    نیا  خواستیکه م  ی ز یبود. تنها چ  یشکرش باق  ی جا

  گر یکند و بتواند از وضع نقاط د  ریرا تعم  یکوفت  یارتباط  ستم یس

 بود؟  دهیرا نشن یبی ب ی باخبر شود. چند وقت بود که صدا ایدن

او با عذاب    ی دردناک پاها  تیو وضع  یپناهی شب را با فکر ب  چند

 به صبح رسانده بود؟ 

انگ   ی دیام  ی کورسو  حاال    زهیدر اعماق قلبش روشن شده و به او 

نه   بود که  ب  48داده  بتواند هزاران ساعت  بلکه  کار    وقفهی ساعت 

 .کند جادیرا ا ی درست یارتباط گنالیکند تا س 

 یحرکت داد. صدا  شیهاچهیرا درهم فرو برد و به ماه  انگشتانش

  .دی چیدستش در فضا پ  ی ترق توروق شکستن بندها

 ” .نیگزیجا  یسیکدنو هی. م ی رو امتحان کن گه یراه د هی دیبا“ 

 .ماند رهیباال آمد و به او خ نیشا سر

 ” ؟یگیم ی جد ی دار “ 

 ”!البته“ 



 

 ”کشه؟یچقدر طول م  یدونیم ن؟یگزیجا یسیکد نو هی“ 

 .کاغذ کرد  ی رو  تمیالگور  کیرا تکان داد و شروع به نوشتن    سرش

و   م یعبور کن  یتی امن  وارهیاز د  م یحالت اگه دوباره بتون  نیبهتر  در“ 

س  زینو و  نشه  کارمون  و   ستمیمانع  نشناسه  هکر  عنوان  به  مارو 

  ی سیکدنو  هیالزمه تا    وقفهی ساعت کار ب  72رو قفل نکنه    رمونیمس

دچار اختالل شده و   یسیقسمت از کدنو  نی. ام یکن  جادیا   نیگزیجا

ا ورود   نیشبکه  عنوان    رو  ی بخش    ییشناسا  دهید  بیآس  هیبه 

بنابرا  کنهی م نم  یدسترس   نیو  بهمون  رو  هم  دهیکامل  ما   .

ا  م یتونینم از کد آس  نیفقط  برنامه حذف    دهید  ب یقسمت  رو از 

کن   ای  می کن بازم دسترس  میاصالحش  اصل  یچون  رو   یبه قسمت 

بخش رو حذف   ن یکه کل ا  نهیمونده ا  یتنها راه باق  نی. بنابرامیندار

 ” .می رو جاش بذار نیگزیجا یسیو بالفاصله کدنو می کن

باز و   یبود. دهانش را مانند ماه  رهیمات و مبهوت به او خ  نیشا

با دقت مشغول    ریاش خارج نشد. ام از حنجره  ییبسته کرد اما صدا

 .برگه بود ی نوشتن نکات الزم رو



 

و    می قسمت رو حذف کن  نیداره، ممکنه ا  سکیر  یلیخ  دونمیم“ 

هشدار   ستمیرو نخونه و اجرا نکنه و س  نیگزیجا  یسیدستگاه کدنو

کنه که خطرناکه و ممکنه    ی فعال بشه و برنامه شروع به قفل سراسر

و تمام امکانات  ره یمارو به عنوان مهاجم در نظر بگ  یت یامن  ستم یس

ک کنه  قطع  رو  از دست   یعنی   هقابل دسترس  رو  پناهگاه  ما کل 

تنها   نی. اما اشنیباز نم  گهیهم د  ی ورود   ی درها  یو حت  میدی م

  گنال یس  هی  جادیا  ی آرزو  دیصورت با  نیا  ریس. در غامونده   ی راه باق

 ” .میرو با خودمون به گور ببر یارتباط

 :که تعجب در آن مشهود بود گفت  ییبا صدا نیشا

کد جا  من“  نکردم. خ  نیگزیتاحاال  داره! همه   سکیر   یلیدرست 

 ”!میدی رو از دست م یچ

 :زد و گفت ی لبخند تلخ ریام

شانس   نی. اگه از امیرو از دست داد  زیاالن هم همه چ  نیهم  ما“ 

نکن استفاده  پ   چوقتیه   گهید  م، یآخر  من  ادینم  شیفرصتش   .

 ” .کنم ی رو قبول م تشیمسئول



 

 ” ؟یکنی رو قبول م  یچ تیمسئول“ 

باعث شد نگاه هردو به عقب برگردد. آنقدر   ی ازنانه  فیظر  ی صدا

 .صحبت بودند که متوجه ورودش نشده بودند ریدرگ

 :و گفت دیرا جلو کش یصندل انایدا

نه   48“  غذا  هیساعته  حساب  ییوعده  نه   نیخورد  ی درست  و 

کرد چنیاستراحت  مسئول   ی .  چه  قراره  برعهده   ی تیشده؟  رو 

 ” ن؟یریبگ

 فیبازگو کردن ماجرا کسب تکل  ی انداخت تا برا   ریبه ام   ینگاه  نیشا

انگار در هم به خوب   48  نیکند.  ام   یساعت  بودند.   ر ی متحد شده 

 .تکان داد دییسرش را به نشانه تا

 ره یبا دقت فراوان به او خ  انایدادن کرد و دا  حیشروع به توض  نیشا

  .شد
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دا  شیهاحرف  یوقت شد  دق   انایتمام  مان  یاقه یچند    رهیخ  توری به 

م بنظر  تجز  آمدی ماند،  تحل  هی مشغول  ام   لیو  به  چشم   ر یباشد. 

 :دوخت و گفت

 ”ه؟یچ ادیب  شیکه ممکنه پ یحالت نیبگو بدتر بهم“ 

 :و گفت  د یوسط پر نیشا

 میبعداب تون  دیکردن نداره شا  سکیکار ارزش ر  نی ا   ؟ی شد  وونهید“ 

 ” ...گهیراه د  هیاز 

 .دیوسط حرفش پر انایدا

 ” .ما ارزشمنده ی روز برا هی. هر  نیشا میندار ی ادیوقت ز ما“ 

ام  دوباره به  ام  ریچشم  خاص  ریدوخت.  برق  نگاهش  . دید  یدر 

که به دنبال    یدارد، آدم  ی ابود که گمشده  ینگاهش مانند نگاه آدم

با کس مانند خودش گمشدهگرددی م  یارتباط  او هم  ب  ی ا.    ن ی در 

ه ام  رونیب   ی ایدن  ی والهایانبوه  تنها  هم  او    نی هم  دشیداشت. 

 .ن را از نگاهش بخواندیا توانستی بود و بس... م  گنالیس



 

 ن یکردن شا  یراض  بود،ی دختر طرفش م  نیدلش قرص شد، اگر ا

 .شد یراحت تر م نیریو سا

. شناسهیمارو به عنوان مهاجم م  ستمیحالت ممکن، س   نیبدتر  در“ 

به طور مرحله به مرحله در عرض    ستمی. س فته یاتفاق ب   نیا  یوقت

.  کنه ی مرتبط با پناهگاه م   ی شروع به قطع همه سرورها  کساعتی

 ستم ی. س فتنیو از کار م  شنی بعد درها قفل م  شه،ی اول برق قطع م

خاموش    ییغذا  ی هانگهدارنده   .شهی م  یخنث  شیو سرما  شیگرما

جر  شن،ی م دستگاه  بعد  مرحله  م  انیدر  متوقف  در   شهی آب  و 

 نیحالت ا   نی. در ا شهیساز خاموش م  ژنیمرحله آخر دستگاه اکس

بعدش    ی خواهد داشت ول  ی کاف  ژنیساعت اکس   24پناهگاه به اندازه  

و    دنینفس کش  ی برا   ییخروج هست، نه هوا  ی برا   ینه راه  گهید

  نکه یداره. به محض ا  تش یامن  ی که برا  یقبل  ی زیربرنامه   با  ستمیس

  یاه یثان  5انفجار  هیحد ممکن برسه، دچار  نیتر ن ییبه پا ژنیاکس

  کشه یطول م هیده ثان یال 5فقط  ژنیکه به خاطر نبود اکس شهی م

 ” .هیکه داخل هست کاف  ی ابردن هر موجود زنده   نیاز ب ی برا یول

 :دستانش را در هم فرو برد و گفت  انایدا



 

 تیمسئول  نیو ا  یبمون  نییپا  نیتنها ا   ی حاضر  ،یگیم  ی دار  یعنی“ 

  ش یکار رو ازما  نیاما ا  ی خطر رو به جون بخر  نی ا  ،یرو قبول کن 

 ” ؟یکن

 :گفت  مانندی ب یداد و با آرامش هیتک یصندل یبه پشت  ریام

 ” .بله“ 

 :انداخت و گفت نیبه شا ی نگاه

 ” تنها صحبت کنم؟ ریبا ام قهیچند دق شهیم“ 

باال انداخت، از جا بلند شد و لنگ لنگان اتاق را ترک    ی اشانه   نیشا

به    ی خاص  ین یزبی با ت   نباریا  انایکرد. در پشت سرش بسته شد و دا

 .او چشم دوخت

با  هی  چرا“  واسه    دی نفر  بندازه  خطر  به  رو    گنال یس   هیجونش 

 ”؟یارتباط

 :دستانش را درهم فرو برد، به جلو خم شد و گفت ریام

و   دیرو بپرداز  ییهر بها   دیکه حاضر  گهیشما م  ی برق چشما   چرا“ 

 ” !کار به سرانجام برسه نیا



 

 :شد و گفت  ریغافلگ انایدا

 ” .جونش رو به خطر بندازه یاصال انتظار ندارم کس من“ 

 :و رک گفت مقدمهی م ریام

مگه    دیگمشده دار  هی. شما هم  نیگردی نفر م  هیهم دنبال    شما“ 

 ” نه؟

 :کج کرد و گفت یسرش را کم انایدا

 ” .میهست که گمشده نداشته باشه؟ همه ما خانواده دار  هم ی  کس“ 

 :پوزخند زد ریام

ب  ییآدما“  اون  چ  یتیاهم  چیه   روننیکه  خانواده   ی ز یبه  مثل 

.  ی دیکه شما ند  دمید  ییزایاونا فقط بها مهمه. من چ  ی . برادنینم

 رنیبم  هیچطور حاضر بودن بق  هاالمنتوسیموقع حمله ا   دمیمن د

 ” .اما خودشون فرار کنن 

 :سرش را تکان داد و گفت انایدا

 ”.ی گمشده دار هیشما هم  پس“ 



 

مطمئن بشم حالش خوبه،   نکهیا  ی کردنش، برا  دای پ   ی و برا  البته“ 

 ” .رو به جون بخرم ی حاضرم هر خطر

 ر یدوباره در چشمان ام  یدوخت، وقت  ستمینگاهش را به س  انایدا

 .شد، مصمم بود رهیخ

اخوبه“  در  مشترک  نی.  امیمورد  م  نی.  انجام  با    میدیکارو    ه یاما 

 ” .رییتغ

 .به او چشم دوخت یسوال ریام

باشم تا   نجایا  دمی م  حی...ترجمی. اگه موفق نشمونمیم  نجایا  منم“ 

ن  ییجا  هی قرار  هرگز  که  بدونم  و  باال  س  ستیاون  اون    گنال یبه 

 ” .برسم   یکوفت

جالب بود    شیبپرسد سرش را تکان داد. برا  یسوال  نکهیبدون ا  ریام

کس با  یکه  چرا  او  درحال  سکیر   دیمانند  همه    تواندی م  کهیکند 

امن برود. اما   ییبگذارد و به جا  به یغر  ک یدوش    یرا رو  تیمسئول

 .خواهد ماند  جوابی ب دانستی نپرسد که م یداد سوال  حیترج



 

از   ی خبر  شدیبود. اگر موفق نم  ره یخ  توری اما با لبخند به مان  انایدا

 یبود که به زود   نی تر از ا راحت  شیبرا  عیمرگ سر  کی  رد،یبال بگ 

 !زجرکش شود  کردی رشد م  شتری که هر روز در وجودش ب  ی با درد
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ام  یوقت  از خاص  ر یبا  آرامش  بود،  کرده  انگار    یصحبت  داشت، 

از نظرش   نیجمع شده بود. هرچقدر شا  زیاز بابت همه چ  الشیخ

ام  رقابلیغ بود،  م  ریاعتماد  بنظر  که    نیهم  دی. شادیرسی معتمد 

کردنش   دایپ  ی دارد که برا  ی اش گمشدهاو هم مانند خود  دانستی م

  .نبود  ریتاث ی هم ب  زندی م ی دست به هرکار

 ت یکه همه زندگ  ی از کس  ی خبریب  دانستی م  دانست،یاو را م  درد

بق است.  سخت  چقدر  نم  هیباشد  را  او  خانواده   دند،یفهمیدرد 

 .مهم باشد  شانیچندان هم برا آمدی نداشتند بنظر نم ایداشتند 

 .بقا نداشت نی به ا ی اعالقه انایو دا دندیدیبقا را در خود م هاآن



 

روز  دستش خ  ی چند  که  م  یلیبود  شب    ی هامه ین  کرد،ی گزگز 

 دیبری سردرد امانش را م   د،یپری از شدت تپش قلب از خواب م  یگاه

از فرق سرش شروع شده و تا انگشتان    ی گزگز مانند  یحسی و بعد ب

 .رفتی م  شیدستش پ 

 ی چندان هم برا  ندیبودند تا به او بگو  ی هشدار  میعال   نیهمه ا  انگار

  .رو شده تقال نکند  رویجهان ز نیزنده ماندن در ا

اتاقشان را به اتاق او منتقل کرده    دیبا آمدن گروه جد  النیو ا  نیشا

تخت رو به  النیو ا  دیخوابیتخت او م نیی در طبقه پا نیبودند. شا

  .را انتخاب کرده بود ییرو

 جانیزده بود، دچار ه  ریکه با ام  ییهابعد از حرف  آمد،ی نم  خوابش

خواب بودند  نیو شا النی بخواد. ا تواندینم کردیشده و احساس م

 ن یپاورچ  نی. پاورچد یرسیبه گوش م  قشانیعم  ی هانفس   ی و صدا

ب اتاق  بزرگ  رونیاز  کتابخانه  سالن  در  نبود   دهید  یرفت.  بد  بود، 

 ن یو دوباره به تختش پناه ببرد. از آخر  رداشتهمطالعه ب  ی برا  یکتاب 

  .گذشت ی م یکه کتاب خوانده بود چند سال ی بار



 

انداخت. اکثرا   یبه اسام   ی و نگاه  ستادیها اقفسه کتاب   ی به رو  رو

فقط به    انایبودند و خارج از صبر و حوصله او. دا  یعلم  ی هاکتاب

  .را آرام کند  اشزدهجانی ذهن ه  یبود که کم ی زیدنبال چ

 ” بره؟ینم خوابت“ 

 یز یچ  نیخورد و به عقب بازگشت. اول  کهی  ی ازنانه   ی صدا  دن یشن  با

بود    ی در صورت دختر  ختهیر  یصورت   ی که به چشمش آمد موها

  .نام دارد سیآل دانستی که م

 ی نسبت به او نداشت، مخصوصا که نگاهش نه تنها حالت  یخوب  حس

  .نمودی بنظر خصمانه م شتریدوستانه نداشتند، بلکه ب 

 ” .ادیخوابم نم نه“ 

 .ختبه کتابخانه اندا یدستانش را درهم فرو برد و نگاه  سیآل

 ” !ذارهیکتاب م ی وقتشو پا کاریآدم ب هی فقط“ 

 :باال داد و گفت ییابرو انایدا

 ” !کنه یزندگ دیبفهمه چطور با تونهیآدم کتابخون م هی فقط“ 

 :زد و گفت ی پوزخند  دخترک



 

که ماها کارت   ییبه آشپزخونه بزنم اما از اونجا  ی سر  هی  خواستمیم“ 

به هرجا که بخوا که    گشتمی م  یک یداشتم دنبال    م یندار  میعبور 

 ” .ادیهمراهم ب

 :کرد و گفت انایبه لباس دا زانیبه کارت آو  ی اچشم اشاره  با

 ” .ی در آشپزخونه رو باز کن شهیم“ 

ا  دیکش  یق ینفس عم  انایدا به    وان یل  کی  دیفکر کرد که شا  نی و 

 ن یبه ا  گرید  یداغ بتواند به افکارش را آرام کند. از طرف  رکاکائویش

  .دختر اصال اعتماد نداشت

 ” ای. دنبالم ب البته“ 

 .را باز کرد و داخل شدند  در

 ” ؟ ی خوریم یچ“ 

 :به اطراف کرد و گفت ی نگاه

 ” شه؟ی م دایبرشتوک پ نجایا“ 

 ده یغالت صبحانه د  یها کرد، مطمئن بود کمبه قفسه  ینگاه  انایدا

 خچالیبود. پاکت بزرگ زرد رنگ را مقابل او گذاشت و از داخل  



 

و  ختیر رجوشیخودش در ش ی برا یآورد کم رونیب  ی ریپاکت ش

 .اپن به سمت او هل داد ی را رو ه یبق

  .نگاه به او فهماند که خودش به دنبال قاشق و کاسه بگردد با

عطر   خت،یر  ریرا در ش  یهات چاکلت را باز کرد و مقدار کم  بسته

وجودش را غرق احساسات خوب    توانستیخود م  یشکالت به خود

  .کند
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از    یکرد و کم  دایپ  نیدارچ  ی از گشت و بستهگا  ریز   ی کشوها  در

ش  به  را  وقت   ریآن  کرد.  کاف  یمخلوط  حد  ز  ی به  زد  را   رشیقل 

پشت    یصندل  ی . روختیر  یبزرگ  وانیرا درون ل  ریخاموش کرد و ش 

  .حلقه کرد وانیاپن نشست و دستانش را دور ل

محتو  سیآل جان  به  ولع  دا  اتیبا  بود،  افتاده   ی برا  انایبشقاب 

م  ی الحظه کرد،  تاسف  و   دن یکش  یگرسنگ   دانستیاحساس 

  .داشته باشد  یچه حس تواندینداشتن سرپناه م 



 

دارم.    ییبا ترجم نگام نکن. من سه برابر تو قدرت و توانا  ی اونطور“ 

اما من همه عمرم به مبارزه   یباش  فیدختر خوشگل ظر  هی  دیتو شا

 ” .گذشته 

 :دوخت و گفت وانشیچشم به بخار نشات گرفته از ل انایدا

در مورد من قضاوت   نکهی. و اکنمیترحم نم  یهرگز به کس  من“ 

 ” .ی مونده تا منو بشناس  یلینکن...خ

رنگش را   یصورت  ی با پوزخند سرش را حرکت داد و موها  سیآل

 :عقب راند و گفت 

. ی هنرمند هیکه تو  فهمهیم فیظر ی اون دستا دنیبا د یهرکس“ 

 ” مگه نه؟

 ی تلق  دهیفای ب  نکهیدستش رو شده بود حرصش گرفت، از ا  نکهیا  از

  .شود

 داشت؟ ی رادیا زدیبلوف م  یکم اگر

 :گفترا به جلو خم کرد و سرش

 ” .دارم  یمهارت خاص کار با چاقو  ی کن من تو  تصور“ 



 

 :تکان داد و گفت تفاوتیسرش را ب  سیآل

 ” .یکنی م دای پ ازیمهارت ن  نیقطعا به ا خوبه“ 

ش  یکم نوش  رکاکائویاز  استخوان  د یگرمش  گرفتند.   شیهاو  آرام 

 .گرما در تمام وجودش پخش شد

سواالتش را محتاطانه    د ی. باشناختی دختر را م  نیا   شتریب   ی کم  دیبا

 .دیپرسی م

 ” چطور نظرت عوض شد؟  ی ایگروه ب  ه یبا بق   یتو که دوست نداشت “ 

 :قاشقش را در ظرف چرخاند و گفت  سیآل

که توش   هیزیتنها چ  نیبقا! ا  زهیدارم به اسم غر  ی زی چ  هیمن    چون“ 

 ” خوبم

جا  های کبود  ی رو  انایدا  نگاه  دختر   ی بازوها  ی رو   ی هازخم  ی و 

 .نشست

 ”هاس؟المنتوسیا کار“ 

 .زرد رنگ انداخت ی های به کبود ی سرش را کج کرد و نگاه سیآل



 

 ” .اسمبارزه  دونیواسه م هایمیتر آره قدهتاز ی زخما“ 

 :دیمتعجب پرس انایدا

 ”؟ ی اچه مسابقه  مسابقه؟“ 

  نکیرا به سمت س  فیرا جلو داد و قاشق کث  شی کاسه خال  سیآل

 :پرتاب کرد و گفت

 ” ین یرزمیز بوکس“ 

 :جا بلند شد و گفت  از

در    ی امثل تو فرق دارم. اگه مسابقه   یفیظر  ی که با دخترا  گفتم “ 

برابر من    نجایا  ی باشه نصف مردا  نیب از آشنابازنده   هیدر   ییان. 

 ” یباهات خوشحال شدم بارب

 .تنها گذاشت   فی کث  ی هارا با ظرف   انایرفت و دا  رونیآشپزخانه ب  از
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رها کرد و به اتاقش بازگشت. خواب   نگی در س  یا با خستگر  هاظرف

 .که متوجه نبودش بشوند  ودیاز ان  ترقیعم  النیو ا نیشا



 

 توانستی دختر تازه وارد شدن بود. م  نیحاال معطوف به ا  ذهنش

بدون   توانستیهم خود جاسوس بود. اما نم  دیخطرناک باشد، شا

 .به او شک داشته باشد یمنطق   لیدل چیه

از حد اندامش    شی بود. ظرافت ب  ی خطاب شده عصب   یبارب  نکهیا   از

همه او را دست   شدینبود بلکه باعث م   ینه تنها پوئن مثبت  نجایا

 .رندیکم بگ

فروکش کرده بود قطعا بهتر   جانشیرا بست، حاال که ه  چشمانش

 .بخوابد توانستی م

دق  بعد په  نیا  قهیاز چند  آن  به  و کالفگپهلو  کم کم    یلو شدن 

 .خواب به چشمانش آمد

راهنما را گم کرده   یخاک  ری. مسد یدوی م  یجنگل  یاجاده  انیم  در

جنگل داخل  فلک    یو  به  سر  درختان  بود.  شده  سرگردان  انبوه 

دورتا دورش را فرا گرفته   دهیرنگ خشک  ینارنج  ی هابا برگ   دهیکش

 ی دست و پا   ریکه ز  یخشک  ی هاخش خش برگ   ی بودند و صدا

 .دیرسی به گوشش م شدی له م یکس



 

 :زد ادیفر بلند

 ”!اونجاست؟ خودتو نشون بده یک“ 

 ی صدا  چیشاخ و برگ درختان ه  انیباد در م  چشیپ  ی صدا  جز

 .د یرسیبه گوش نم ی گرید

 .را ادامه دهد ری مس  دیبا گفت یدرونش م ی زیچ

ب   جلو از  و  س  یسوزن  ی هابوته  نیرفت  صورتش  سرو  به    خ ی که 

درختان    انیم   یعبور کرد. راهش را به سمت محوطه خال   زدندی م

رفته رنگ و رو  ی ماند که پالتو   رهی خ  ی دختر   یباز کرد و نگاهش رو

پالتو  یچرک  یصورت به چشمش خ  ییبه تن داشت.  آشنا    یلیکه 

از دستان   ی خون مانند  ات اره بودند و قطرلباس پ  ی هان یبود. آست

 .دیچکی م  نییکه لباس را به تن داشت پا یکس

 .اراده نام او را صدا زدند ی رفت و لبانش ب جلوتر

 ”بال؟“ 

دا  دخترک نگاه  برگشت.  غل  ی رو  انایبه سمتش  و   ظ یخون سرخ 

تمام قسمت جلو  رهیخ  ی اتازه که  بود.   ییماند  کرده  تر  را  لباس 



 

از حد معمول. نگاهش    ترده یکش  یو انگشتان   روحیو ب   دیدستان سف 

که   ییبه بال  یشباهت  گریقفل شد که د  یصورت  ی باالتر رفت و رو

 کی  ه یدرست شب  یچشمان  با  دهیکش  ی انداشت. چهره   شناختی م

 .شدندی م  زیت یکه مانند سوزن ییهاو دندان المنتوسیا

 :. با عجز صدا زدامدی م رونیانگار از ته چاه ب شیصدا

 ” ...بال“ 

النه   زشیعز  ی که در کالبد بال  ی بود که آن موجود  ینام کاف   نیهم

را در   زشیت  ی هاکرده بود با همه قدرت به سمت او بدود و پنجه

 .کندقلبش فرو 

مانند خنجر در    ی زیبلند سقوط کرده و چ  یکرد از ارتفاع  احساس

 .قلبش فرو رفته 

  .زدی آهسته به صورتش م یدست د،یتز خواب پر  ی بلند نی ه با

 ” ...انای...چشماتو باز کن...داانایدا “ 

رو  نگاهش گنگ  و  ا   ی مات  تار  النیصورت  در  اتاق   یکینشست 

 .ندیبرق چشمان او را بب توانستی م



 

  د یکه دقت کرد فهم یبود، کم دهیچیدر اتاق پ یگوشخراش ی صدا

چن  ی هانفس   ی صدا که  است  خودش  زده  دار    نیوحشت  خس 

 .شکندیسکوت را م
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گذاشت، کوبش    نهیقفسه س  ی را به زحمت بلند کرد و رو  دستش

م  امانی ب اکو  بود، شاشدی قلبش در سرش  قلب گرفته  تپش   د ی. 

کند. نفسش به    دایپ  درمانی درد ب  نیا  ی برا  یبهتر بود فردا قرص

را داشت که در مرز غرق شدن از   ی. حال کسامدی باال م  یسخت

 .باشد  افتهیامواج پرتالطم نجات  انیم

ب  یخنک  وانیل اما مگر دستش حس  نیدر  قرار گرفت   یدستانش 

 داشت؟  ش یو رساندن آن به لب ها وانیباال اوردن ل  ی برا

لبانش گرفت تا بتواند    ن یرا ب  وانیضعف دستانش ل  دنیبا د  النیا

 .ابدی انیپا ند یحالت ناخوشا نیآب بنوشد بلکه ا  ی اجرعه

 .بدنش شده بود  یاز حمالت عصب  گرید  یکیبه    یکه منته   یکابوس



 

 ” بهتره؟ حالت“ 

ماند. دستش   رهیضعف سر تکان داد و با وحشت به دستش خ   با

ب حت  حسی چنان  که  را حرکت    توانستی نم  ی بود  سرانگشتانش 

 رهیدستش خ  ی نگاهش را دنبال کرد و رو   ریمس  النیدهد. نگاه ا

 .ماند 

 ” شده؟  حسی ب دستت“ 

م  بالفاصله را  او  فشردن    انیدست  به  شروع  و  گرفت  انگشتانش 

رگ در  کم  کم  خون  کرد.  گزگز   انیجر  شیهاپوستش  و  گرفت 

رفتگآزاردهند خواب  و  م  افتیکاهش    یه  هنوز   توانست ی اما 

 .را با بندبند وجودش احساس کند یحسی ب

 :حرف زدن را که به دست اورد گفت ییتوانا

 ” .. بهترمممنونم“ 

 ”ی کردی ناله م ؟ی دی. کابوس دتیشونیپ ی سرد نشسته رو عرق“ 

و مشت کرد، حس   دیکش  رونیب  النیدستان ا  انیرا از م  دستش

 .رندیگی از مغزش فرمان م ریانگشتانش با تاخ کردیم



 

  .وجودش لَخت شده بود تمام

 ” .دم یکابوس د اره“ 

حرف   دواندی م  شهیدر وجودش ر   شتریکه روز به روز ب  ی ماریب  از

کم داشت نگران کننده  ناهماهنگش کم   ی هاکه کوبش   ینزد. از قلب

وجودش   خواستیکه م  ی افلج کننده   یحسیحرف نزد، از ب  شدی م

 .نگفت  ی ز یرا ببلعد هم چ

فرار کند. چشمانش   قتیحق  رباریاز ز  توانستی م   گفتیاگر نم  دیشا

 :را بست و لب زد

 ”.ی کرد دارمیکه ب  یمرس“ 

 ” کنارت بمونم؟ ی خوایم“ 

 ” .بخوابم دیفقط با نه“ 

کنار خودش احساس کرد اما کم    گرید  قه یرا چند دق  النیا  حضور

بفهمد   نکهیچنان به او هجوم آورد که قبل از ا  یکم فشار و خستگ 

 .از کنارش رفته خواب او را در خود ربود یک النیا
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شده و تک   ریبدنش خرد و خم  کردیکه چشم گشود حس م  صبح

از حمله   یدرد ناش  نیا  دانستی . مکند یدرد م  شی هاتک استخوان

بوده و شا  ی عصب به چنکم  دیبا  دیشبانه   یمداوم  ی دردها  ن یکم 

 مانده؟ شیچند روز وقت برا دانستی م ی. چه کسکردیعادت م

آزما  نه جواب  بود  بگ  شیهاشیتوانسته  جراح  ردیرا  به  نه  و   یو 

کند   دایقبل از مرگ بتواند بال را پ  کردی درمان برسد. فقط آرزو م

  .ردیاز حالش بگ  ی خبر یحت ای

نشسته و دو به دو    زیبه آشپزخانه که گذاشت، همه پشت م  قدم

به   یاو صندل  دنیبا د  النیمشغول صحبت بودند، ا را عقب زد و 

 .سمتش آمد 

سخت   شبیشدم. د  مونیپش  یکنم ول  دارتی ب  خواستمیم  ؟یخوب“ 

 ” .خوابت برد

 :زد و گفت ی زده لبخندخجالت انایدا

 ” .یبدخواب بش خواستمی بودم نم دهی. کابوس ددیببخش“ 



 

درد    یگفتی خواب م  ی مدام تو  شبید  ؟ی . االن بهترست ین  یمشکل“ 

 ”.ی دار

 ...داشت، هنوز هم درد داشت درد

 ” .ممنون خوبم“ 

. ی سوپ جو بخور  کمی  یتونی . ممی صبحونه مفصل دار  هیامروز    ایب“ 

 ”ه؟ینظرت چ

 ” .خوبه“ 

 .نبود ریو ام نیاز شا ی به دوروبر انداخت. اثر ی نگاه

 ” کجاست؟  نیشا“ 

س  با“  کار  سراغ  رفته  پسره  نمستمی اون  هدر    خوانی .  فقط  اصال 

 ” .بدن

مقابلش    الن یشد که ا  رهیخ  یرا تکان داد و به ظرف سوپ  سرش

سبز  عطر خوش  بود.  داده  و   ی قرار  گوجه  رنگ  مخلوط  و  معطر 

 دانستی بود اما نم  زیرنگ اشتها برانگ   دی و ذرت در سوپ سف  ی سبز

  .به خوردن نداشت یلیاش مچرا معده



 

حال  بال غذا  ی چه  دا  ی برا  ییداشت؟   ؟ی سرپناه  ایشت؟  خوردن 

 ش یممکن بود بال  کهیغذا بخورد درحال  تفاوتی ب  توانستیچطور م

 .رو به مرگ باشد یاز گرسنگ  یحوال نیدر هم ییجا

 ”؟یخورینم“ 

. او دادیآزارش م  النیاز حد ا  شی افکارش پاره شد. توجه ب   رشته

دهد. حالش را    ت یاز حد به او اهم  ش یب  ی هرگز عادت نداشت کس

  شهیجز بال که هم  چکسینگران خورد و خوراکش باشد. ه   ایبپرسد  

 .شدی بود که نگران م یآن کس  انایدا شهی برعکس بود. هم

 الن یخودش و ا  انیکه داشت م  ی د یارتباط جد  نی از ا   دانستینم

م  انتظار  دیبا  گرفتی شکل  حت  ی چه  باشد.   دانستی نم  یداشته 

  فراتر از آن؟ ی زیچ ایاست  ارتباط دوستانه  نیجنس ا

در نگاهش    دهی شعله کش  یو نگران  رهیاز دست نگاه خ  نکهیا  ی برا

 :و گفت دیبه زور بلع   یراحت شود چند قاشق

 ” . داالس کجاست؟ستمیگرسنه ن  چندان“ 

 :جواب داد النیا



 

 ”بود. چطور؟  دهیخواب یشیگرما ستم یسالن کنار س ی تو“ 

 ” .ی رو ادهیببرمش پ خوامیم“ 

که در دستش مانده   یراه خشک شد. قاشق  مهیدر ن  النیا  دست

 :گذاشت و گفت نیبود را زم

 ”ه؟ یرو ادهیچه پ منظورت“ 

د  ی فضا  ی تو  ی رو  ادهیپ“  تو  گهیآزاد.  خفه    نیرزمیز  نیا  ی دارم 

و مزخرفش   دیظاهر جد  نیبا ا  یآسمون حت   دنید  ی . دلم براشمیم

 ” .تنگ شده

 ”؟ی کنی م یشوخ“ 

 ” !که نه البته“ 

 .چشم به او دوخت هیچند ثان النیا

 ” کنن؟ داتیپ ای نه یتورو بب یکس اگه“ 

 :خونسرد گفت انایدا



 

  ی کیپناهگاه رو لو بدم. به هرحال    ستیمطمئن باش قرار ن  اونوقت“ 

چه خبره.   کمونینزد  م ین یبب  دیآب بده. با  رونیبه ب یسروگوش   دیبا

اونا هم ب  د یباشن شا  یحوال  نیاگه  رو  باشه حواسمون    شتر یبهتر 

 ” .م یجمع کن
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 :گفت   تیاخم و جد  ی با کم  نباریا  انای. دادیرسی بنظر مردد م  النیا

 ”.النیا رمیاز تو اجازه بگ  ستیرفتن قرار ن رونیواسه ب من“ 

 .کرد ینیو عقب نش دیباال پر النی ا ی ابروها

 ” ...تی فقط به امن من“ 

 ی بدم که چه کار  صیتشخ  تونمیو ازت ممنونم. اما من م   دونمیم“ 

 ” .غلط ی درسته و چه کار

پ  یسکوت  النیا در  را  آزردگ  شی آزاردهنده  نگاهش    یگرفت،  در 

  د یمتوقفش کند. با  دیبا  نجایهم  کردی حس م  انایمشخص بود، اما دا

بگ  شیجلو حما  ردیرا  اسم  به  احساس  ی شرویپ  تیتا  تا   ینکند، 



 

که االن   ی زیکه نتوانند کنترلش کنند. تنها چ  ابد ین  انیجر  انشان یم

به   ینگران  کیعاشقانه و اضافه شدن    ابطنداشت رو  ازیبه آن ن  انایدا

  .بود شی ها ینگران ریسا

خارج شد. داالس   ی کاره رها کرد و از سالن غذاخور  مهیرا ن  سوپ

گرم و بزرگ    یشینما  نهیگفته بود مقابل شوم   النیهمانطور که ا

 .بود دهیپنهان کرده و خواب شیپنها نینشسته و سرش را ب

 “ یه“ 

جا چشمانش را باز کرد و سپس با نشاط از    انایدا   ی صدا  دنیشن   با

 .برخاست و به سمت او آمد

 :و گفت دیاو کش ی هاگوش انیدستش را م  انایدا

 ” مگه نه؟ ی پسر خوب. خسته شد یه“ 

 .کرد یپارس کوتاه داالس

 ” م؟یقدم بزن می باهم بر چطوره“ 

 انا یافتاد. دا  زیباشد به جست و خ  دهیانگار که حرفش را فهم  داالس

 :داشت را در دست گرفت و گفت  بیکه در ج یکارت خروج



 

 ” .میاب بد یسروگوش هی میبر“ 

  ی . به نوع رفتیم   رونیب  نجایبود که بعد از آمدن به ا  ی بار  نیاول

کش  ی برا هوا  دنی نفس  برا  ی در  کش  ی آزاد،  مشام   ی بو  دنیبه 

 .هم دلش تنگ شده بود نیچمنزار و زم یدرختان و حت

او را به   یمحض کم  یکی. تاردیپناهگاه خارج شد و به انبار رس   از

  .اطراف را برانداز کرد طیدر انبار مح ی وحشت انداخت. از ال 

 ” هوم؟  ست؟یاونجا ن یکس بنظرت“ 

به    دنشینفس کش  ی و تنها صدا  ستادهیدر سکوت کنارش ا  داالس

 .دیرسی گوش م

ن  ی مطمئن شد کس  یوقت ب   ستی قرار  از   رشیغافلگ  رونیآن  کند 

 .انبار خارج شد 
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خفه انبار، توانست بعد    ی و خروج از هوا  رونیقدم گذاشتن به ب  با

  ر یمانند تصو  شی تازه را تنفس کند. آسمان هنوز برا  ی ها هوااز مدت



 

نم  یبیعج که  ک  توانستیبود  عادت  آن  به به  شروع  داالس  ند. 

غلت  دنیپر دا  نیزم  ی رو  دنیو  مال  انایکرد.  به    یمیلبخند 

 :داالس زد و گفت ی هاطنت یش

داشت  تو“  غر  نیب  یهم  آدم  همه  خفه    بهیاون  کننده  خسته  و 

پش  ؟ی شدی م بگم  ا  مونمیبده  جد  نکهیاز  ملحق    دی افراد  بهمون 

 نیبودن ا   ییجورا  هیدوست داشتم.    شتریقبلش رو ب  ییشدن؟ تنها

م  باعث  ناشناس  آدم  امن   شهیهمه  معلوم   ت یحس  باشم.  نداشته 

م  ستین طول  هم  یکی  کشهیچقدر  خنجر   نایاز  بهمون  پشت  از 

 ” .بزنه

داشته باشد به    انایدا  ی هاحرف  ای  یاز نگران  یبدون آنکه درک  داالس

  .مشغول بود  ی باز

ب   انایدا از  به قدم زدن کرد،    الش یها گذشت و خدرخت   نیشروع 

 ی به راحت  تواندیرا هم گم کند داالس م   ریاگر مس  یراحت بود حت

  .اول برگرداند  ی او را سر جا



 

دست  دستانش آهسته  و  کرد  باز  هم  از  انبوه    ی هابرگ  ی رو  یرا 

د   دیکش  ییهابوته از  را  او  و  هر طرف سربرآورده  از  پنهان    دیکه 

  .کردندی م

قدم  داالس پروانه  یچند  دنبال  او  از  سادیدویم  ی اجلوتر  به    ه ی. 

رو  دلش    نیزم  ی خودش  شمرد،  قدم  به  قدم  و  دوخت  چشم 

را فراموش   زیدور...آنقدر دور که همه چ  یلیدور شود، خ  خواستی م

  ی حت  دینباشد، شا  ییوال یه  چیکه ه  ییکند، آنقدر که برود به جا

 ...یقی موس ی نباشد. خودش باشد و نواهم   یانسان  چیه

  ک یو    ندیبنش  یدرخت  ریز  توانستیرا آورده بود و م  ولنیو  کاش

 .کند   یلرزش دستش همراه  دانستی م   دیبنوازد. گرچه بع  ریدل س

پشت به    کهیبه سمت او هجوم آورد و درحال  یبه طور ناگهان  داالس

احساس   انایگرفته بود. دا  یحالت دفاع  یاو کرده بود به سمت خاص

 .خطر کرد

ن  ی مانند  یسوزن  ی هابوته   انیم داالس  و  گرفت  کنارش   زیپناه 

  .کرد  یفیخرخر خف  دیسابی هم م  ی دندان رو  کهیچنبره زد و درحال



 

 ” ...سیه“ 

ماند    رهیآورد و نگاهش خ  رونیها ببوته  انیسرش را از م  یکم  انایدا

 .شدند یم کیکه کم کم نزد یمحکم ی هاقدم  ی به صدا

 ” .تا دور شن می ساکت بمون  دیباش...با آروم“ 

  ی کم  شیپا  ریز  نیشد احساس کرد زم  ترکیها که نزدقدم  ی صدا

 .بود ادی. انگار تعدادشان زلرزدی م

. از ال زدندی م  خونکیاش سها به پهلو و گونه بوته  یسوزن  ی هابرگ 

ال  پاهابرگ   ی به  د  هاالمنتوسیا  ی ها  نزد  دیرا    شدند، یم  کیکه 

 ......دو...سه...چهار...هشت کیشروع به شمردن کرد، 

ماند که فرق داشتند،    ره یخ  یانسان  ی نگاهش به پاها  نیب  نیا  در

بود!    زیانسان ن  انشانیبهتر شود. در م  دشیسرش را حرکت داد تا د

با سروصورت خون آلود و لباس  ییهاانسان پاره   ی هادست بسته 

ها را از عقب آن   المنتوسیاز جلو و هشت ا  المنتوسیپوره. هشت ا

 .کردندی م تیهدا



 

از جاده اصل  اما از م  رفتند؟ ی نم  یچرا  جنگل راه خود را   انیچرا 

 انتخاب کرده بودند؟

مگر نه   ؟یچه کس  دیپنهان شوند، اما از د  دیاز د  خواستندی م  دیشا

آن  نکهیا از  همه  شا  کیها  بودند...اما  به    خواستندی م  د یقماش 

 ی ر یبودند. مس  خبریاز آن ب  هاالمنتوسیا   ریبروند که سا  ی ریمس

حدس زده بود   النیکه ا  ی . مقرشدی م  گاهیبه پا  یمنته   د یکه شا

ها  نگفته بود. آن  راهیباشد. پس ب  یحوال  نیراستا و در هم  نیدر هم

  ن ی که بتوانند چند  کیبودند...آنقدر نزد  کینزد  هاالمنتوسیبه مقر ا

  ر ی. درست همانطور که در مسنندی ها را ببآن  یحوال  نیبار در هم

  .رفتندی سو م نیبودند که به ا دهیها را دآن ن یکردن شا دایپ
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د  آنقدر تا  ماند  ا  ی اثر  گریهمانجا  صدا  هاالمنتوسیاز  و    ی نباشد 

ببوته   انیاز م  ی به گوش نرسد. وقت  زین  شانیپا آمد تمام   رونیها 

 ر یبه ام  د یبا  گشت،ی برم   د یتنش دچار خارش و سوزش شده بود. با



 

رد    دیها باکارش را انجام دهد. آن  دهیوقتش رس   گر یکه د  گفتی م

  .کردندیم دایزودتر پ هرا هرچ هاالمنتوسیا

که به داخل برگشت، چنان نفس    ی و زمان  دیتا انبار را دو  ریمس  تمام

  .را در مشت فشرده باشند اشهیکه انگار ر زدی نفس م

 .مضطرب به استقبالش آمد  النیا

گروه رو بفرستم    هی  کردمیداشتم فکر م  ی جد  گهی. د ی کرد  رید“ 

 ” .دنبالت 

 د یکش  یق ینفس عم  ی گذاشت و به سخت  النیا  شانه   ی را رو  دستانش 

 :و گفت

تعداد انسان رو با    هی. داشتن  نجایا  کی. نزددمیرو د  هاالمنتوسی ا“ 

. حق با تو بود اونا در  رفتنی . به سمت شمال مبردنیخودشون م

مس  یحوال  نیهم اول  از  ما  دارن.  رو  درست   ریمقر خودشون  رو 

 ” .میاومده بود

 ” ؟یکرده باشن چ بت یاگه تعق دن؟ یتورو ند اونا“ 

 :به داالس اشاره زد و گفت  انایدا



 

گفت همه جا امنه. اونقدر انسان همراهشون بود که مطمئنم   اون “ 

جا سمت  به  بارفتنیم   یمهم  ی داشتن  بب  ری ام   دی.  اون نمی رو   .

 ” کجاست؟

 ” .باشه نیکنم هنوز با شا فکر“ 

بخواهد. به سمت اتاق سرور   ی شتریب   حیتوض  النی نماند تا ا  منتظر

 .مشغول کار بودند نیو شا ری. در را که باز کرد، امدیدو

 :کرد و گفت  رینفس زنان رو به ام  نفس

 ” !امشب نی. هممیانجامش بد دیبا“ 

 :به آن دو نگاه کرد و گفت  یفی با اخم ظر نیشا

 ”ه؟یچ انیجر“ 

 .و آرام بود ی اما نگاهش جد ریام

 ” ؟یمطمئن“ 

روز ارزشمنده. هر   هیمطمئنم. هر    یکه قطع  دمید  ی زیچ  هی.  البته“ 

 ” .انسان جونشون رو از دست بدن  گهیتعداد د  ه یروز ممکنه  هی



 

 :گفت یعصب نیشا

 ” شده؟  یچ دیبه من بگ  نیخواینم“ 

 :همزمان گفتند  انایو دا ریام

 ”!نیگزیجا یسیکدنو“ 

 :تر شد و گفت  ظیاخمش غل نیشا

 ” .میقبال حرفامون رو زده باش  کردمیم فکر“ 

 :در جواب گفت انایدا

زد  البته“  رو  نت  میحرفامون  گرفت   جهیو  همم یهم  انجام   نی.  حاال 

 ” .شهیم

 :کرد و گفت  ریبه ام رو

 ”؟یشروعش رو دار یآمادگ“ 

  چیبه او چشم دوخت، بدون پلک زدن، بدون ه  ی ا ه یچند ثان   ریام

چشمانش را بست، نفسش را    تی در صورتش...در نها  ی زیحرکت ر

 :داد و گفت  رونیآهسته ب



 

 ”.آره“ 

 ” .می کن یرو خال نجایا دیخبر بدم. با النیبه ا رمیم“ 
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را   انایتند و پشت سر هم دا  ی هاکلمه هم از حرف  کی  یحت  النیا

 :داد و گفت یبود. سرش را تکان مدهینفه 

بگ  ه ی  سا،ی وا  سایوا “  همه رو   یچ  یعنی.  یگیم  یچ  نمیبب   رینفس 

 ” .رونیب  میببر

ام   هی  نیهم  فقط“  مونده.  ول  تونهیم  ریراه  بده  ممکنه    یانجامش 

قابل   گهیخراب شه و د  نجایا  ستمیاز دست بره. ممکنه س   یهمه چ

 ” .رونیب  ی رو ببر هیبق  دیبا نیهم ی استفاده نباشه. برا

 ی داخل هستند برا  نیکه ا  یممکن بود کسان  دی بگو  خواستینم

ب  شهیهم از  و  شوند  حبس  شوند،  چون رندیبم  ییهوایماندگار   .

مانعش خواهد شد.   نیا  دنیبه محض شن   النیا  دانستی م حرف 

  انا یکه دا  یکند. راه  دایپ  ی گریراه د  کند ی م  یو سع  شانیمانع هردو



 

برا نداشت.  بود وجود  ادامه   دیاب  نیهم  ی مطمئن  به دروغ گفتن 

 .دادی م

با  پس“  ب   هیبق  دیچرا  ببرم  بده    یمنطق  لیدل  هی  رون؟یرو  بهم 

 رونیرو ببرم ب  دنیکه تازه رس   یهمه آدم  نیا  تونمی ...من که نمانایدا

 ” .هاالمنتوسیاونم با وجود خطر ا

 .چنگ انداخت دیرسی که به ذهنش م ی اتنها بهانه  به

  م یبذار  م یتونی. نمالنینه ا  ایاونا جاسوس هست    نی ب میدون ینم  ما“ 

ا   نجای ا  یمهم  اتیعمل  نیچن  نیدر ح   جاد یباشن. ممکنه اختالل 

 ی تو  نی تونی. می اونا رو با خودت ببر  دی. بای اگهیهراتفاق د  ایکنن  

.  نییپا  یتا کار تموم شه بعد برشون گردون  نیانبار باال بمون  نیهم

 دی با  ی دونفر  ی که با گروه ها  ی بد  تیمامور  شونبه   یتونی م  یحت

بررس  رو  ردپا  یجنگل  دنبال  و  برگردن.   هاالمنتوسیا  ی کنن 

 ” .فتهیداره م یچه اتفاق  فهمنینم یحت ی نطوریا

. مشخص بود که چندان حرفش را دیکش  شیبه موها  یدست  النیا

 .را نقض کند  انایحرف دا دیچطور با دانستیباور نکرده اما نم 



 

 ”جاسوس نباشه؟ هی کجا معلوم اون پسر خودش   از“ 

 :گذاشت و گفت  النیا  ی بازو ی دستش را رو انایدا

که به تو اعتماد دارم. اما اگه    ی ااعتماد دارم به همون اندازه   بهش“ 

  ن یاون رو با شا  خوام یم  ن یدرصد حرفت درست باشه واسه هم  هی

با   خودم  نذارم.  وا  هیتنها  سرشون  باال  هرچستمیمی اسلحه    ز ی. 

 ” .کنمی بهش رحم نم  نمی بب یمشکوک

 :زد و گفت ی پوزخند النیا

 ” .یکن کی پرنده شل هیبه   ادیدلت نم یو اسلحه؟ تو حت تو“ 

 اد یب   شیذهنم پ  یخط قرمزها  ی . اگه پا النیا  ریدست کم نگ  منو“ 

 ” !با چاقو زنده زنده پوست بکنم تونمی م ی چیاسلحه که ه

 .آورده بود نیی. حاال گاردش را پادیآهسته خند  النیا

. چقدر وقت کنمی م  یرو خال  نجای کنم و ا  ی م  دایبهونه پ   هی  باشه“ 

 ”دارم؟ 

 ” .قیرف  یحاال شروع کن نیهم دیبا متاسفانه“ 



 

تا  الن یا به نشانه  اما مکث    دییسرش را  برود  تکان داد و خواست 

 .مردد بود یگفتن و نگفتن حرف   نیکرد. انگار ب 

  ره یخ  انایجلوتر گذاشت و به چشمان دا  ی سمت او بازگشت، قدم  به

جد نگاهش  نافذ...  ی شد.  و  گفت    شدی م  یی جورا  کیبود 

 .شوند  یصورت  انایدا ی هاباعث شد گونه شی رگ ی...خریگنفس 

 ” داشته باشه؟ ی خطر ستیباشم که قرار ن مطمئن“ 

ب   اهل دروغ  از  نبود،  گفتن  چاره  زاریدروغ  اما  به    ی ابود  نداشت. 

 .بخش بود نانیزد که بنظر خودش اطم ی زحمت لبخند

رو    ستمیساده اس که ممکنه کل س  یسیکدنو  هیفقط    نی. االبته“ 

بد دست  از  رو  پناهگاه  و  کنه  نمیخراب  قرار  واسه   یاتفاق  ستی . 

اندازه کاففته یخودمون ب غذا بردارن که اگه   ی . به بچه ها بگو به 

 ” .م یاذوقه داشته باش  یمدت هیکرد  دایمشکل پ نجایا

 ” .یرس یم ی خوایم یبه هرچ  گهیساعت د هی. تا باشه“ 

 انایجور کند و دا  نیریبردن سا  رون یب  ی برا  ی رفت تا بهانه ا  النیا

 ی ادادن او آزرده شده اما چاره  بیاحساس کرد وجدانش به خاطر فر



 

م حس  النیا  دانستی نبود.  او  به  حس  ینسبت  به   ه یشب  یدارد. 

 دیبا  النیاو را از راهش دور کند. ا  خواستی نم  نی...بنابرات یمسئول

. دادیرا نجات م  گران یکرده و د  دای مقر را پ  دیاب  دیرس   یبه هدفش م

هدف جانش را کف    نیبه ا  دنیرس  ی بود و برا  نیهم  دشیهمه ام

 .گذاشتی دستش م 
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تقر  کی بعد  ا  بایساعت  خودشان،  کس  النیجز  داالس    ی باق  یو 

 :داشت گفت دیرفتن و نرفتن ترد نیب کهیدرحال النینمانده بود. ا

 ” کشه؟یچقدر طول م کارتون“ 

 :چشم از صفحه بردارد گفت  نکهیبدون ا ریام

 ” .هم سه ساعت دیساعت شا دو“ 

 ” .دیموفق بش دوارمیام“ 

 :دوخت و گفت انایرا به دا نگاهش

 ” .باش هیخودت و بق  مراقب“ 



 

 .بدهد  متیکرد جوابش را با مال یسع انایدا

 ” .شک کنن ی ز یممکنه به چ هی که مراقبم. زود باش برو. بق  البته“ 

 ” ...داالس بمونه که  ی خوایم“ 

ببر  نه“  با خودت  بهتره  به    یابیرد   ی تو  تونه ی باال بهتر م  شیاصال. 

 ” .ادیکارتون ب

 :و گفت  دیکش ی انفس کالفه النیا

 ” .نمتونیبی . م باشه“ 

او رفته و در پشت سرش   انایدا تا مطمئن شد  ماند  انقدر منتظر 

شا شده.  ب  نی بسته  چهره  رو  کهیدرحال  یرنگی با  را  هم   ی لبانش 

 یحرف  النیاز او قول گرفته بود به ا  انایمشغول کار بود. دا  فشردی م

 .از خطرات نزند

 ” .نی شروع کن  نیتونی . مرفت“ 

سرعت  هردو چنان  با  انگشتانشان  کردند،  شروع   ی رو  یهمزمان 

 گری م   جهیهم سرگ  دنش یاز د  انای که دا  دیچرخی م  بوریک  ی هادکمه

 .فت



 

 ” یگفتی بهش دروغ م دینبا“ 

 .کرده بود انیحرف را ب نیا ی با دلخور نیشا

 ” .فته یاتفاق ب  ذاشتی نم  گفتمی رو م قتیحق اگه“ 

و تو بهش    فتهیبرات ب  یاتفاق  خوادیچون نگران توئه. چون نم  چرا؟“ 

 ” !میریبم نجایممکنه ا  ینگفت

  نکهیقبل از ا  قهی. تو درست چند دقنیشا  ی ریبم  ستیقرار ن  تو“ 

رو    ستمیس  ری. امرونیب  ی ریم  نجای رو شروع کنه از ا   ینیگزیجا  ریام

مطمئن    نیدر رو باز کنه بنابرا  تونهیداده فقط کارت منه که م  رییتغ

  ی . وقت نییپا  نیا  ادی برگرده و ب  تونهیهم نم  النیا   یکه حت  شمیم

کامل بشه.   ینیگزیتا جا  میوقت دار  قهیسه دق  ریمن و ام  ی تو بر

 ” ...م ی...اگه موفق نشه یکه خب عال  م یاگه موفق بش

با صداقت    تیکرد و در نها  نیحرفش را سبک سنگ   یکرد، کم  مکث

 :گفت 

 ” .شهیتنگ م النی تو و ا ی برا دلم“ 



 

  ی باز هم کسان  نکهیمتنفر بود...از ا  ی. از خداحافظدیلرز  ن یشا  چانه

مدت مانند    نیبود. ا  زاریبودند را از دست بدهد ب   زیعز  شیکه برا

 .از خانواده شده بودند و حاال دل کندن سخت شده بود ی عضو

ز  انایدا افراد  اما در هم  ی ادیهرگز  نداشت  مدت    نیرا دورو برش 

  ی کرده. حس جالب  دایرا پ  ی خانواده بزرگتر  کردی زمان کوتاه حس م

 .بود

صدا  هرسه تنها  و  دوختند  چشم  مقابل  صفحه  به  سکوت   ی در 

در اتاق    یساعت  انا ی. داشکستی بود که سکوت را م  ی اپیپ  ی هاکیکل

چشم    گرید  یماند و ساعت  رهیخ  وار یبه درود  ی عصب  یقدم زد، ساعت

به خطوط حروف نم  ی زیکه چ  یدوخت  ها سردر  ان  با  آوردیاز   .

  ن یشا  یو حرکات عصب  ریام  یشانیپ  ی تر شدن خطوط رو  قیعم

 :بالخره سکوت را شکست و گفت

 ” شده؟ یچ“ 

 :جواب داد نیشا

 ” .مونده  گهید کمی. فقط  میشیم کیبهش نزد میدار “ 



 

ب   جانش یه قلبش تپش گرفت.  و  ا   نیباال رفت  به    ستادیآن دو  و 

 .رو چشم دوخت شی صفحه پ

 :گفت  فتندیآنکه دستانش از حرکت ب  یب ریام

 ” .وقتشه نیشا“ 
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 .توان رفتن نداشتند  شیاما انگار پاها دیدست از کار کش نیشا

 ” .معطلش کنم  تونمیباش نم زود“ 

 .انداخت انایبه دا  یاز جا بلند شد و نگاه مردد

 ” .کنمیمن در رو برات باز م زودباش“ 

 ” ...اما“ 

  د یجد  ی ایدن  نیدرباره ا  شتری. تو از همه بنیدارن شا  ازیبه تو ن   اونا“ 

 ” .یکنارشون باش دی. تو بای اطالعات دار

 ” .بخشهیهرگز مارو نم النی ا“ 



 

 :لبخند زد، با ارامش گفت  انایدا

 ” .. بروادینم  شیپ یمشکل“ 

را   زیکه ممکن بود همه چ  یرفت و ان دو تنها ماندند با اتفاق  نیشا

 .دهد رییتغ

 ” .رو بزن نتری. هرموقع بهت گفتم حاال دکمه انیشا ی جا نیبش“ 

 :دوخت و گفت  نترینشست و چشم به دکمه ا ستمیپشت س انایدا

 ” .باشه“ 

 انا یکردن شد. تمام وجود دا   کیمشغول کل  ی شتری با سرعت ب  ریام

  ی حاال که در چند قدم  قریالیعم  یپر شده بود از اضطراب و ترس

م  ی زیچ  نیچن را حس  تازه ترس  از محبوس  کردی بودند  . ترس 

 .ییخاموش و در تنها نی چن یو مرگ ییهوای ماندن، ب

 نبود، بود؟ آماده

کار کش  ریام از  ز  یعرب  ی ا و کلمه  دیدست  اهسته  زمزمه   رلبیرا 

 .کرد



 

را که به زبان آورده   ی زیهرچه که بود چ  یچه گفت ول  دانستینم

کرد. نگاه خودش هم    قیتزر  انایرا به وجود دا   یناگهان  یبود آرامش

 :گفت  رینظیب  یدوخت و با آرامش انایآرام شد، نگاهش را به دا

 ”.حاال “ 

باال   انایدا را  لرزانش  و    ی انگشت  را بست  دکمه گرفت، چشمانش 

 .دکمه را فشرد

به    ره یخ  ریچشم باز کرد، ام  فتادی ن  یاتفاق   یوقت  ه یاز چند ثان  بعد

 .نطوری هم زین انایبزرگ بود، دا توری مان

 !بود فتادهین  ی اتفاق بد چیه

 !زیچ چیه

 :گفت انایلبخند زدند و دا هردو

 ” ...عا کارت“ 

 ...نگی...دنگی...دنگید

با قطع و وصل شدن چراغ  ی زنگ هشدار  ی صدا ها بلند همزمان 

 .نقش بست توری صفحه مان ی رو یشد و نوشته قرمز رنگ



 

دفاع  ستمیس“  حالت  دفاع  ستمی ...سی در  حالت  ...خطر  یدر 

 ” ...مهاجم...خطر مهاجم

  .بهم گره خورد انایو دا ریوحشتزده ام نگاه 
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 ی ماه قبل، روز قبل از ماه گرفتگ کی      

. سرش  دیاز خواب پر  شدی م  دهیکه به در کوب  یپایضربات پ   ی صدا  با

تار، دست  بود و چشمانش  و   د یکش  شانشیپر  ی موها  ن یب   یمنگ 

 .شد  اریهوش آمدی که از پشت در م ی اد یفر ی صدا  دنیتازه با شن

 ری...دفیموش کث  یش  میقا  لهیطو  ن یا  ی تا ابد تو  یتونی نکن م  فکر“ 

اس که به چنگ و اون موقعه  رونیب  ی ایب  نجایاز ا  ی زود مجبور   ای

رو دور زد؟    ریهنک پ  شهیم  یراحت  نیبه هم  ی . فکر کردی فتیما م

 ” .رونیب  میکشیرو از حلقت م یتا قرون آخر بده 

تخت نشست    ی . رو دیلرزیخانه از دشت ضربات وارده به در م  تمام

رو  را  دستش  زمان  دانستی م  د، یکش  شیهاقه ی شق  ی و  که   یتا 



 

دست از سرش برنخواهند داشت.   رندیپولشان را تمام و کمال نگ

 ی هالباس   انیتخت آشفته را به خال خود رها کرد راهش را از م

 فی و ظروف کث   هاوانیبه ل   یه باز کرد و نگا  ن یزم  ی رو  خته یر  فیکث

 .کف خانه انداخت ی رو  دهیو قطرات روغن چک زیم ی رو

  ی آبجو هنوز در دستش بود. لگد  شه یو ش  دهیکاناپه خواب  ی رو  مارک

 :گفت ی خمار  ی به کاناپه زد و با صدا

 ” جمع کن خونه رو نکبت گرفته پاشو“ 

 .در آورد و باز غرق خواب شد ی ناله مانند ی صدا مارک

باز کن...  نیا“  تا امشب حسابت    ایفرصت آخره...خوب گوشات رو 

 ” ...ستنی دستات به بدنت وصل ن  گهیفردا د  ای شهیم هیتسو

کوب  از صدا  دنیمشت  و  برداشتند  دست  در   ی هاقدم  ی به 

 .کردندیکه ساختمان را ترک م دیبه گوش رس  نشانیسنگ 

 :به خودش داد و گفت یآلود تکانخواب مارک

 ” .راه انداختن  ییسروصدا چه“ 

 :به مارک انداخت و گفت  ی نگاه



 

 ”!برات مهمه یلیکه خ نه“ 

 ” .ستمیکه پول قرض کرده و تا خرخره تو قرضه من ن یاون“ 

 :و گفت دیکش شیموها  نیب  یدست

بودم   دهیخر  یکه با پول قرض  ی کن ظرف دو روز موتور   یاون  یول“ 

!  ق یرف  ییخرج دستمون گذاشت تو  یتصادف نابود کرد و کل  ی رو تو

 ”!!من قرار بود با اون موتور کار کنم 

 ”موتور چطوره؟ وضع“ 

تعم  امروز“  هرچرمیگ ی م  لشیتحو  رگاهیاز  نداشت   م یداشت  ی .    م یو 

 ” ...شانس   نیرفت...لعنت به ا رشیتعم ی پا

 :و گفت دیچشمانش را مال مارک

 ” ؟یکن کاریچ  ی خوا یم حاال “ 

 :باال انداخت و گفت ی اشانه 

 ” فته یب  ابیمدت گم و گور بشم تا آبا از آس هی دیشا“ 



 

 مه ین   ی کرد و بطر  یخال  یرا کم  زی م  ی به جلو خم شد و رو  مارک

 :و گفت ختیر یفیکث وانیپر را در ل

  گذره ی . هنک از پولش نمکنهیم   داتیپ   یسنگ هم که باش   ریز“ 

 ” .یباش  یراه درست حساب هی...بهتره دنبال قیرف

 :و گفت دیکنار مارک رد شد و پس گردنش کوب  از

 ” ست؟یبس ن یتا خرخره خورد  شبید ؟یموقع ظهر و مست نیا“ 

 :زد و گفت ی پوزخند مارک

ب  از“  بر  کاریکار  کارولم   یتنیشدم،  تنها  رفته.  دلم    ی کرده  که 

بدم مست  خوادی م که   قدرنیا  خوامی ...م ق یرف  هیانجام  مست کنم 

 ” .نباشه  میحال یچیه

باال گرفت و همانطور که همراه موز  وانشیل از   کی را  پخش شده 

 :فت گ  دیرقصیم ویراد

 ” .یخودت باش ی های بهتره به فکر گرفتار تو“ 



 

 ی نگاه  نهیرا عوض کرد، در آ   شیها به تاسف تکان داد، لباس  ی سر

 ششیچروک بود و ته ر  راهنشیخود انداخت، پ  دهیبه چهره رنگ پر

 .درآمده بود

 :ارسال کرد یام یرا برداشت و پ ش یگوش

دارم.    ازین“  کار  باشه...خواهش    هیبه  خوب  پولش  که  بزرگ  کار 

 ” .. کمکم کنکنمی م

 .زد رونیکاسکتش را برداشت و از خانه ب کاله
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 :آورد و گفت  نییرا پا   گارشیس   دنشیزد، جو با د  رگاهیبه تعم  ی سر

 ”بودم. اوضاع رو به راهه؟ منتظرت“ 

 :و گفت دیکش شی به موها یدست

 ” .چندان. هنک اومده دنبال پولش نه“ 

 :گفت کردی م تیهمانطور که او را به سمت موتور هدا جو



 

 ”چقدر؟“ 

 :گفتو  دیکش یآه

 ” .معجزه بشه دیکه واسه پس دادنش با ی ...اونقدرادیز یلیخ “ 

 ”فروش موتور چطور؟ با“ 

 :تکان داد و گفت  ی سر

ا  صدهزار“  تا  با تصادف   نو یدالر قرض کردم  که کرده فکر   یبخرم. 

 ” .بخره ی نکنم نصف قسمت هم کس

 ”ی ریقرض بگ  یبتون  دیشا“ 

 :زد و گفت یتلخ لبخند

خورده و هربار سود    ریدوبار پرداختم تاخ  ست،یدوتا ن   یکی  مشکل“ 

 ” سه برابر پس بدم دیبا   دهیرو پول کش

عاقبت در افتادن با هنک    دانستندی بود. همه م  زیآمجو ترحم   نگاه

  ها ابان یخ  نیاز هم  یکیاش کنج  زود جنازه  ای  ریچه خواهد شد. د

 .دیگزیککش هم نم  یو کس  شدی م دایپ



 

 ” .هرحال بابت موتور ممنونم  به“ 

 :گفتاش زد وشانه  ی رو یدست جو

 ” .ازم بر اومد، روم حساب کن ی کار اگه“ 

  د ی سرش گذاشت و سوار موتور شد، امروز با ی کاسکتش را رو کاله

بازهم    توانستیم  دادیم  لیرا تحو  یقسمت  کیاگر    دیشا  کردی کار م

 .ردی از هنک وقت بگ 

مس  یتر چرخخلوت  ی هاابانیخ  در و  باال   رشیزد  به سمت   ی را 

تر بودند  شهر شلوغ   ی باال   ی هاابانیساعت روز خ  نیداد، ا  رییشهر تغ

 .که با عجله قصد داشتند به کارشان برسند  یو پر از مردم

  یا طعمه  دنینگه داشت، دورو بر را خوب برانداز کرد، با د  ی اگوشه 

 .صورتش جا خوش کرد ی که دنبالش بود لبخند رو

آمد، اگر شانس    رونیاز در بانک ب  یمشک  ی سامسونت  فیبا ک  ی مرد

 ...امروز خودش را نجات دهد توانستیم  کردیبه او رو م

 ...روز بود کی روز هم  کی



 

تلفن همراه مرد زنگ خورد و    د،یرس  یبه کوچه خلوت  بشیتعق  در

 ی شد، حت  کیمشغول صحبت بود. آهسته به طعمه نزد  یاو حساب

 .دیشن یاش را ممکالمه ی صدا

و   ی از اموالم رو به بهونه طالق باال بکش  یمین  ذارمیم  ی کرد  فکر“ 

 ” ...یخرابت خوش گذرون  ی با دوستا ی بر

و با    دیرا از دست سست شده مرد قاپ  فیآن گاز داد و ک  کی  در

انتها  تینها در  د   ی سرعت  از  صدا  دیکوچه  و  شد  دزد    ی پنهان 

 .د یبه گوشش هم نرس یحت گری مرد د ی هاگفتن 

نگه   ی . گوشه ادیآیسراغش نم  یرفت که مطمئن باشد کس   آنقدر

اد رمزش مانند رمز اکثر مردم افت  فیشد و به جان ک   ادهیداشت پ

 .بود  کی ساده لوح چهاربار تکرار عدد 

باز کرد و  فی در ک   جانیه   با  ف یمدارک داخل ک  ی نگاهش رو  را 

آنقدر نه  اما  بود  البته  نبود!  پول  شد.  رو  ی خشک  بشود    ش یکه 

 حساب کرد 

 .نبود فیداخل ک شتریدالر ب صد



 

 :زد ادیو فر دیکوب واریرا به د فیک  یعصب

 ” ....گندت بزننیلعنت“ 
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پنجاه    تیساده نها  ی های بر  بیچرخ زد، با ج  هاابانیغروب در خ  تا

اما در برابر بده  گریدالر د   یآنقدر   یهنگفتش حت  یبدست آورد 

 .ردیبگ ی ااش وقت اضافه نبود که بتواند به بهانه 

تارکم  هوا ا  کیکم  بود،  به دنبال زن  نیشده  از   یبار  افتاد که  راه 

همراه   ی شتریمانند او پول نقد ب یبرند بود، قطعا شخص شیسرتاپا

 .که فروشش به در بخورد ی زیچ ای لیحداقل موبا ایداشت 

 با یتقر  یصورت  فیک  ی ا کوچه  ی ورود  یکیهمان ترفند قبل در نزد  به

قاپ   نیسنگ  دستش  از  آن   یحت  د،یرا  با  نتوانست  هم  قدم  دو 

 .پاشنه بلند دنبال موتور بدود ی هاکفش 

  شیو رو کرد. سک خروار لوازم ارا  ریرا ز  فیک  ی شتریب  دیبا ام   نباریا

اسم   ی و نگاهش رو  د یکش  رونیپول را ب   فیکالفه ک  خت،یر  رونیب



 

از حد سرخ    شی بلوند و لبان ب   ی و سپس عکس زن با موها   ل یو فام

  .دیچرخ

 ...بود اما فش یدر ک ی شترینقد ب  پول

حجم   نیها بودند که ادالر! فقط احمق  ستیرا شمرد دو   هااسکناس

و    ری را در دست ز  فونیآ  ی. گوشداشتندی پول را نقد با خود نگه م

صفحه   ی برهنه رو  یزن با لباس  ری فشرد تصواش را که  رو کرد دکمه

 ...ظاهر شد، جذاب بود

  ن یتر  کی را در نزد  فیگذاشت و ک  بیرا خاموش کرد و در ج  یگوش

 .سطل زباله انداخت

 .داد رییتغ انیرا به سمت مغازه را رشیمس

 .ساعت بعد موتور را مقابل مغازه پارک کرد و داخل شد کی

 ”؟ی پسر چطور یه“ 

 :و گفت دندیدستانشان را بهم کوب  کف

 ” .زنده هنوز“ 



 

تراش  سرش خالکوب  دهیرا  جمجمه  ی های و  سرش   ی رو   ی اطرح 

سف   ده یکش گشاد  بلوز  گردنبند  ی دیبود،  و  داشت  تن  با    ی به 

 .یچوب ی هامهره 

 ”د؟ یجد ی تتو“ 

 ” اد؟یم  بهم“ 

 ” .خفنه“ 

 :و گفت دیخند انیرا

 ”ق؟یرف ی واسم اورد  یچ“ 

 :سر داد و گفت زی م ی را رو یگوش

 ”ارزهی پرو، کم کم هزاردالر م 12 فونیآ“ 

 :را برانداز کرد و گفت  یگوش انیرا

ا  آب “  با  اونم  با  یرنگ  نیکردنش سخته  مرد  داره.   زیچ  هی  دیکه 

 ” .ی اورد یراحت تر م

 ” .واسم بکن ی کار هیدارم.  ازیمن به پولش ن  یه“ 



 

 :اش را خاراند و گفتچانه انیرا

 ” .دالر صدی س تی. نهاقیرف  گمیم ی آبش کرد، جد شهیم سخت“ 

 :و گفت  دیکوب  زیم ی را رو مشتش

 ”!ارزهیحرفا م  نیاز ا شتریب یلیخ یول“ 

 ی دزد  یفروش گوش  دیجد  تیبا وضع  یدونی خودتم م  هیدزد  نیا“ 

 ” صدتا کار کنم تا لو نره  دیسخت شده با

 :و گفت دیصورت کش  ی را رو دستانش 

 ”.باشه واسه امروز خوبه باشه“ 

اگر امشب قسر   دیدالرش را گرفت و به سمت خانه رفت شا  صد یس

 .ماندیم شیبرا ی د یام رفتیدر م

  ی بود که دست  دی به دنبال کل  بشی خانه موتور را نگه داشت. در ج  دم

 ی اش نشست. هنوز کامل به عقب برنگشته بود، که مشت شانه  ی رو

که باعث شد فکش    نیچنان سنگ   ی اصورتش فرود آمد. ضربه   ی رو

  .صدا دهد



 

پ   نیزم  ی رو دهانش  در  خون  طعم  و  تکاند یچیافتاد  فک   ی .  به 

 .دردناکش داد، شانس آورده بود که فکش در نرفت 

 گر یپنج مفر دماند.    رهیدرشت اندام خ  ی مرد  کلیروس ه  نگاهش

 .پشت سرش بودند

از گوشه چشم راستش تا کنج   ییزخم چاقو  هیجلوتر آمد، سا  مرد

دست چپش    ی بازو  ی رو  یافع  کی  ی آمده بود و خالکوب  ش یلبش پ 

 .شدی م دهید

از دست دارو دسته هنک   تونهی م  یراحت  ن یبه هم  ی فکر کرد  پس“ 

 ”؟ی در بر

 :حرف افتاد به

 ” ...بودم. باور  یجور کردن بده دنبال“ 

درد  ی تو  ی لگد چنان  خورد،  پ  ی شکمش  وجودش  که    دیچیدر 

 رفت  یاهینفسش قطع شد و چشمانش س

 ”؟ی. خب جورش کردنطوریا که“ 

 :تف کزد و گفت نیزم ی داهل دهانش را رو خون



 

 ” ...فر کمیفقط  کنمیم جور“ 

 .بعد درکمرش نشست ضربه

 .به آسمان رفت ادشیفر

 ”یفهمی . ممیخوای نشد...ما امشب پول م  گهید نه“ 

 :د ینال

 ” ...فر  هی کنمی ...خواهش مدمی . قول مکنمیم جور“ 

چشمش   کی  دیدر سمت مخالف صورتش فرود آمد و د  ی بعد  مشت

 .تار شد بایتقر

 .دندیحلقه شدند و او را باال کش اشقهی مرد دور  دستان

رست درمون ندارم. با کشتن تو پول من  جوجه، من اعصاب د  ن یبب“ 

درس شه،   هیکه واسه بق  ارمیسرت ب  ییبال  تونمی م  ی. ولگردهی برنم

 ” ته؟ی راه بندازن. حال ی باز  نیچن  دیکه بفهمن با من نبا

در ج  دست را  پول  بیلرزانش  و  بود    یبرد  کاسب شده  امروز  که 

 .آورد رونیب



 

 ” ...رو...فردا اشهی دالر...بق پونصد“ 

 .افتاد نیرا ول کرد و او با ضربه به زم اشقهی

انداخت   یخون  ی هابه اسکناس  یرا از دستش چنگ زد. نگاه   پول

 :و گفت

ای زی چ  هیشد    نیا“  قبل  چرا  بخور   نکهی .  من    ؟ینگفت   ی کتک 

 ”فهممی حرف پول رو بهتر م شهیهم

بود که به سرفه افتاد و حس کرد تمام   ن یچنان سهمگ  ی بعد  لگد

  اش نه یبدنش رو به انفجار هستند. درد در قفسه س   یدرون  ی اعضا

 .آمد رونیب نهیو نفسش خس دار از س دیچیپ

به حالت اگه پول آماده   ی سراغت...وا  امیموقع م  نیشب هم  فردا “ 

 ” ...نباشه 

 :کرد و گفت نیریبه سا رو

 ” . واسه امروز بسشهمیبر“ 

 .رها کردند د، یغلتیدر خون م کهیاو را درحالو  رفتند



 

رساند    بشیبلند شد. دستش را با درد به ج  شیگوش  امکیپ  ی صدا

و ورم مانع   ی . چشمش هنوز تار بود و کبوددیکش  رونیرا ب  یو گوش

 ی بود. با انگشتان سرخ از خونش رو  دهیرس   ی امی. پشدیم  دشید

 .د یدست کش د یصفحه کل

[11.01.21 05:48] 

 ” . م یکنی مالقاتم. در مورد کار صحبت م ایظهر ب فردا“ 

پول    دیچشمانش را بست و نفس دردناکش را رها کرد. فردا با  النیا

 !آدم بکشد  شیاگر الزم بود برا  یهرطور که بود! حت   کرد،یرا جور م
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 حال زمان

خف  نیزم لرزش  چ  یفیدچار  و  صدا  ه یشب  یزیشد   یسوت  ی به 

ا کرد.  پر  را  فضا  نگاه  النیگوشخراش  زده  اطراف    یوحشت  به 

ابتدا ماه  ی انداخت.  و   یکه درست مثل گو   یآسمان سرخ رنگ 

 .اطراف طیمح و بعد کردی م  ییخودنما یسرخ نیدر ا یاهیس



 

 :کرد و گفت نیبه شا رو

 ”بود؟  یچ ی صدا نیا“ 

مخصوصا    د،یفهمیزود او م  ای  ریشد، بالخره د  رهیمردد به او خ  نیشا

 !افتاده فتد،یب  دیکه نبا یاتفاق کردیاحساس م نیحاال که شا

 :شد و گفت  کینزد النیبه ا یکم

با  فکر“  بق   میبرگرد  د یکنم  بذار  کلبه.  ادامه   هیبه  و جو  به جست 

 ” .بدن

  یکه از رو  ییهاهم قفل شده بود و دندان   ی که رو  یبا فک  النیا

 :گفت  شد ی م ده یهم ساب  ی رو ت یعصبان

 “  نه؟ ا ی فتهیداره م یچه اتفاق نییاون پا یبهم بگ قراره“ 

 :و گفت  دیلب گز نیشا

 ” .اونا موفق نشدن کنم یم فکر“ 

 :و ابروانش را درهم فرو برد  و گفت دیچهره درهم کش النیا

 ” !موفق نشدن که نشدن! به جهنم خب؟“ 



 

 ” .ستین یکن ی که تو فکر م  نطوریخب...ا نه“ 

 ” نیمثل آدم حرف بزن شا ه؟یچ منظورت“ 

 :دی و مستاصل نال دیکش شیبه موها  یدست نیشا

کد رو   ی خوایم  یبرنامه خاص و سخته. وقت   هی  نی گزیکد جا  نیا“ 

دوتا اتفاق ممکنه    ،ی بد  ستم یبه دستگاه و س  نی گزیبه صورت جا

قبول کنه و همه چ  ستمیس  نکهیا  کی  فته،یب   ی به خوب  یکد رو 

 ره، یکد رو به عنوان جاسوس در نظر بگ  ستمیس  نکهیبره، دوم ا  شیپ

خطر حمله و هک رو   ستم یس   ،ها بدهبخش   ریاعالن هشدار به سا

 یریجلوگ  ی برا  ستمیفعال و س  یدر خودش حس کنه و بخش دفاع 

 ی گریخودش شروع به خودخنث  تیبه اطالعات و وضع  یاز دسترس

 ” .کنهی م

 ”که منم بفهمم؟ ی بگ یجور هی شهیم“ 

 :متفکر گفت نیشا

دا  فکر“  تو   انایکنم  تو  بود  افزار    ی گفته  نرم  کار   هیبخش  شرکت 

 ” .یشی کردم خودت متوجه م. فکر ی کردی م



 

 .رنگ به رنگ شد و دستانش به حالت مشت درآمدند النیا

 ” .نیشده شا یمن واضح بگو االن چ به“ 

اعالم هشدار نفوذ داده و شروع کرده به    ستم یموفق نشدن. س   اونا“ 

 نیی. االن اون پازیکردن همه چ  رفعالیکردن خودش. به غ  یخنث

 ” .رفته  نیخاموش شده. پناهگاه از ب  زیبرق و همه چ

 توانست ی هم م نجایشد که از هم  دهیبه سمت کلبه کش النیا نگاه

 .ندی درختان آن را بب ی از ال به ال 

که بهمون   انایو دا  ریام  م؟یبگرد  گهیسرپناه د  هیدنبال    دیبا  خب؟“ 

 ” .دیسرپناه جد هیدنبال  میریملحق بشن. م 

 .شدند النیا  ی هان یآست زانیآو نیشا دستان

شده. پناهگاه به صورت   رفعالیغ  زی. همه چیستی تو متوجه ن  نه“ 

م  یدفاع نابود  رو  قفل شدن.    ی عنی.  کنهی دراومده و خودش  درها 

 ” .النیا رونیب  ادیب تونهینم گهیکه اون داخله د یکس

پردازش   النیا به  شروع  مغزش  زد،  خشکش  سرجا  لحظه  چند 

 یمتوجه عمق اتفاق  کردی م   یکرد، انگار داشت سع  دیجد  ی هاداده



 

  یاکه افتاده بود شود. بدنش چنان خشک شده بود که انگار مجسمه

 .باشد  ستادهیا نیاز جنس سنگ مقابل شا

 :دیاش غرچفت شده  یهادندان  نیب از

 ” ؟یکنیم یشوخ ی دار “ 

 ” کنم؟ یشوخ تونمی بنظرت م تیوضع نیا تو“ 

 ” دونست؟یم انا؟یدا “ 
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را   شیهاقه ی و شق  دی کش  یشانیپ  ی را کالفه رو  شیهادست   نیشا

و    انای. بدون داکردی داشت شانه خم م  یاتفاق  نیبار چن  ر یفشرد، ز

 .بازنده تنها بود کیبودند او  مشیت یاصل ی که مانند اعضا ریام

 ”.خودش بود شنهادیپ دونستی که م البته“ 

 :هم فشرد و گفت  ی را رو شیهاپلک النیا

  دا یپ  یراه  هیاب و غذا دارن. بالخره    ی. باشه...اونا به اندازه کافباشه“ 

 ”.رونیب مشونیاریکه ب   میکن یم



 

 داد؟ یرا م  یخبر اصل  دیکرد. چطور با  خیو دستانش    دیلب گز  نیشا

 :به او چشم دوخت و گفت  یبا بدگمان النیا

 ” .دونمی هست که من نم  ی زیبازم چ نگو“ 

 .تکان داد دییرا به نشانه تا سرش

 ” !بنال“ 

 ” .ساز ژنیاکس ی...حت النیاز کار افتاده ا زیچ همه“ 

  ی چرا اما ناگهان ترس  دانستی خودش هم نم  د،یپر  النیاز رخ ا  رنگ

 دیکه شا  یوجودش را پر کرد. ترس از دست دادن...ترس  مانندی ب

اما حاال وجودش را پر کرده و ذهنش در تالش بود   نمودی م   بیعج

 .ابدیانکار آن ب ی برا یراه

 ”وقت دارن؟ چقدر“ 

 ” .ساعت  24 تاینها“ 

که پشت سرش بود برگشت وب ا    یبه سمت درخت  ارادهیب  النیا

 یسکوت سم  ادشیفر  ی . صدادیهمه قدرت مشتش را به آن کوب

 .جنگل را شکافت 



 

 ” ...ی ...لعنتی...لعنت یلعنت“ 

نداشت بدنه زبر    تیاهم  شیو برا  زدی به درخت م  ی هر کلمه مشت   با

 ی انگشتانش جار  ن یدرخت پوست دستش را بشکافد و خون از ما ب

 .کردی م یخال  ییرص و خشمش را جاح دیبود و با یشود. عصب 

ازم خواست مراقبت باشم و کمک   انایآروم باش. دا  الن یباش...ا  آروم“ 

 ” .یکنم به هدفت برس

داد. دستانش   هیشل شدند و سرش را به تنه درخت تک   دستانش 

قرار گرفتند. حس    حرکتی کنار بدنش ب   زانیمانند دو تکه گوشت او

  .زندی در سرش نبض م ی زیچ کردی م

بود، ز   انایدا   م، یضخ  ی پشت آن درها  ،یآهن  ی وارهایآن د  ریآنجا 

 سخت بود؟ ییهوای بدون هوا...مرگ از ب

 ”ن؟ی بهم نگفت چرا“ 

 :دستانش گرفت نینشست و سرش را ب ن یزم ی رو نیشا

بفهم  انایدا “  بد  ی ذار ی نم  یگفت  امیانجامش  گفت   نیآخر  نی. 

 ” .که داره. اما نگفت چرا  هیشانس



 

 دشو یکجاست. اون ام  دونهیکه نم  ی دنبال خواهرشه. خواهر  اون“ 

 ” .دهیاز دست نم

خواهرش تا هفته گذشته زنده    دونهی هم از دست بده چون م  دینبا“ 

 ” .بوده

چآن  ییصدا پراند.  جا  از  را  ب  سی ها  درختان  پشت  آمد،   رونیاز 

 :پوزش خواهانه گفت  یدستانش را باال گرفت و با حالت 

نداشتم گوش وا  متاسفم“  اتفاق  ایکینزد  نیا  سم،ی قصد   ی بودم که 

 ” .دمی رو شن زیهمه چ

 .به سمتش گام برداشت النیا

 ” ؟ یدونیم یمورد خواهرش چ در“ 

پرس  هی  بهم“  سوال  چندتا  و  داد  نشون  اون  دیعکس  گفتم  منم   .

اونو با    هاالمنتوس یقبل همراه ما بود اما بعد ا  هفته  نیدختر تا هم

  ره یم  دونستمی. م دمید  دیبرق ام هیچشماش    ی خودشون بردن. تو

 ” .راه هیدنبال 



 

 توانستی ها را فشرد. نمچشمانش گذاشت و آن  یدست رو  النیا

  ن یکردن بال مصر بود چطور چن  دا یدر پ   نقدریاگر ا  انایدرک کند. دا

و جانش را در معرض خطر قرار داده بود. اگر   رفتهیرا پذ  یسکیر

  ماند؟ی آنجا کنار آن پسر م دیچرا با ردیممکن است بم دانستی م

 :انداخت، سپس آهسته گفت النیبه ا ی زینگاه ت سیچ

داشته چرا حاضر شده بره   دیام  یکه وقت   یکنیفکر م  نیبه ا   ی دار “ 

 ” ره؟یشانس رو از خودش بگ ن یو ا نییاون چا

 :پاسخ داد النیا

وسط درست    نی ا   ی زیچ  هیبفهمم.    تونمی. اصال نمکنم ینم  درکش“ 

 ” .ست ین

باالتر  سیچ آن  ی سن  نسبت  به  و  بداشت  تجربه    ز ی ن   ی شتریها 

 :و گفت دیاش کشاسلحه  ی داشت. دستانش را رو

نداره،    یرو بذار صادقانه بهت بگم. اون دختر، حالت نرمال  ی ز یچ  هی“ 

چند روز چشمم   نیمن ا  ی. ولی بهش دقت نکرد  یبه حد کاف   دیشا

 ی رو  ی که گاه  یاز حد، عرق سرد  شی ب  یدگیبهش بود. رنگ پر



 

م   نهیشی م   شی شونیپ باعث  لرزش   شهی و  و  بشن  سست  پاهاش 

  کنه ی م   یسع  یلیشه. خیم  جادیهاش ااز دست   یکی  ی که تو  یفیخف

  کنه یو مشت م  مالهیهاش رو مدام ماز دست  یکیپنهانش کنه،  

سع از    یانگار  من    ه ی  ایدرد    هیداره  از  اگه  کنه.  اجتناب  لرزش 

.  ماره یهم ب   ی بدجور ماره،یاون دختر ب   گهی تجربه بهم م  ،یپرسی م

  ک یچرا حاضر شده اونجا بمونه؟ چون با خودش فکر کرده    یگ یم

نتزنهیم  ونشونو د   ریت با    رهیبگ  جهی . اگه موفق شد و تونست  که 

به دنبال خواهرش م  گردهیبرم   دیام اگه چن  رهیو   ی شیازما  نیاما 

تر از مرگ در راحت  یلیخ  دیشا  ییهوای نده، مرگ بر اثر ب  جهینت

مرگ    هیداده زجر نکشه و    حیدردناک باشه. اون ترج  ی ماریب  ه یاثر  

 ” !راحت رو انتخاب کرده

 به یغر  کیافتاد.    نیسر خورد و به زم  النیدستان ا  نیاز ب  اسلحه

از    شتریب   یلیخ  ی لیها ملحق شده بود، توانسته بود خکه تازه به آن

بود   دهیرا فهم  ی ز یو حاالتش را بشناسد. او چ  اتی روح  انا،یدا   الن یا

ب   توانستینم  یحت  النیاکه   بدنش  بزند.  را  شد،   حسی حدسش 

زودتر   د یاحساس عذاب وجدان به همه وجودش چنگ انداخت. او با



 

ا  د،یفهمی م به  آشفتگبردی م  یپ  ی ماریب  نیزودتر  موقع    انایدا  ی. 

ناله ب  ییهاشب  نصفه   ش یهاخواب،  در   یدرد  شد،ی م  داریکه  که 

بود.    دهیها را ندنشانه  نی.چطور همه اشدیم  انینما  یاش  گاهچهره

 ...یحواسیهمه ب نیلعنت به خودش و ا
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کرده بود.    دایپ  تیاهم  شیبرا  انایبداند، دا  یحت  ایبخواهد،    آنکهی ب

دل و  بود  آشفتگ  نیا  لی آشفته  ا  انایدا  ی همه  فکر  آن   نکهیبود.  او 

شود    یترس بر او مستول  کهنیافتاده باشد، ا  ریگ  یکیدر تار  ن،ییپا

 شد ی مانند شود، باعث م  ا یفوب  ی هااز آن حمله  یکیو دوباره دچار  

  ی به جا  دی. بابودی م  نییآن پا   دی. او بافتدیبه تپش ب  نهیقلبش در س

تنها    دانستی. او مکردی م  شیتنها رها  دینبا  بود،یدر کنار او م  ریام

همه بروند و تو را    نکهیداشته باشد. ا  یچه حس  تواندی رها شدن م

 ...ی ریپشت سر جا بگذارند تا بم

از خشم   اشتجربه بارها...و حاال همه وجودش  و  بارها  بود،  کرده 

 که نیدر کمک کردن به او ناتوان مانده بود، از ا  کهنی. از ادیلرزی م



 

نم  زیچ  چیه او  ا  دانست،یدرباره  را    هانیهمه  خشمش 

دستانش سرش را به درخت   ی جا  خواستی . دلش مختیانگی برم

  .بکوبد و بکوبد 

قدم به   انایبقا تالش کرده بود دا   ی که تنها برا  یمدت  نیتمام ا   در

و    دهی قدم کنارش گام برداشته بود، هرگز جا نزده، هرگز کنار نکش

ادامه دادن بود.   یبرا   ی ازه یمانند انگ  اناینکرده بود. دا  شیتنها رها

به خون نشسته،   ی ایدن  نیدر ا   کردیم  ی ادآور یکه به او    ی ازه یانگ

 .تقال کرد و ادامه داد د،یجنگ  شیهست که بتوان برا ی زیهنوز چ

هم   ی را رو   شیهانشست و چشمانش را بست. دندان  نیزم  ی رو

او را پشت سر بگذارد و  تواندی فکر کرد که چطور م نیفشرد و به ا

 ی تر دارد از ب  نیی او تنها چند طبقه پا  داندی م  یهم وقت برود، آن

 .دهدیجان م ییهوا

 :مقابلش زانو زد و گفت نیشا

 ” .یکن تیهدا دیپناهگاه جد  هیرو به  هیبق دیبا تو“ 



 

قفل شد. او را مقصر همه    نیباال آمد و در چشمان شا  النیا  نگاه 

را    انایدا  ی اگر زودتر به او گفته بودند، جلو  دانست،یم  زهایچ  نیا

 !ماندی کنار او م زیاما حداقل خودش ن گرفتینم

  م یساعت وقت دار  24ساعت! ما    24  ی. گفترمیجا نم  چیاز ه  من“ 

 ” .میاونا رو نجات بد
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 .محض بود یکیجا غرق در تار همه

و سپس همه جا    دیلرز  نیچه شد، زم  دندی درست نفهم  کدامچیه

 ارتری هوش  ریبود که ام  نیکه اوردند ا  یشد. تنها شانس  یغرق خاموش

در همان   دیوگرنه با  دیکش  رونیرا از اتاقک ب  انایبود و به موقع دا 

کوچک حبس شا  شدندی م  اتاق  از    یلیخ  ژنشانیاکس  دیو  زودتر 

 .دیرسی م  انیبه پا کردندی آنچه تصور م



 

 ی زیبه چ  شیآمدن پا  رونیو ب  دنیدو  نیدر ح  دی فقط فهم  انایدا

  سوخت ی م  شیشان یافتاده بود. گوشه پ  نیکرده و با سر به زم  ریگ

 .صورتش احساس کند ی را رو یگرم یسی خ توانستیو م

 ”حالت خوبه؟ ،یه“ 

 توانستی نم  یبود که حت   کیاز جا بلند شد، آنقدر تار  یسخت  به

 .ندیرا هم بب ریام هیسا

 ” ؟یخوب باشم. تو چ ادی م بنظر“ 

 ” .خوبم  منم“ 

 :گفت  دیمکث کرد و بعد با ترد یکم انایدا

 ”رفت؟ی نم شیداشت خوب پ  زیافتاد؟ مگه همه چ یاتفاق چه“ 

 .د یرس یبه گوشش م شیفقط صدا دیدیرا نم  ریچهره ام حالت

 ” ...ی ...لعنتی نفوذ داد. لعنت صیآخر تشخ  لحظه“ 

 گریفکر کرد که از چند ساعت د  نیو به ا  د یکش  یق ی نفس عم  انایدا

فکر باعث شد حس نفس    نی نفس را هم نخواهند داشت. هم  نیهم

سپس از    د،یپشت هم کش  قیداشته باشد و چند نفس عم  یتنگ



 

شد و پلکانش را   مانیزودتر هوا از دست بدهند پش  د یشا  نکهیفکر ا

 .هم فشرد ی رو

ب  ی نکن. وقت  تیرو اذ   خودت“  از  باشه  چند    میریبم  ییهوا  یقرار 

 ” .کنه یفرق نم رترید  ایساعت زودتر 

 .بود ریحق با ام  د،یآهسته گوشه لبش را گز انایدا

 ” م؟یریتا بم  م یمنتظر بمون  ی نطوری هم  م؟یکن   کاریچ  دیحاال با  خب“ 

 :داد و گفت رونیکالفه بازدمش را با صدا ب ریام

 ” .م یکن دایپ رونی به ب یراه هی میکن  یسع دیبا نه“ 

 ”داره؟ دهیفا اونوقت“ 

 دا ی . اگه قرار باشه نجات پنهی که ادم به انتظار مرگ بش  نهیاز ا  بهتر“ 

. اگه هم قرار نباشه نجات  دهیخدا راهش رو بهمون نشون م  می کن

 ” .میشی با سرنوشت رو بهر و م می هم کن ی هرکار م،یکن  دایپ

صورتش را پاک کرد و بعد با  ی رو  ی خون جار نشیبا سراست انایدا

 .زانو گذاشت ی سرش را رو  جهی حس سرگ یکم

 ”؟ی بود قبل زدن دکمه زمزمه کرد یجمله چ  اون“ 



 

دارد کورمال کورمال    ی که سع  دیشن ی را م  ریحرکت کردن ام  ی صدا

 .دیایتر ب کیکند و نزد دایرا پ رشیمس

و بعد نفسش    دیرا شن  نیزم  ی شدنش رو  دهیکش  ی بعد صدا  یکم

 .امد یم ی تر کیکه از فاصله نزد

  ، ی و اعتقادات ما، قبل از هرکار سخت  نید  ی رو صدا زدم. تو  خدا“ 

هرچ از  اهلل،    می گی م  ی زیقبل  م  یعنیبسم  صدا  رو  تا    م یزنی خدا 

 ” .بهمون کمک کنه

 :اهسته تر لب زد ییبا صدا انایدا

 ”چرا بهمون کمک نکرد؟ پس“ 

 :گفت یکیتار انیم ییاز جا ریام

که خدا برامون در نظر    ی زیبا چ  میخوا ی که م   ی ز یوقتا چ  یبعض“ 

نم  میری بپذ  دیبا  ی گرفته فرق داره. گاه  ی که م  ی زیهرچ  شهیکه 

ساله ممکنه بخواد صبح تا شب    4بچه    هی. مثال  میاری بدست ب  میخوا

اما والد نم  نشیشکالت بخوره  ناراحت   دن،یبهش اجازه  اون بچه 

اون سن   ی شکالت داشته باشه اما خب تو  شتریب  تونه ی که نم  شهیم



 

نم چ  یعقلش  که  چ  ی رسه  خوبه  در    یبراش  هم  ما  بده.  براش 

که خدا برامون   ی زیچ  م یدرک کن  می تون  ی نم  م یکه هست  یگاهیجا

خودمون  ت یاز وضع شهیهم نیهم ی نه. برا  ایقرار داده به نفعمونه 

 ” .میدار تیشکا

 :زد و گفت  یلبخند کمرنگ انایدا

تالش   ی زیچ  چیه  ی برا  چکسیه  گهیباشه که د  ی نطوریاگه ا   خب“ 

باشه خدا بهمون م  گه ی کنه و م  ینم نباشه    دهی اگه مال ما  و اگه 

 ” .ده یبهمون نم

 :با ارامش گفت ریام

وقت  اون  نیما گفته اگه تالش کن  یکتاب راهنما  ی . خدا تو گهید  نه“ 

 ”.دمی رو بهتون م دیخوایکه م  ی زیاگه به صالحتون باشه چ

 :و گفت  دی کش ی قیجا بلند شد، نفس عم از

  م ی. چطوره بلند ش میراه دار  یساعت تا قبل از خفگ  24من    خب“ 

 ” .می کن داینجات پ ی برا ی راه هی میکن  یسع گهیبار د هیو 



 

اگر    کردی زخمش گزگز م  ی با حس رخوت از جا بلند شد، جا  انایدا

 کرد،ی م  ی و ساعات اخر را سپر  نشستی دست خودش بود همانجا م

خفته درون   زه یانگ  ریام  ی هامنکر آن شود که حرف  توانستی اما نم

 .وجودش را قلقلک داده بود
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کمدها  ریام از  سرعت  به  بود،  او  از  بزرگ   ی فرزتر  سالن  اطراف 

ها را داشت آن  ب یکه در ج  یآورد و با فندک  رونیشمع ب   نیچند

نور کم سو بالخره  کرد.  هم   قیعم  یکیتار  ییروشن  در  را  سالن 

کم   ی هارا در لرزش شعله  ریام  ی توانست چهره جد  انایشکست و دا

  .ندی جان بب

 ” کمتر بشه؟ ژنیاکس شهیشمع باعث نم اما“ 

با    میتونیم  نیسرعت ما رو کم کنه. بنابرا  تونهی م  یکیاما تار  چرا “ 

 ” .می فتیگشتن جلو ب ی ساعت تو  نیکمتر چند ژنیدو ساعت اکس

 :گفت فیبالتکل انایدا



 

به اتاق ها و    یمنته  ی همه درها  م؟ی خب حاال از کجا شروع کن “ 

 ” م؟ی کن دایراه پ هی دیاشپزخونه بسته شدن. چطور با یحت

به   ی به وجودش دست داد. دست  یی و سرما  فیلرزش خف  احساس

 :و گفت  دیکش شیبازوها

هم قطع شده. فضا به سرعت داره سرد    یشیگرما  ستمیکنم س   فکر“ 

 ” .شهیم

 :به سمت در بسته اتاق سرور رفت و گفت  ریام

بودمش.    دهیکه د  ادمهیباشه.    وارید  ی جعبه ابزار تو  هی  دیبا  نورایا “ 

  یبود. رو   واریاز د  یبخش مخف  هی   ی که تو   ی جعبه ابزار اضطرار  هی

 ” ؟یرو حس کن ی زیچ  ی تون یم  نیدست بکش بب   وارید

 یلیوسا  نیرا از ب  رشیکرد مس  یرفت و سع  واریبه سمت د   انایدا

مانند رو زلزله  لرزش  به خاطر  باز کند،    خته یر  نیزم  ی که  بودند 

 .چسباند واریخودش را به د

 یالمسه قو  ی حس ها  ینداشته باش  یینای ب  یرو ببند، وقت  چشمات“ 

 ” .ی کن یینایبه ب   هیتک دینبا یکیتار ی . توشنیتر م



 

 ی چشمانش را بست و سرانگشتانش را با ظرافت رو  عانه یمط  انایدا

سازش   فیسرد گذاشت. حاال درست مانند لمس کردن ظر  وار ید

زب انگار  د  ریود.  بم  م  واریو  لمس  با کردی را  را  سالن  دور  دورتا   .

ط  ییهاگام مس   ی آهسته  اواسط  ز  ریکرد.  کرد  حس  که   ری بود 

  گر یبرجسته تر از نقاط د  ی فقط کم  یکم  واریاز د  ی دستانش قسمت

  ی بزرگ  اه یباز شد و جعبه س   چهیبه آن قسمت در  ی ازت. با فشار

 .مقابلش قرار گرفت

 ”.کردم داشیپ“ 

 .شدی اکو م یخال بایدر سالن تقر شیصدا

 ” .میشدی م  الشیخیب  دینذاشتن وگرنه با یبرق نویکه ا خوبه“ 

  ی ک یرا باز کرد و ابزار مورد نظرش را برداشت و سراغ قفل مکان  جعبه

 .رفت یدرب اصل

برق  دیشا“  کنترل  حالت  از  صورت    یبتونم  به  و  کنم  خارجش 

 ” .م یبازش کن یکی مکان



 

گرفت به    میسرگرم شود تصم  نکهیا  ی برا  انایکار شد و دا  مشغول

 .بزند  ی گوشه کنار سر

 ”؟ی کن  ینم دایپ یاز شمع ها رو بردارم مشکل  یکی“ 

 ” .فقط مراقب باش نه“ 

را   شد ی ها مبه اتاق  ی که منته  ییراهرو  ریرا برداشت و مس  یشمع

  .گرفت  شیدر پ

اتاق  کیبه    کی هرکاردر  و  زد  لگد  کرد،  امتحان  را  به    ی ها  که 

م ه  د یرسی ذهنش  در    چکدامیاما  کالفه  نبودند.  شدن  باز  قابل 

 .نداشت  دهیاشپزخانه را امتحان کرد، باز هم فا

ا  به کتابخانه  مقابل  و  رفت  دوم  مانند   ستاد،یسالن  زد  سرش  به 

ب  ی اگر کتاب  دیشا  ی میقد  ی هالم یف باز   یمخف  ی بکشد در  رونیرا 

ه  با  کش  ی جانیشود.  شعله  وجودش  در    ک یبه    کیبود.    دهیکه 

 .دیکش رونیو بزرگ را ب نی سنگ ی هاکتاب

پاها  دینکش  یطول کنار  و    یکوه  ش یکه  شدند  تلنبار  کتاب  از 

  .شدی از قبل م تریکتابخانه هر لحظه خال
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 :دیپرتاب کرد و غر واریکتاب آخر را به سمت د  دیو ناام کالفه

 ” .فقط وقتم هدر رفت  ،یلعنت“ 

باز هم ترس به وجودش هجوم آورد، از    ژنیفکر به وقت و اکس  با

ام   ی ریمس بازگشت،  بود  آمده  در   ریکه  با  رفتن  ور  هنوز مشغول 

  .بود

ک  نیزم  ی رو دنبال  مقدار  فشی به  را در    یخوراک  ی گشت،  اب  و 

داده و در سالن گذاشته بود تا در مواقع مبادا بتوانند    ی جا  فشیک

از آن را به سمت    یمیرا از وسط نصف کرد و ن  یاستفاده کنند. دونات

 .گرفت  ریام

 ” ؟ یستین  گرسنه“ 

 :و گفت د یکش یشانی به پ  یدست ریام

 ” .ممنونم“ 



 

گذاشت    ریرا کنار ام  یکیو    دیکش  رونیب  فشیرا از ک  ریش  ی بطر  دو

 :و گفت

 ” .برداشتم  یشد خوراک  یتا م  ینه ول  ای  خورهیبه درد م  دونستمینم“ 

 :زد و گفت یلبخند مهربان  ریام

 ” .ی کرد یخوب کار“ 

 :نگاهش را به سقف دوخت و گفت  انایدا

 ” دن؟یتا حاال فهم بنظرت“ 

 :سرش را تکان داد و گفت ریام

 ” .حتما بهشون گفته  نیشا“ 

 ” .شهیم   یعصبان النی ا“ 

 :به او انداخت و گفت  یاره ینگاه خ ریام

 ” ؟ یدار دوستش“ 

  جا خورد، دوستش داشته باشد؟ انایدا



 

موضوع فکر هم نکرده بودم.    نی به ا  ی نه اصال جد  قتشی...حق نه“ 

 ” ......اماهیدوست خوب النیا

 :گفت  ریکرد، ام مکث

 ” .اون دوستت داره کنم یفکر م یول“ 

در دهانش   ینیریبه دونات زد، با پخش شدن طعم ش  ی گاز  انایدا

 .که داشت، در حال جبران شدن است ی حس کرد افت قند

 ” .بودم حسم اشتباه باشه دواریام“ 

 :و گفت دیخند ریام

 ” .دوننیبود، فکر کنم همه م واضحه“ 

 :کرد و گفت یاخم انایدا

 زایچ  نیوجود نداره که ادم بخواد وقتش رو صرف ا  یطیشرا   االن“ 

 ” .کنه

  ازمند یاخر، به هرحال بشر ن  ی اخر، انسان ها   ی که نه؟ روزا   چرا “ 

 ”.ذارن یاز ما به جا نم ی زیچ والهایه نیادامه نسله وگرنه ا



 

 :و گفت دیآهسته خند ریرفت و ام ی ا چشم غره انایدا

هم مشخصه   یکی تار  نیا  ی کردم که اضطرابت کم بشه. تو  یشوخ“ 

 ” .گچ شده  نی که رنگت ع

شرف    دیبگو  خواستینم حمله  یکیدر  همان    یهااز 

مقاومت کند. لرزش دستش را با باز    کردی م  یسع  د ی...باستیعصب

مثل   ییبزند صدا یحرف نکهیپنهان کرد، قبل از ا ریکردن پاکت ش 

 .د یشدن چند آهن به گوشش رس دهیکوب

 ”انا؟یدا “ 

 .دیرس  یپشت در به گوش م ییکه از جا یفیضع ادیفر ی صدا

 ” !النهیا ی ! صداالنهی ا“ 

 .از جا بلند شد و گوشش را به در چسباند ریام

هم در    رونیاز ب  یتونن حت  یکف انبار اومدن تا پشت در، اما نم  از“ 

 ” .رو باز کنن 

 :زد ادیو فر ستادیکنار در ا انایدا

 ”الن؟ ی ا“ 



 

دوباره به   النیا  ی بعد صدا   هیدر سالن پخش شد و چند ثان  شیصدا

 .دیگوش رس

 ” .رونیب متونیاریتا ب میکن  یم  دایپ یراه هیخوبه؟ ما  حالتون“ 

  انایکه دا  فیانقدر ضع  د،ی رس  یبه گوش م  فیضع  یلیخ  شیصدا

 .باشد  دهیمطمئن نبود درست شن

 ” .شه یخوبه...اما در باز نم  حالمون“ 

 ” !میکن  یم دایپ یراه هی“ 
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 :چسباند و گفت ی آهسته سرش را به در فوالد  انایدا

 ” .نهی خوش ب ی اد یز“ 

 :زمزمه کرد ریام

 ” .م یبش  دیناام ستیقرار ن ما“ 

 :گفت ی بلندتر ی با صدا  سپس



 

 ” صحبت کنم؟  نیبا شا  دیبا الن؟ی ا“ 

دق  یطوالن  یسکوت ده  و  شد  فرما  طرف حکم   ی بعد صدا  قهیان 

 .پشت در منعکس شد  یدر راهرو نیشا

 ” ...ریام نجامیا من“ 

تقس  نیبب  ،ی بگرد  دیبا“  به   یکن   یم  دایپ  یمی جعبه  مربوط  که 

رو   هام یس   م یاگه از دو طرف بتون  دیدر باشه؟ شا  ی ک یمکان  ستم یس

 ی سوز  شیدر با حس آت  م،ی کن  جادیو با فندک جرقه ا  رونیب  میبکش

 ” .باز بشه یک یبه صورت مکان

 :که گفت  دیرا شن نیشا ی صدا

 ” .کنم یرو م تالشم“ 

کالفه   ریام درحال  دیکش  ی ا نفس  سرش   کهیو  پشت  را  دستانش 

 :گفت  گذاشتی م

 ” .موفق بشه دهیجعبه ابزار نداره. بع  اون“ 



 

ا  انایدا به  و  نشست  در  کم  نیکنار  فاصله  چقدر  که  کرد   ی فکر 

بود. درآن   انیدر م  کیبود.    نشانیب افراد    ی ها فاصله  به   کیکه 

 .و به افراد آن طرف مرگ دیبخشی م ی طرف زندگ
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دو طرف در تالش    از هر  ن یو شا  ر یساعت به سرعت گذشت، ام 12

ه و  نم  ی اجه ینت  چیبودند  ام شدیحاصل  دستان  ر ی.  که   یبا 

 ی زده بود و سع  ه یگرفته و خسته شده بودند به در تک  شیهاچه یماه

دا کند.  فکر  م  انایداشت  سرما  که   ییسرما  کرد،ی احساس 

 یو او را در خود فرو م  دینورد  یدر م   کیبه    کیرا    شیهااستخوان

شد    داریکه ب   یغرق خواب شده، زمان   یک   دیبرد، خودش هم نفهم

 شینرم رو  ییمانده بود و پتو  یباق  یکیکه داشتند تنها    ییهااز شمع

  .کردی بدنش را گرم م  یفقط کم ،یقرار داشت که کم

 :داد و گفت یاش تکانخشک شده  شیهااستخوان به

 ”شد؟ یچ“ 



 

 :با تاسف سر تکان داد و گفت ریام

نم  دهیفا“  ابزار درست  بدون  اونا  پ   یاصل  می س  توننی نداره.    دایرو 

 ” .کنن 

 :بود گفت  روحی که به گوش خودش هم سرد و ب ییبا صدا انایدا

 ” مونده؟ چقدر“ 

 :به شمع انداخت و گفت ینگاه  ریام

شا  هی  دیشا“  حس    دیساعت،  رو  خودت  بودن  کسل  کمتر.  هم 

 ” .شهیداره تموم م ژنیاکس ؟یحس خواب آلودگ ؟یکنینم

احساس فشار داشتف انگار   اشهیر   د، یکش  یقیکرد و نفس عم  مکث

  کردی گذاشته باشند، حس م   اشنه یقفسه س  ی را رو  نی سنگ  ی زیچ

 .استفاده کند  هیر تیاز تمام ظرف تواندینم

 ”داره؟   درد“ 

 ”؟یچ“ 

ها بود کابوسش  که مدت  ی اکرد و کلمه  سیخشکش را خ  ی هالب

 .شده بود را به زبان اورد



 

 ” ...مرگ“ 

 :داد و گفت  هیتک وارهیسرش را به د ریام

تموم   یبفهم  نکهی...قبل اکیبار  یجو   هی  ی از رو  دیپر  یآسون  به“ 

 ” .شده

  د ی کرد، شا  شیهاکنار ناخن   شهیناخودآگاه شروع به کندن ر   انایدا

  .شدی از اضطرابش کاسته م یکم ی نطوریا

مترسمیم“  م  کردمی ...فکر  فکر  باشم،  آماده    ی کار  کردمی براش 

تازه    که،یبهم نزد  نقدری. اما االن، االن که اشهینداره و زود تموم م

 گه ید  نکهیتموم شه، از ا  نکهیاز ا  ترسمی . مترسمیازش م   فهممی م

تازه رو بو بکشم،   ی نتونم هوا گهید نم، یبال رو نب  گهینفس نکشم، د

کنم، نتونم صبحونه بخورم و به صحبت کردن   یزندگ نتونم    گهید

  هیکه    ییزایهمه چ  زا،یچ  نیگوش بدم. از تموم شدن همه ا  ه یبق

م  یزندگ  ی عاد  نیروت همترسمی هستن  م  ن ی.    ی وقت   دونمی که 

تا حد    شهی بازشون کنم باعث م  ست یقرار ن  گهیچشمام رو ببندم د

 ” .شهیم  یتموم بشم چ ی وقت نکهیمرگ وحشت کنم. از ا



 

کند و همه   یبود تا بتواند خودش را خال  رهیدر سکوت به او خ  ریام

 .کرد را به زبان آورد  یم ین ی قلبش سنگ ی که رو ییهاحرف

پ  هی  ،یدونیم“  ب  شیماه  و  دست رفتم    یحس  یبه خاطر سردرد 

گفت   بهم  جراح  ی ماریب  هیدکتر.  اگه  و  دارم  نشم   یخطرناک 

کردم قرار باشه چند روز بعدش همه   ی . خب، هرگز فکر نمرمیمیم

 گهید  دم یکه بهوش اومدم، فهم  ی ا. از لحظه زهیبهم بر  ی نطوریا  ایدن

ن  ی برا  ی دیام موندم  ست ینجاتم  من  تو  ی ماریب  هی  و.   نیا   ی که 

 یکنه و من رو در خودش م  یم  یرو  شیسخت از درون پ  طیشرا

ا اگه  برام کمتر    رمیبم  ی نطوریا  نجا،یبلعه. احساس کردم  دردش 

 ” .باشه

 :بغض کرد اریاختیب انایدا

 اد ی نم  ادمونیما    یدونی سخت باشه. م  نقدریا  کردمیفکر نم  هرگز“ 

به اسم من وجود   ی زی. انگار قبلش چمیبود  یقبل از متولد شدن چ

داره   ی که هر انسان  ی اخاطره  نی. آخرنطورینداشت، بعدش هم هم

 یمن وجود   ریباشه. اما قبلش...انگار ضم  یسه سالگ  تیمربوط به نها

وجود نداشت که فکر کنه و خاطره   یمن  ولدما هرگز نبوده، قبل ت



 

  بره،   نیاز ب  ریضم  نیا   نکهیاز ا  ترسم،یداشته باشه...حاال از بعدش م

 ” ...تصورش کنم تونمینم  ی...از نبودن...حتی اریهوش نیا

کنارش نشست و سرش را به   ریصورتش راه گرفت، ام   ی رو  اشک

 .چسباند  نهیس

 ” .آروم باش ست،ین ی زیچ یه“ 

 :گفت  هیبغض و گر انیدر م انایدا

 ” ...ترسمی م یلیخ من“ 

شانه   ریام پشت  را  دستش  ضربات    ی هاآهسته  و  گذاشته  او 

در آغوشش   انای. اجازه داد دازدی وار به پشتش م  ییرا الال   یکنواختی

پ   هیگر و  خ  راهنش یکند  اشک  از  وقت  سیرا  گرفت،   یکند.  آرام 

 :توانست سرش را از او فاصله بدهد و گفت 

 ” .متاسفم“ 

. منم  یترسی که م  یستین   ی. تو تنها کسانایدا  میترسی ما م  همه“ 

 ” .هیعیطب  نی...اترسهی م  یانسانهر  ترسم،ی م
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اگر قرار بود    دیفهمی حاال م   ست،یبود که حداقل تنها ن  خوشحال

  نیا  قیال   چکسی در حقش بود. ه  یبماند چه ظلم  نجایتنها ا  ریام

.  ی بود  ی قلب خوب. کنار هم بودن قوت  ردیبم  یینبود که در تنها

 :زمزمه کرد

 ” .ممنونم ازت“ 

حس کرد نفسش   انایبسنده کرد. دا  ی امهیتنها به لبخند نصفه ن   ریام

  ی باشد، نگاه  دهیدو  یرا داشت که مدت  یو حس آدم  شودیتر متنگ

از ترس خودش   نباریا  دیانداخت و فهم  ریام  دنیبه طرز نفس کش 

 .سخت شده دنیاو هم نفس کش ی بلکه واقعا برا  ستین

 :که به جانش افتاد از جا بلند شد و گفت  یاضطراب با

 ” .ییبرم دستشو  دیبا“ 

 ” .نره  جیباش سرت گ مراقب“ 

و حمام اتاق خودش   ییاز دستشو  خواستی به حال هربار که م  تا

 ییاز دستشو  دیها بااما حاال با بسته بودن در اتاق  کردی استفاده م 



 

متوجه    د یکه رس  یی. به در دستشوکردی راهروها استفاده م  ی انتها

ا و مکان  ی تنها در  نیشد  برق  قابل  یک یاست که بدون  و   ت ی بوده 

  .نشده بود ییدستشو نی حال داخل ا هاستفاده را دارد. تا ب

از سکوها گذاشت و    یکی  ی را باز کرد و داخل شد. شمع را رو   در

کوچک   ییساده، روشو  دیسف  ی های. کاشدینگاهش دور تا دور چرخ

  .مارک شامپو و صابون استفاده نشده نیچند ز،یاما تم

را انجام داد و بلند شد اما قبل از آنکه دستش را به سمت    کارش

سو خم و کم سو شده.    کیشمع ببرد متوجه شد شعله شمع به  

کرد و در    سیشد. دستش را خ  جاد یا  ش یشان یپ  یرو  ی زیر  نیچ

داشت.   نگه  شد    کیهوا  متوجه  تازه  شد،  انگشتانش سرد  سمت 

 .ست ین   ی نیاز سنگ   ی بازگشته و اثر  ی به حالت عاد  دنش ینفس کش

 :زده لب زد بهت

 ” !ادیهوا م ییجا  هی از“ 

 .رساند  یدوان از راهرو عبور کرد و خودش را به سالن اصل  دوان

 ” !از هوا هست  ان یجر  هیسوم    ی راهرو  ی انتها  ییدستشو  ی ...توهوا“ 



 

 .دیفرو رفته بود، از جا پر ی داریکه در خواب و ب ریام

 ” ؟یمطمئن“ 

 ”.زود باش  ای! دنبالم ب البته“ 

 .دندیاز جا بلند شد و هردو به سمت راهرو دو ریام

 :نفس زنان گفت انایدا دندیرس یوقت

. شهیتر م  ی هوا قو  انیجر  شهیدر باز م  ی. وقتن یشمع رو بب  شعله“ 

ا  ژنیاکس  یعنی.  فهیضع  یلیخ  یلیخ  انیبا در بسته جر  نجایساز 

 ”کنه؟ یهنوز کار م 

 :اطراف شد و گفت یبه سرعت مشغول بررس ریام

 ”.وجود داره رونینفوذ به ب هی نجایاز ا کنمیبهتر از اون! فکر م نه“ 

 ”ه؟ینفوذ؟ منظورت چ هی“ 

 :زده گفت  جانیه ریام

فکر کرده. به    یاحتمال  ن یرو ساخته حتما به چن   نجایکه ا  یکس“ 

رخ بده و پناهگاه از کار    ی بریحمله سا  هیاتفاق،    ه ی  نکهیاحتمال ا



 

هستن   نجایکه ا  ی کنه و بذاره افراد  سکیر  تونستی. اون نمفتهیب

کرده که احتماال   هیتعب   یراه مخف  هی. پس  رنیبم  ییهوا  یهمه از ب

. دونهیدر موردش م  یاصل  ی هانفر از سرپرست  هی  ایفقط خودش  

 ” !نجایرفتن از ا رونیب ی راه برا هی

از   گریکه د  ی با لبخند  زد،یبرگشت، نگاهش برق م  انایسمت دا  به

 :نبود گفت  یصورتش جمع شدن

 ی راه  هیحتما    م،ی ! گفتم اگه قرار باشه زنده بمونی کرد  داشیپ  تو“ 

 ”!شهی م دایبرامون پ
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 ی شتریبا دقت ب  ری هردو راحت شده بود و ام   ی برا  دنینفس کش   حاال 

  .مشغول گشتن بود

 ” .رو بده شمع“ 



 

نمانده   یاز شمع باق  ی ادیز  زیچ  بای شمع را به دستش داد. تقر  انایدا

با و  غن  دیبود  را  سر  متیهمان  و  پ  عایدانسته  را  خروج   دایراه 

 .کردندی م

شدن حرکات شعله مکث   شتریگرداند، با ب   هاوارهیرا کنار د  شمع

 :کرد و گفت

  د ی. باهاستی کاش  نیفاصله ا  نیجا، ب   نیهم  یراه  هی.  نجاستیهم“ 

 یجعبه ابزار  ی . برو توم یکن  دایضربه زدن بهش پ  ی برا  ی زیچ  هی

 ” .باشه   دیمثل چکش با ی زیچ  هیرو بگرد، قطعا  میکرد دایکه پ

و مشخص بود   زدی بعد برگشت، نفس نفس م  یرفت و کم  انایدا

 .اش کردهآزرده رونی ب  ی فضا ژنیو کمبود اکس دنیدو

 ” .کردم دای رو پ  نیهم ایب“ 

بود، کار راه انداز بود اما    زیت  یکه سرش کم  یبه اهرم  هیشب  ی زیچ

 .ازش داشت ی ادیانتظار ز شدینم

زده   وارهیکه به د  ییهاضربه  ی شروع به ضربه زدن کرد، صدا  ریام

 .د یچیپی در تمام محوطه م شدی م



 

 ییاز هوا  یافتاد و موج  ن یلق شده و زم  های از کاش  یکیبعد    یکم

 :گفت  جانزدهیه ریسرد داخل شد. ام  بایتقر

 ” .میکرد داشی! پخودشه“ 

 ها ی بار محکم به کاش  نیکه در دست داشت، چند  ی اله یم  ی انتها  با

 وارهیدرست به وسطشان زد. د  ی لگد   های و با لق شدن کاش  دیکوب

 .آورد دینفر پد کیرد شدن  ی برا ییو فضا ختیفرو ر

 :انداخت و گفت واریبه تونل پشت د  ینگاه انایدا

 ی که اون موجودات بتونن راه  دهی رو ساخته نترس  نجایکه ا  یکس“ 

 ” کنن؟ دایبه داخل پ

ن   ریام درحال  میتا  و  شد  خارج  حفره  از   رون یب  یسرک  کهیتنه 

 :گفت دیکشی م

 ین یرزمیپناهگاه ز  هی  نجایبفهمه ا  د یبا  المنتوسیا  هی واقعا چرا    خب“ 

 ” بوده؟

 :حفره خارج شد و گفت  از

 ” .میزودتر بر دیبا ا،یب“ 



 

 :مکث کرد و گفت  انایدا

 ” .هنوز اونجاست لمیوسا“ 

 ”؟ی دار ازین بهشون“ 

 ”!که دارم البته“ 

 ” .ارشونیب برو“ 

کوله  انایدا و  رفت  عجله  دستشوبا  به  سپس  برداشت،  را   یی اش 

  .برگشت و از حفره خارج شد 

  انا ی. دادندیدیهم نم  شانیپا  ی جلو  ی حت  گریکه خاموش شد د  شمع

 :و گفت دیکش  رونیب ی ااش چراغ قوه از کوله

 ”اد؟ی به کار م ی د ید“ 

 ” .با توئه حق“ 

  د ی رسی م  انتها یکه بنظر ب   ینور کمرنگ چراغ قوه به سمت تونل  با

دارد    نییبه سمت پا  یکم  بیحرکت کردند و متوجه شدند تونل ش

بکه انگار داشتند به صورت   بردیها را نه تنها به سمت باال نم و آن

 .رفتند ی تر م نیی طبقه پا کیبه   چیمارپ



 

 ”م؟یریگی از سطح فاصله م  میچه خبره؟ چرا دار نجایا“ 

 :و گفت دیکش  یمانیس ی وارهایبه د  یدست ریام

 ” !گهید گاهیپا هیبه   دیبه کجا راه داره. شا نی ا دونمی نم من“ 

  ی وحشتناک   طیشرا  نیدوباره در چن  نکهیمضطرب شده بود، از ا  انایدا

کرده بود   دایبه زنده ماندن پ  دی. حاال که ام دیترسی م  ردیقرار بگ

 .دوباره با آن حس ترس و مرگ رو به رو شود توانستینم

 ” !نیرو بب نجایا“ 

 :با سرعت جلو رفت و گفت ریام

 ”؟ی شنو یرو م صدا“ 

 .دیرسی به گوش م  نیسنگ  ییهاوزوز پره ی مانند صدا ییصدا

کنترل    هی  نیا  ،ین یبی جعبه رو م  نیو ا  اس،هیتهو  ستمیس  نجایا“ 

راه به   هی  نیمن ا  ی مولد برق زاپاس. خدا  هی  نمیکننده زاپاسه و ا 

است ین  رونیب ا  هی  نی!  سروره!  کننده  دستگاه    هی  نجایحفاظت 

به صورت    می افتاد، بتون  یاتفاق  نی که چن   یکه در صورت  نهیگزیجا



 

و    م یبرگردون  گاهیاهرم دوباره برق رو به پا  نیا  دنی و با کش  یدست

 ” !میکن ی سرور رو از اول راه انداز

 :ناباورانه گفت انایدا

 ” شه؟ی پناهگاه دوباره قابل استفاده م یعنی“ 

 ”!البته“ 

 :جلو رفت، اهرم را در دست گرفت و گفت  ریام

 ” .انایدا سایعقب وا برو“ 

ها را چندتا از دکمه  ریبه حرفش گوش داد و عقب رفت. ام   انایدا

صفحه روشن و خاموش   ی رو  یچراغ سبز و نارنج  نیفشرد و چند

 ی زیبا دسته قرمز را در دست گرفت، باز هم چ  یشدند. سپس اهرم

 .دیبه زبان آورد و سپس اهرم را کش یرا به عرب

 ...فتاد ی ن  یاتفاق چیه ه،یثان کی ی برا

صدا   اما لرزش  ی مانند  بیب  ی ناگهان  و  شد  پخش  فضا  در   یدر 

راهرو روشن   ی در انتها  یصورت گرفت و بعد المپ کوچک  هاوارهید

 .شد



 

دا  روزمندانه یپ  ریام به  آن  انایچشم  نجات  دوخت،  بودند!    افتهیها 

 !بودند افتهی حاال واقعا نجات  
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پنا  یکه ط  ی ریمس برگشتند،  به عقب  را  بودند  هگاه دوباره  کرده 

. زدیرا م  شانیهاچشم   ییها وصل بودند، روشناروشن شده و برق

 :کرد و گفت ریرو به ام انایدا

 دا یبشه پ  دای...حق با تو بود، اگه قرار باشه راهش پ ی داد  نجاتمون“ 

 ” .شهیم

 :زد و گفت  ی ادلبخند دلگرم کننده  ریام

 ” عزادار ما باشن. فکر کنم االن میدر رو براشون باز کن  میبر“ 

با   النی و ا  نیو بازس کرد. شا  دی زده به سمت در دو  جانیه  انایدا

 .شدند رهیها خماتم زده سرشان را باال گرفته و به آن ییهاچهره

 :و گفت دیپر نیدر آغوش شا انایدا

 ”.نجاتمون داد  ری! حالمون خوبه! اممیازنده  ما“ 



 

او    شدیباورش نم  د،یرا به آغوش کش  انایآمد و دا  ناباور جلو  النیا

 :گفت ریزنده باشد. رو به ام

 ”پسر ممنون“ 

 .آمد رونیب النیمعذب از آغوش ا انایدا

 :گفت  گرانهخیتوب النیا

 ” .یگفت ی بهم م دیبا“ 

 ”.ی دادیاجازه نم اونوقت“ 

 ” .یبا جونت خطر کن ذاشتمی که نم معلومه“ 

 :مکث کزد و گفت یکم انایدا

مورد    دیبا  بعدا“  کن  زایچ  ی سر  هیدر  برو  می صحبت  نه.  االن  اما   .

 ”.برشون گردون هیدنبال بق 

 :تکان داد و گفت  ی سر النیا

 ” .لطفا  ن ینکن ی ااحمقانه کار“ 

 :ها وارد پناهگاه شد و گفت همراه آن نیشا



 

 ”شد؟ ستی ر سرور“ 

 ” میچک کن دیبا“ 

  ح یشروع به توض  ر یپشت دستگاه نشستند و روشنش کردند. ام  هردو

 .کرد عیوقا

 ن ی ممکن بوده چن دونستمی . من نمنیکرد داشیپ نیاورد شانس“ 

 ” .هم وجود داشته باشه  ی زیچ

. کردی م  یحاال که خطر از سرش گذشته بود احساس گرسنگ   انایدا

 ک یداشت، مانند    نیاحساس د  ری از ته قلبش نسبت به ام  یاز طرف

آشنا    یرانیا  چیبا ه  نی. تا قبل از اکردی جبرانش م   دیکه با  یبده

تا جا بود،  و    گفتندی م  ستیها تروربه آن  دانستی که م  یینشده 

که او شناخته بود، نشان    ی . اما مرددادندی را نسبت م  ی صفات بد

  ش یرا قضاوت کند. حاال ب   ی زیاژالعات اخبار چ  ی از رو  د ینبا  دادی م

هرچ ام  دانستیم  ی ز یاز  اعتمادتر  ریکه  ا  نی قابل  جمع    نیفرد 

 !است



 

سرش را باال گرفت و رشته افکارش  نیشا جانزدهی ه غیج ی صدا با

 .پاره شد 

 ” ه؟یچ گهید  نیا“ 

 :خشک شده گفت  ریام

قطع شده و   زیاثر کرده! برنامه عوض شده! نو  نیگزیجا  یسیکدنو“ 

 ” !من زحماتمون به باد نرفته ی ! خداکننی کار م هانیحاال دورب

حتما نماز   دیدستش گذاشت و چشمانش را بست، با  ی رو  سرشرا

 باشد؟  توانستیجز معجزه چه م یاتفاق  نی. چنخواندی شکر م

 :دیپرس ی با کنجکاو  انایدا

 ” شده؟ یچ“ 

 :ددا حیتوض نیشا

خامووش    یبا احساس هک شدن از کار افتاد و همه چ  ستمیس“ 

 ی از دست رفته اما انگار با راه انداز  زیهمه چ  میشد، ما فکر کرد

جا کد  دستگاه  مشکل    نیگزیدوباره  و  گرفته  قرار  سرجاش  واقعا 



 

! انایدا  میدار  یدسترس  نایدستگاه حل شده. ما االن به رادارها و دورب

 ” !می کن دایرو پ هاثافت مقر اون ک میتونی م یعنی

باورش    انایباز شده بود. دا  شانیدرها به رو  یتمام  ی دیاوج نا ام  در

حاال   بود  دهیمرگ را به چشم د  شی او که تت چند ساعت پ   شدینم

 .ده ینه تنها زنده مانده بلکه به همه انچه دنبالش بود رس

 :راچرخاند و گفت شیصندل  ریام

گروه    هیو    میکن یم  دای. بعدش مقر رو پمیدار  ازی استراحت ن  کمی  به“ 

 ” .گاهشونیدنبال پا میری. م میدیم لیتشک

 :دیپرس انایدا

 ”گروه؟“ 

 :تکان داد و گفت ی سر ریام

فقط افراد قابل   یبهتره ول   یکمک  ی رویباشه ن  شتری تعداد ب  یهرچ“ 

 ” !نانیاطم

 دادند؟ی م  صیجاسوس را تشخ  د یبهم نگاه کردند، از کجا با هرسه
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 الن یا - یماه گرفتگ روز

بدنش نقش بسته   ی که رو  ییهای و به کبود   ستادی ا  نهیآ   ی به رو  رو

شده و   شتریشب، حاال درد بدنش ب  کیماند. با گذشت    رهیبود خ

کوفتگ افزا  ی جا  ی درجا  یاحساس  مارک    افتهی  شیبدنش  بود. 

 :زد و گفت  یسوت

 ”!کردن پسر داغونت“ 

 :و گفت دیکش رونیرا از کمدش ب یرنگ چروک ییمویل شرتیت

 ” .... هرطور که شده کنم یجورش م  امروز“ 

 :تکان داد و گفت ی سر مارک

قا  هیبرو    یمدت   هیسروصدا    ی ب  ،ی بر  بهتره “  کلبه    ه یشو.    می جا 

 ” .کشور نیدور از ا  ییجا هی ،یجنگل

 :زد و گفت ی پوزخند النیا

 ”کدوم پول؟ هوم؟ با“ 

 :و گفت دیاش کشآشفته  ی به موها یدست مارک



 

مبلغ   نیداره که ا  یاون به حد کاف   ؟ی ریگی از پدرت قرض نم  چرا“ 

حتما کمکت    ی به دردسر افتاد   نقدریباشه! اگه بدونه ا  چیبراش ه

 ” .کنهی م

 .کرد جادیا شی هاگوشه لب  یعمق گرفت و چروک النیا پوزخند

نم  اون؟“  ککش  هم  مردم  بدونه  مگزهی اگه  فکر   ی ت یاهم  یکنی . 

تو پسر من    گهیو م  دهیاگه بفهمه فقط با تاسف سرتکون م  ده؟ی م

 ” .یگند و کثافت بپوس ی که تو ینیا قیال  اقت،یلی ب ی ...توی ستین

 ”چرا؟  آخه“ 

پرس  ییچرا ا  یبود جواب  دهیکه هربار  از    بش ینص  النیجز سکوت 

 .نشده بود 

هم به او   اهیسکه س  کی  یمحال است پدرش حت  دانستیم  النیا

خواهر و برادرانش محروم   دنیکه او را از ارث و از د  ی بدهد. پدر

رنگ و   ی شکسته تاری به گوشه اتاق انداخت، به گ  یکرده بود. نگاه

بار از فرمان    کیباطل شده بودند. او فقط    شیهامیکه س  ی ارو رفته

 !بار کیکرد، فقط   یچیپدرش سرپ



 

شب    نیزتریانگ جانیکه ه  ی داشت، شب  ادیهم آن شب را به    هنوز

بود همراه   دهیخر  یکه پنهان  ی تاریکه با گ   ی بود. شب  شیتمام زندگ

به    کردند،ی م  نی از افراد تمر  یکی ها در گاراژ خانه  که با آن   ی بند

  .سن رفته و نواخته بود ی رو

جز آنچه   کردی م  هی ته  ی زیهرچ  شیبود، برا  زاریب   یق یاز موس  پدرش

ن   یقی با موس  ی پا جا   زیارتباط داشته باشد. پدرش آرزو داشت او 

از    یکیکسب کند. پدرش    یاو بگذارد و بتواند مقام و منسب  ی پا

عال بود، کس  یمقامات   ندهیآ  ی هاکه قصد داشت در سال   یرتبه 

کسی کاند  زین  ی جمهور  استیر  ی برا شود.  برا  ید  و    شیکه  آبرو 

موضوع قابل توجه    نیآخر  شیو خانواده برا  زدی اعتبار حرف اول را م

نکرده بودند،    یبرادران و خواهرانش هرگز زندگ   ریو سا  النیبود. ا

  د یبا  ی شده بودند، هرکار  نییتع  ش یاز پ  ی در بند رفتارها  شهیهم

مشاور  ریز و  پدر  م  نشینظر  حتگرفت یصورت  انت  ی!   خاب پدر 

را انتخاب    یلیقرار بگذارند و چه رشته تحص  یچه کسبا    دیبا  کردی م

برا چ  ی کنند.  همه  اعتبار  و  آبرو  ا  زیاو  اما    ی آرزوها  النیبود! 



 

در   یقیموس  ی کوتاه و اجرا  ی سفرها  ی در سر داشت، آرزو   یرنگارنگ

 ...سراسر کشور

  ی کینواختن رفت و از شانس بدش    ی شب برا  کیشب...فقط    کی

 ی که هوا طوفان  ی...شب کی...آن شب تاردیاز دوستان پدرش او را د

  ک یو    تاریکه پدرش با آن گ  ی. شبدیباری م  لیبود و باران مثل س

ب خانه  از  آبرو  رونیساک  او  گفت  و  کرد  را    ی پرتش  خانواده 

  .او ندارد ندمان ی به پسر ی ازین گریبرده...گفت د

 ” ؟یکنی فکر م ی...به چیه“ 

 افتادی پدرش نم  ی هم به پا  مردیاگر م   ی آمد، حت  رونیهپروت ب  از

اما هرگز   ردی. حاضر بود بمکردیپول گرفتن به او التماس نم  ی و برا

 .دوباره سراغ پدرش نرود
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را عوض   لشیو فامکرده بودند، اسم    رونشیکه از آن خانه ب  یوقت  از

د  او  بود،  آن  یتعلق  گریکرده  نداشت.  خانواده  آن  تنها به  ها 



 

زمان  ییهابهیغر که  محو  یبودند  دوران   ی حضور  خاطرات  در 

 .داشتند شیکودک

 :را مرتب کرد و گفت شیموها

افتاده. منتظرم   ی گوشه کنار   هیام  تا شب برنگشتم، بدون جنازه  اگه“ 

 ” ...دارم مال تو ینباش. هرچ

 :گفت ییکرد و با ترشرو یاخم مارک

 ” .فتهیبرات نم ی. اتفاقاریدر ن ی باز مسخره“ 

 :به سمت در رفت و گفت تفاوتیب النیا

 ” .برام تنگ بشه  یدل کس  ستیهم قرار ن فته یب اگه“ 

 دنیبه د دیکاسکتش را سر کرد و سوار موتورش شد. امروز با کاله

م اورفتیاو  تنها کس  یی .  م  یکه  که  ا  توانستیبود  مهلکه   نیاز 

 .نجاتش دهد

با    یرنگ   یمشک  ن ی ارسال شده بود رفت. ماش  شیکه برا  یآدرس  به

  ی اپارک شده بود. موتورش را گوشه  ابانیگوشه خ  یدود   ی هاشه یش



 

  ادهیپ   نیاز ماش   کلیه  ی رفت. دو مرد قو  ن یگذاشت و به سمت ماش

  .باز کردند شیشده و در را برا

  .از همان افراد کنارش نشست یکیکه شد  داخل

آن هم از جنس مرغوبش.   داد،یم   گاربرگیس  ی بو   ن یماش  ی فضا

 ی گاریرا در جاس  گاری نشسته بود خاکستر س  شیروکه روبه  ی مرد

 :گفت  یبم ی کرد و با صدا  یخال  یرنگ ییطال

 ”؟یخودت رو به دردسر انداخت  بازم“ 

تا به صورت او چشم بدوزد. تنها سرش   اوردینگاهش را باال ن  الن یا

 :داد و گفت هی را به دستش تک

 ” .رمیمی م  ی. اگه کمکم نکنهیبد دردسر دفعهنیا“ 

 :درشت اندام کنار خودش انداخت و گفت گاردیبه باد ی نگاه

 ”؟ ی هم بهم اعتماد ندار  زانیم نیتا ا یالزمه؟ حت نقدریا“ 

  .شود  ادهیپ نی اشاره کرد تا از ماش گاردیبا حرکت سر به باد مرد

 ”راحت شد؟ التیخ“ 



 

 ” .که برام مونده  یهست ی دیام نی. تو هنوزم آخرممنونم“ 

 :که به سمتش دراز شده بود را رد کرد و گفت یبرگ   گاریس  بسته

 ” .کشمینم“ 

 ”؟ی بهم بگو چه دردسر  خب؟“ 

 :زد و گفت  هیچرم تک یکالفه به صندل النیا

م  پول“  بودم.  کنم.    خواستمی قرض کرده  کار  باهاش  بخرم  موتور 

 ” .پول رو پس بدم

 ”خب؟“ 

افتاد رو   نیخرج سنگ   هیازم قرضش کرد و تصادف کرد.    مارک“ 

 ” .موتور ریدستم واسه تعم

 .خاموش کرد ی گاریرسیرا در ز گاری کرد و س یهوم

 ”چقدر؟“ 

 :مکث گفت یکم با

 ” ...و پنجاه هزارتا ستیدو “ 



 

 :چشمانش را بست و گفت مرد

 ”الن؟یا یکنیم  کاریچ تی با زندگ ی ! دارادیز یلی! خهیادیز مبلغ“ 
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 :و گفت  دیهم ساب ی را رو شی ها دندان النیا

 ” !کنمی م ی کن! به خاطرش هرکار کمکم“ 

 ”؟ ی هرکار“ 

 ”!البته“ 

 :گرفت و گفت النیآورد و به سمت ا رونیب  یپاکت بشیج از

  ی شرط  هی. اما  دمی. دوبرابرش رو بهت مدم یپول رو بهت م  نیا  من“ 

 ”.داره

 :سرش را تکان داد و گفت النیا

 ” .باشه قبوله یهرشرط“ 



 

  خوام ی . م کنهی سر راهم هست که برام دردسر درست م  یمانع  هی“ 

 ” .محو بشه سروصدای ب

 :به لرزش افتاد و گفت النیا دستان

 ”ره؟یبم ی خوایم“ 

  .تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد مرد

 را نکشته بود. دله دزد بود اما قاتل؟ ی...او هرکز کسکشتن

 ”من؟ چرا“ 

 ” .می دار ی چون هدف مشترک دیشا“ 

 :سر به پاکت اشاره کرد و گفت  با

 ” .بهش بنداز ینگاه هی“ 

ب   پاکت را  عکس  و  کرد  باز  دستش  دیکش  رونیرا  زد،    خی. 

 ...هم شیهااستخوان

 .ماند رهیاز عکس به چهره مرد مقابلش خ نگاهش

 ”ه؟یشوخ“ 



 

 ” .میکه نه. کامال جد البته“ 

  ی بهتر از هرکس   شناخت، ینگاهش معطوف عکس شد. او را م  دوباره

م را  موهاشناختیاو  چ  تری جوگندم  یکم  شی.  و  و   نیشده 

ب  ی ها چروک م   شتریصورتش  مگر  اما  بود  چهره    توانستیشده 

 .پدرش را فراموش کند

 ” ؟ یخوای م یازم چ یدونی م ؟یکنیم کاریچ ی دار “ 

 :دستانش را درهم حلقه کرد و گفت ی با خونسرد او

 ” ؟یست یازش متنفر ن مگه“ 

 ” !که بکشمش ی در حد نه“ 

 :پر کرد و ان را به دستش داد شیبرا یدن ی از نوش یجام

 ”نه؟ ای  ی خوایپول رو م اون“ 

 :به جلو خم شد و گفت   یعصب

پدرم رو    ی . چطور انتظار دار میشناسیهم رو م  یو تو از بچگ  من“ 

 ” بکشم؟



 

 .زدی را برهم م النیآرامش به شدت اعصاب ا لبخند

پدرت حاضره مرگتر    ،یکه تو اگه پول رو جور نکن  یلیهمون دل  به“ 

. به خاطر  کنم یو تماشا کنه اما کمکت نکنه. اما من دارم کمکت م 

. النیا  کنمی دارم کمکت م  می داشت  یبچگ  ی که تو  یهمون دوست

دستور اومده.    نیباالتر ا  یلیخ  ییجا  هی...از  ستیمن ن  ی کار، برا  نیا

و اونقدر   ی داد  امیبسپرم اما خودت پ  گهینفر د  هیبه    خواستمی م

 ” .ی که گفتم بهتره خودت انجامش بد  ی درمونده بود

 :را به درون پاکت برگرداند. چشمانش را بست و گفت عکس

 ” ...متنفرم  ازت“ 

م  نیهم  شهیهم“  برا  یگیرو  هربار  من    ی و  سمت  به  باز  کمک 

 نی...نذار ایینجای و حاال ا  ی انتخاب اشتباه کرد  هی . تو  ی گردی برم

 ” .بشه  یزندگ ی انتخاب بدت تو نیو آخر نیدوم

 :در چشمان سرد او گره خورد و گفت نگاهش

 ” .م ینی هم رو بب ستیقرار ن گهی. اما من و تو ددمی م انجامش“ 

 :هم گذاشت و گفت ی پلک رو او



 

به من   ازی که ن  ییتو  نی. االنیندارم ا  دنت یبا ند  یمن مشکل   باشه“ 

 ”.ی دار

 :به ساعتش انداخت و گفت ی نگاه

نشده. تا امشب انجامش بده و پول    رمیبرم تا د  دی خب من با  اوه“ 

از   ی بگم کار  تونمی صورت م  نیا  ر یحسابت خواهد بود. در غ  ی تو

 ” .ادیمن برنم

انداخت،   نیجام را کف ماش   دینفس سرکش  کیرا    ی دنینوش  النیا

 :دیغر رلبیو ز دی شد و در را بهم کوب   ادهیسپس پ 

 ” ...یعوض حرومزاده“ 
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 د ی. باکردیزرد رنگ پارک نشسته و فکر م  مکتین  یرو  هاساعت 

 آن هم خون پدرش؟  کرد؟یدستانش را به خون الوده م



 

  رساند؟یآن همه محافظ خودش را به او م  نیاز ب  دیچطور با  اصال

 نهیت است و پدرش گزانتخابا  گریپنج ماه د   دانستی م   یآن هم وقت 

 .ی جمهور استیر یاصل

تنها   خواستیرا گرفت. نم  مشیکه تصم  شدیم  کیکم کم تار  هوا

 .شودیم  ی وسط قربان نیباشد که ا یکس

قبل   دانستی م  یحت  خورد،یها کجا شام مپدرش شب  دانستی م

نبود.   ی کردنش قطعا کار سخت  دایپ  رود،ی مطالعه کجا م   ی از شام برا

. آخر دادیبه جژ برنامه انجام نم  ی بود، هرگز کار   ینیپدرش مرد روت

 کرد،ی م  میرا تنظ  شی. قراردادهارفتیها به دفتر کار دومش مهفته 

م  شیهای متن سخنران مطالعه    شدی را حفظ  به  از   یکیو سپس 

هم  پرداختی م  شی اس یس  ی هاکتاب رستوران  از  سپس   ی شگیو 

و سپس به خانه    کردی ا را تنها صرف م. غذدادیسفارش م   ییغذا

 .رفتی م

طبق   کردی دفتر کار دوم او را بلد بود، اگر به موقع حرکت م  آدرس

 .دیرسی م  ی زمان بند



 

غذا  ابتدا و  رفت  پدرش  عالقه  مورد  رستوران  داد.   ییبه  سفارش 

او حرکت  دفتر  موتور گذاشت و سمت  را پشت  غذا  بسته  سپس 

 .کرد

خلوت شد و به طبقه اول رفت، دو   بایکه وارد ساختمان تقر  ی زمان

واکنش   عایاو سر دنیها با داز آن  یکی.  دینگهبان مسلح را دم در د

 .نشان داد

 :کاسکتش را درآورد و گفت کاله

پ  یه“  آقاکم یآروم.  غذا    ی ...خود  سفارش  و  گرفتن  تماس  جرالد 

 ”.دادن

برا   رهیغذا خ  ی پاکت آشنا  ی نگهبان رو  نگاه را   ی ماند و دستش 

 .گرفتن غذا دراز کزد

 و گفت   دیخود را عقب کش رکانهیز  النیا

با  شونیا  متاسفم“  خاطر    دیرس  دیشخصا  به  کنن.  امضا  رو 

غذا  نیا  یاپ یپ  ی هاسفارش صورت   ی آقا  ی ساختمون  به  جرالد 



 

از   دیبعد با  هی  نی و به ون گفتن از ا  شهیمخصوص و جدا طبخ م

 ” .رمیبگ  دیرس ی خودشون امضا برا

 .پرست باشد تواندیحرفش تا چه حد م  دانستینم

 .برگشت رونیب  قهیداخل رفت و بعد از چند دق گاردیباد

 ” .داخل. آقا اجازه ورود داده ی بر یتونیم“ 

وجودش چنگ    خ یکه    ی خفقان آور  ی سرما  توانستیشد، م  داخل

 .انداخته بود را حس کند

  ی. راجع به ان راهرودانستیساختمان م  نیرا رجع به ا  زیهمه چ  او

خروج   ی اضطرار که  کمد  ب   یپشت  م  رونیبه   ی ب  توانستی بود، 

او اسروصدا  دستانش  چرا  اما  کند  فرار  و  کرده  خفه    نقدر یرا 

  اه پدرش تنگ شده بود؟نگ ی چرا دلش برا  د؟یلرزی م

آماده شد! بذارش رو و  یلیخ  ندفعهیا“  هم   دیرس  زیزود سفارشم 

 ” ...ات کنارانعام خوب هم واسه هی. کنم ی بذار امضا م 

 .قفل شد النیباال آمد و نگاهش در نگاه ا سرش



 

نشسته بر چهره او و    ی ریگرد پ  دن یاز د  النیخشک شدند. ا  هردو

 .ها بود از او خبر نداشتکه سال ی پسر دنیپدرش از د

 ” ...تو“ 

 .بند آمده بود  زبانش

 :پرت کرد و گفت  زیم یغذا را رو  النیا

 ” پدر؟ یستیخوشحال ن  دنمید  از“ 

کج شدند و اسالن حش کرد االن است    ی اپدرش به گوشه   ی هالب

 .که سکته کند 

ننگ   هیکه ما  ی پشر  ی دلش برا  ی . کیستیکه خوشحال ن  معلومه“ 

 ” .شهی اس تنگ مخانواده

 :لکنت گفت ای مرد

 ” ...ی اومد ی ...چطورتو“ 

چند وقته من   یدونی م   ست؟ین  دنتیهمه سال د  ن یمن بعد ا  حق“ 

 یدونی همه مدت م  نیاصال ا   ؟ی ام محروم کرد رو از محبت خانواده

 ” به من گذشت؟ یچ



 

 :به خود آمد و گفت  پدرش

 ” .رونیتا صدا نزدم پرتت کنن ب  رونی گم کن ب گورتو“ 

 گر یحاال بزرگ شده بود د  ترسد،یاز او نم  گریاحساس کرد د  النیا

بترسد و جا   شینبود که با باال رفتن صدا  ی اپسربچه شانزده ساله

 .بزند

که    صداشون“  تو  کرد  هیکن.  پرتم  تکرارش    رون یب  ی بار  دوباره 

 ” ...کن

 ”؟ ی خوایم یچ نجایا“ 

 :زد و گفت  یکالفه در اتاق چرخ النیا

سوال جواب بده چون قراره   نیته دل برام سواله بابا...با دقت به ا  از“ 

خ اصال    یمهم   یلیسوال  اومد  هیباشه.  هم  دور    ی بار  راه  از  منو 

 ” ؟ینی بب

 :گفت ی پدرش جمع شدند و به سرد ی هالب

 ی ازین   گهیخانواده د  نیتورو از شجره نامه خانواده خط زدم. ا  من“ 

 ” .به تو نداره



 

حتآن  ی اخنده   د،یخند  النیا که  تلخ  تلخ   یقدر  هم  کامش 

 :شد،گفت

دادم. گفتم حتما از دور حواسش  ی مدت به خودم دلدار  نیا   همه“ 

پسرش رو فراموش کنه. گفتم   ی پدر  شهیبهم هست. گفتم مگه م 

  حیو شغلت رو ترج  ی ...منو ول کردی کرد. اما ولم کنهی حتما ولم نم

 ”.ی داد 

او داخل شد، پدرش   ریبا مشکوک شدن به تاخ  گاردهایاز باد  یکی

 :زد ادیفر  شیاز ترس آبرو

 ”!ی ایخل نم! تا صدات نکردم دارونیب“ 

 :نگاهش کرد و گفت النیا

 ” بفهمه من پسرتم؟ ی دیترس“ 

گم کن. از دفتر من   گورت رو  ؟ی خوا ی م  ی. چیستیپسر من ن  تو“ 

 ” .رونیبرو ب

اش گذاشت و  شانه  ی و دست رو  ستاد یرفت،کنار او ا  زیسمت م  به

 :گفت 



 

 ” .رو خراب کنم تیکار ندهیآ خوامینم نترس“ 

 دی کش  رونیضامن دار را ب  ی رفت و چاقو  بش یبه سمت ج  دستش

 .گردن پدرش گذاشت ریحرکت ز  کیو در 

 ” .برات وجود داشته باشه پدر  ی اندهیاگه آ البته“ 
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 .تر فشردبزند چاقو را محکم یادیکمک فر ی برا نکهیاز ا قبل

 ” .ری! خفه شو و آروم بگی مرد ی... داد بزن سیه“ 

ا  رد از زخم  رو   جادیخون  لبه   ی گردن پدرش جار  ی شده  و  شد 

 .اش را به خود آلوده کرداتو شده  راهنیپ د یسف

  ی رو بدم. ب  بتیمنو فرستاده ترت  ی کی  نجام؟یچرا ا   یبدون  ی خوایم“ 

. از ی کنی براشون دردسر درست م  ی دار  گنیسروصدا بکشمت...م 

 ” .یبه نفعته حرف بزن  ی زنده بمون  یخوای اگه م  زنن؟ی حرف م  یچ

 :و گفت دیپدرش لرز  ی صدا

 ” ...اسکار محرمانه هی“ 



 

 ” ...یسیرو بنو تت یپس بهتره وص باشه“ 

 ” ...گم ی...م گمی...نه...صبر کن. منه“ 

 .ستادیمنتظر ا النیا

 ” شنومیم“ 

  ی بعد از ماه گرفتگ  خوانی که م  هیواسه افراد  ییقضا  ی ریگیپ  هی“ 

 ی رو دستکار  ییزا یچ  ه یکه قراره    یامشب دردسر درست کنن. افراد

 ” .بدم  حی توض تونمی نم نی از ا شاریکنن. ب 

 :انداخت و گفت زیم ی رو ی هابه پرونده ینگاه النیا

 ”کدوم؟“ 

 .پوستش خراش داد ی رو یرا کمچاقو دیسکوت پدرش را د  یوقت

 ” ...سبز پرونده“ 

 یی کلمه آشنا  شیکه برا  یبه پرونده انداخت. حروف  ینگاه  مین  النیا

 .کردندینم یرا تداع

 :گفت  پرسشگر



 

 ” .ه یچه کوفت گهید المنتوسی ا“ 

 ” .حاال گورت رو گم کن ی دیشن یخواستیم یهرچ“ 

 :با خشم گفت النیا

شر   ی خوای . فقط می دیهمه مدت منو د  نیبعد ا  ستیمهم ن  برات“ 

چرا اومدم که بکشمت؟ چون پسرت    یدونی . اصال میمن رو کم کن 

به خاطر    ی تو  ی بدجور افتاده.  ناچ  هیدردسر  بود   کینزد  زیمبلغ 

 ” .شهیبکشم باعث نجاتم مکه اگه امشب تورو یکشته بشم. مبلغ

 :گفت دیلرزیکه م  ی با بدن پدر

 ” .ی بود اقتیلی اول هم ب از“ 

 ...اقتیلی ...باقتیل یب

 .بار در سرش تکرار شد نیچند

صندل  او با  رو  نیزم  ی را  س  ی انداخت.  و   اشنهیقفسه  نشست 

 .راه بود ن یبهتر  یدستانش را دور گردنش حلقه کرد. خفگ

 ی ب  شیهاو دست   دییگرای م  یدستانش به سرخ  ریپدرش ز  صورت

 ی دی . به سرفه افتاده بود و سفانداختندی هدف به مچ او چنگ م



 

برا بود.  افتاده  خون  م  ژن یاکس  ی اذره  ی چشمانش  و   کردی تقال 

 .زدی دست و پا م  یبدنش با سست

 :زد رونیب  نشانیاز ب  ی اتکان خوردند و کلمه شیهالب

 ” ...دیو ید“ 

کاسته    آوردی م  ش یکه به گلو  ی سست شدند و از فشار   انگشتانش

 یبود؟ اسم  دهیشد. چند سال بود که اسم خودش را از زبان او نشن

 .فراموشش کرده بود بایکه تقر

از او متنفر    دانستی که م  ی بود، پدر  رهیملتمس پدرش به او خ  نگاه 

فشرن گردنش    ی برا  یتوان  گریچرا دستانش د  دانستیاست اما نم

 .و بستن راه تنفس را ندارند

 هم فشرد و گفت ی را رو رنگشی ب ی هاشد، لب   سیخ چشمانش

 ” ......ازت متنفرمی ریبم دوارمیمتنفرم بابا...ام ازت“ 

 .رفت رونیبغل زد و از اتاق ب ریجا بلند شد، پرونده را ز از



 

به هم  نتوانسته به خون    یراحت  نیبود.  را  بود دستانش  نتوانسته 

که   یبا وجود حرف  دانستی اعماق قلبش م  ییجا  د یآغشته کند.شا

 .به زبان آورده بود، قلبا هنوز پدرش را دوست داشت

 119پست#

[24.01.21 05:03] 

جمله    کیبه شماره مورد نظر فرستاد و تنها    یامی شب بود، پ   مهین

 .نوشت 

 ” به جهنم برو“ 

باز بود. موتور را رها  مهیبه خانه بازگشت. در خانه ن  یبا  سردرگم 

 .. چراغ که روشن شد همه وجودش به لرزه افتاددی کرده و داخل دو

شکسته و   یمیقد ونیزیبودند، تلو ختهیر نیزم ی رو  لیوسا یتمام

و خاکش  یتمام و کم  ریظروف خرد  بودند  رد  یشده  از   ی جلوتر 

تا دستشو بود. جا  شی پ  ییخون  آلود که خون  ییهادست  ی رفته 

 .شدی م دهید وارهاید یتمام ی رو

 :زد ادیفر



 

 ” ......مارکمارک“ 

معده   ییدستشو  وارد شد  پکه  درهم  رودیچیاش  مارک    ی. 

لکه  د یسف  ی های کاش و    ی هابا  شده  کج  گردنش  بود.  افتاده  زرد 

 خته یر  رونیدرون بدنش ب  اتیبودند. محتو  دهیدر  با یشکمش را تقر

  یاجزا   دنیخون و د  ی از حون اتاقک را فرا گرفته بود. بو  یحمام  و

عق بزند    ارادهیباعث شد ب   دافتاده بودن  ی اکه هرکدام گوشه   ی بدن

 .تر کند یرا خال شیو معده خال

گردنش   ی رو  ییلبه چاقو  ی و سرد  دیرا از پشت کش  ش یموها  یدست

 .قرار گرفت

 “ !کردنت رو داد ریتو تاوان د ی ...اون به جای کرد رید“ 

 :زد ادیفر  النیا

 ” ...حرومزاده ی ! لعنتمیداشت  ی قرار هی! ما میقرار داشت ما“ 

 .انداخت نیهنگ از پتش در گوشش طن ی صدا

 ی اشغال بزمجه کمتر، زندگ   هی.  ستیاما مهم ن   میآره قرار داشت  اوه“ 

 ” بهتر! پول کجاست؟



 

 ...نتوانسته دیبگو دینچرخ  زبانش

خبر  شد؟یچ  اوم“  پول  خ  نیا  ست؟ین  یاز  بد   یلیکه 

  اد؟ یدوتا جنازه بمونه رو دستم بدم م  نکهیچقدر از ا   یدونی...م شهی م

بعض  قتیرف گفت    زاشیچ  یحداقل  کال  دکتر  خورد.  درد  به 

 هاه یفکر کنم کل  ادیازش در م  یمبلغ  هیرو برداشت و خب    هاشه یکل

 ” .قلب تو هم بدردش بخوره  دیو شا

افتاد. پرونده ها از دستش    نیزم  ی به شکمش زده شد و رو   ی لگد

 .افتادند ی خون نیزم ی رو

 ” ...مهلت بده بهم“ 

 ”بچه جون ستین ی از مهلت خبر گهید“ 

 :زنان گفت نفس

پزونده که واسش   هیکردم از مقامات کشور.    دایپرونده مهم پ  هی“ 

م پول  بده دنیخوب  فرصت  ا  ...بهم  پولت    ی نطوریمرد.  به 

 ” .یرسینم

 :به پرونده کرد و گفت ینگاه  هنک



 

 ” .دیها پرونده رو برداربا توئه. بچه  حق“ 

برداشت و به دست هنک   نیزم  ی از همراهانش پرونده را از رو  یکی

 .داد

  ه یبه    دیشا  برمشیخب م   یول  ارمیمن که سر در نم  المنتوس؟ی ا“ 

 ”.خورد  ی درد

 :سمت در رفت و گفت  به

 ” ...نش یبکش“ 

  یی مشت و لگدها  نی رفت و سه نفر به او حمله کردند، در ب  هنک

که باال رفت و نفس    دیرا د  ییچاقو  کرد،ی که به وجودش اصابت م

  ن یحبس شد. هنوز درد را حس نکرده بود که زم  نهیدر س  الن یا

 .دیلرز شانیرپایز

 ...زلزله

انها زد و به سمت در فرار کرد، هنوز به چارچوب    ی پا  ریز  ی لگد

  د یآنقدر شد  ی . درد دیچیدر سرش پ  دیشد  ی بود که درد  دهینرس

 .مغزش درحال انفجار باشند ی هارگ یکه انگار تمام



 

 .شدند   دهیکش  یکیمقابل چشمانش به تار  ریافتاد و تصاو  نیزم  ی رو
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 حال زمان

 لیتشک انایکه در اتاق دا ی ا داده بودند، جلسه بیترت یمخف جلسه

  انایکه دا  ی . تنها افرادشدی م  نیو شا  انایدا  الن،یا  ر،یشده و شامل ام 

 گاه یاز بازگشت گروه به پا  یداشت. ساعات  نانیها اطماز ته دل به آن

  ن یی پا  نیکه ا  یاز اتفاقات  سیجز خودشان و چ  یو کس   گذشتی م

آن هنوز  اما  نداشت.  خبر  بود  چ  ی قدرافتاده   نان ی اطم  سیبه 

 .خود قرار دهند یجلسه مخف  انینداشتند که او را در جر

به    یخواب بودند و کس  گاهیهمه افراد حاضر در پا  با یساعت تقر  نیا

 ی ها هم اتاق آن  ی مخصوصا که سه تا   شد،یها مشکوک نمنبود ان

 .بودند

د  ریام درحال  هیتک  ی واریبه  و  زنج  ی زیچ  کهیداد  با    ی ریمانند 

 :گفت دادیانگشتانش حرکت م  انیرا م ی اروزهیگرد ف ی هادانه



 

 هیبه اون مقر و    رون،یاون ب  میبر  دیتعداد با  هیکه    میدونیم  خب؟“ 

 ” .میبمون نجایا دیتعداد با

 :سرش را تکان داد و گفت نیشا

به ساخت    ازیچقدر ن  می نی بب  دیبعدش با  م،یکن   یابیمکان    دیبا  اول“ 

 یدست خال   ن یبتون  ی نطوری هم  نی کنی . فکر که نممیدار   زاتیتجه

 ” .کنن ی م کهیت کهیاول همه ما رو ت هیثان ی تو د؟یوارد مقر اونا بش

 انایدا  ی قفل چهره   یبود، نگاهش گاه   ره یها خدر سکوت به آن  النیا

جسمش   ماند،یم   رهیخ  شیجلوتر از پا  ییجا  ی رو  یو گاه  شدی م

بود که پنجره نداشتند و    ی اقهوه   یوارهایآنجا در اتاق کوچک با د

 ی لیخ  یلیخ  ییاما ذهنش جا   زد،یدر ذوق م  یبودنشان حساب  یخال

از اول هم   دانستینم  یغرق بود. کس  اتشدورتر در افکار و خاطر

 هدفش از رفتن به آن مقر چه بود؟

م  او چ  دانستی که  چه  م  ی زیبا  است،  افراد    ی پا  دانستی طرف 

رو   دانستی م  یاست و به خوب   لی دخ  نیپرونده سنگ   نیدر ا ی ادیز

نخواهد بود. اما او    هایراحت  نیبه رو شدن با آن موجودات به هم 

دل  ی ترمهم   لیدل ناپد  ی اپرونده   لشیداشت.  که  بود.    دیبود  شده 



 

دستان هنک قرار گرفته و حاال با    ن یکه ساعات آخر در ب  ی اپرونده 

ا  یشدن احتمال  لیتبد به مقر  پرونده  برده   هاالمنتوس یهنک آن 

  یاآن مقر به عنوان زباله  یکیهم گوشه کنار در نزد  دیشده بود. شا

 .مصرف رها شده بود یب

بود م  النیا پ  ی بدرد بخور  زیچ  تواندی مطمئن  کند.    دایرا در آن 

کس تمام  یاسم  پشت  با  ایقضا  ن یا  یکه    د یبا  د،یفهمی م  دیبود. 

 .کرده بود ر یرا درگ نیریاو، پدرش و سا یچه اتفاق دیفهمی م

 ”الن؟ ی ا“ 

چشمانش   ارادهیب   کرد،ی نگاهش م  یبا نگران   انایخودش آمد. دا  به

در   ی سع  انایکه دا  ی دست  فیو لرزش خف  دیچرخ  انایدست دا  ی رو

در   شیماریبود، ب  سی. پس حق با چدیپنهان کردنش داشت را د

 !آمدیبر نم ی کار  النیبود و از ا   شرفتیحال پ

 ”حالت خوبه؟ النی ا“ 

  .سرش را حرکت داد یو کم دی را مال چشمانش



 

  ی شبا درست حساب  تونمیمدته نم  هیام.  خسته  یل ی...فقط خخوبم“ 

 ” .بخوابم

 .حرفش را تکرار کرد نیشا

  د ی . بامیندار  نجای از افراد ا   ی انه یشیپ   چیما ه   میگیم  میدار   النی ا“ 

گروهمون   می بتون  دی. بامیسیسوابق افراد رو بنو  میکن   هیته  ستیل  هی

 ” .می رفتن مشخص کن ی رو برا

زدند و نگاهش پر از معنا شد، انگار جواب را   یبرق  النی ا  چشمان

 .دانستی قبل ازمطرح شدن سوال م

  انا، ی. داستیدوباره ن  نییبه تع  ی ازیمشخصن. ن   انیب   دیکه با  ییکسا“ 

 ” .انیبا من م   سیاز افراد منتخب چ یکیو  ی و تد  سیچ ر،یام
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 :و گفت  دیحرفش پر انیم انایدا

  نیبمونه اگه اون جاسوس بخواد به شا  نجایا  دیاز ما دوتا با  یکی  اما“ 

 ” ؟یبزنه چ بیآس



 

 ” .شهی م نیمامور مراقبت از شا سی نباش. آل نگران“ 

به    یدرهم فرو رفتند. از اول هم حس خوب  یبه آن  انایدا   ی هااخم

 :نداشت. معترض گفت سیآل

 ” ؟ی. اگه خودش جاسوس باشه چم یشناس یرو نم سیاصال آل ما“ 

 :داد نانیبه او اطم النیا

بود که به ما ملحق شد.    ی افراد  نیجزو اول   شناسمیرو م   سیآل  من“ 

 ” .انایدارم دا نانی من بهش اطم

نکرد، به    یاعتراض  گری. اما دیهنوز پر بود از بدگمان  انایدا   چشمان

با پ ا  ازین  گریکردن مقر او د  دایهرحال  پناهگاه    نیبه برگشت به 

در آرامش    توانستی و بعد م  دادیبال را نجات م   دینداشت. فقط با

 .ردیبم

 :داد  حیتوض النیا

اونا و به چ  ی برا  ریبه ام  ما“  قدرت   ی برا  ی و تد  س یورود به مقر 

 ” .میدار ازیمبارزه و هوش باال ن



 

ا   انایدا بد  نیاز  ا  دای پ  ی جمله حس   م یرمستق یداشت غ  النیکرد. 

نداشت که به    یخاص   زیچ  چینداشتند؟ که او ه  ازیبه او ن  گفتی م

 د؟ یایکار ب

چه بود. او    النیصورتش نشست، حق با ا  ی رو  یلبخند تلخ  ارادهی ب

او  ی کار جزنواختن؟  بود  دختر  ییبلد  فقط  که    ماریب   ی که  بود 

 .ها را به باد دهدتمام تالش و زحمات آن توانستی م

برا  دانستی م اما اجازه    ی ادهیها فاآن  ی حضورش  نخواهد داشت، 

 .خط بزنند  ی او را از باز دادینم

 :گفت نیشا

مس  من“  اتاق سرور  بررس  ریاز  رو   کینزد  تونمی م  کنمی م   یشما 

.  د یآماده باش  نی تونیشما م  ی نطوریشدن اونا رو بهتون خبر بدم. ا

کنم    یرو بررس  ریمقر و مس  م یکنی م  جادیکه ا  یاگه بتونم با امواج

 ” .میسروکار داشته باش  المنتوسیقراره با چندتا ا میدونی م  قایدق



 

 دار ردانهیکرده بود برداشت، آن زنج  اریکه اخت  یدست از سکوت  ریام

 دش یمردانه سف   رهنیپ   نی آست  ی هالباسش برگرداند، لبه   بی را به ج

 :کالفه شده باشد گفت  یکم آمدی بنظر م کهیرا باال داد و درحال

ن  به“  واقعمیدار  ازیسالح  اونم سالح  و چنگال   هی!  ی.  کارد  مشت 

 ” .به ما کمک کنه ستی آشپزخونه قرار ن

 :گفت  یسوال یبا لحن النیا

 م؟یاسلحه بردار   میتونی به شهر و تا م  میقبلش بر  دیبا  یعنی  خب؟“ 

 ” باال باشه؟ سکشیر ی کنیفکر نم

فشار کار امروز   رفت،ی م  جی گ  یاز جا بلند شد، سرش از خستگ  ریام

 .تا ذهنش آزاد شود دیخوابی م دیبود. با شتریاز حد توانش ب

 دونمی م  دیمن بع  ان؟یگلوله از پا در م  کیاونا با شل  یکنیم  فکر“ 

 ” .برد شیاز پ ی بشه با گلوله کار 
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  ده ی. او به چشم دگرفتیم  تری جد  ه یرا از بق  ریام  ی هاحرف  انایدا

امر در مواقع اضطرار را   زیهمه چ  تواندی چقدر خوب م  ی بود که 

در خونش بود، در ذاتش    ی زیچ  کی  تیریکند. انگار مد  تیریمد

 .بود

 ”ه؟یچ شنهادتیپ“ 

انتخاب کن  ی زیچ  هی  دی...باشیآت“  فرار   چی که ه  میرو  ازش   ی راه 

شده،   کیوجود نداره و ماه هم تار  ی دیکه خورش  یی نباشه. از اونجا

  ی از وقت  رونیباشه. اون ب  هاالمنتوسیگرما نقطه ضعف ا  کنمی فکر م

 د ی. پس بای عیرطبیغ  ی تحوالت رخ داده هوا سرد شده. سرما  نیا

امتحان کن  شیآت ا  شتریب.  می رو  نم  نیاز  به    تونمیاالن  فکر کنم. 

 ” .دارم ازیاستراحت ن

بجواب آن  منتظر اتاق  از  رفت و در را پشت سرش    رونیها نشد 

 .بست

 :زمزمه کرد  نیشا

 ” .هیبیعج آدم“ 



 

 :گفت نی به در بود. در جواب شا  رهیهنوز نگاهش خ انایدا

 ” .العاده باهوشاما فوق  بیعج“ 

  د، یمانند حسادت در قلبش خز  ی زیبود، چ  انایبه دا  رهیهنوز خ  النیا

ام  انایدا  رهینگاه خ ام  ریبه  نداشت.  داوطلب   ریرا دوست  با همان 

شکست   یشدن و نجات دادنشان حاال در چشمان او مانند قهرمان 

  .شده بود ریناپذ

  دانستی خراب کند، اما م  انایاو را در نگاه دا  ریتصو  آمدی نم  بدش

حسادت زمان  ن   ی هااالن  امستیپسرانه  به  او  داشت،   از ین  ری. 

برا  توانستینم د  ی صرفا  کردن  کارها  انایدا   دیخراب   ر یام  ی در 

 .کند جادیاختالل ا

 :شد و گفت ی به در بود کفر رهیهنوز خ انایدا  نکهیا از

 ” .انایدا می صحبت کن دیبا“ 

  ا ی  رید  دانستیشد. م  رهیخ  النی بالخره از در دل کند و به ا  انایدا

 ی خواهد آمد و مطمئن نبود چقدر برا  شیپ  ی امکالمه  نیزود چن

 .داشته باشد  یآن آمادگ



 

 :با حس مزاحم بودن گفت  نیشا

 ” .کنم دایپ  یینعنا یبستن  هی دیشا  رمیم من“ 
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  ی احساس معذب بودن داشت. سع  شتریب  انایتنها شدند، دا  یوقت

 .چشم در چشم نشود النیکرد با ا

 ” م؟یحرف بزن ییزایچ هیالزمه در مورد  یکنینم فکر“ 

 .سکوت کرد  انایدا

 ”؟ی جواب بد  ی خواینم“ 

  الن یرا با ا   ی امکالمه  نی کاش مجبور نبود چن  د،یکش   یقی عم  نفس

م  دلش  باشد.  ن  خواستی داشته  ام  ز یاو  دار   دانهی ریزنج  ر یمانند 

کرده و حواسش را   لهیآن تخ  ی استرسش را رو  توانستی داشت و م 

 .پرت کند

 ”الن؟یا ی بشنو ی خوایم یچ“ 

 ”.ی کرد یرو مخف تیماریچرا ب نکهیا  از“ 



 

. فکر  نیرا داشت جز ا  ی زیهرچ  دن یخشکش زد. انتظار شن  انایدا

تا به حال خوب از پس پنهان کردن لرزش دستانش برآمده،    کردی م

ا نداشت  آن  ده یفهم  النیانتظار  او  انگار  اما  را    انایدا  ی قدرباشد! 

 .دور نماند زشیاز چشمان ت ی زیچ چیداشت که ه رنظریز

. االن د یفهم  سی ودم. چبهم زل نزن. من متوجه نشده ب  ی نطوریا“ 

 “  .دمیچقدر احمق بودم که نفهم فهممی م

اش چنگ تازه جان گرفته   ی موها  انی زد و انگشتانش م  ی پوزخند

 :شدند و گفت 

در مورد   یچ  چیواقعا ه  م یزندگ  ی من تو  دمیفهم  ا یتازگ  ،یدونیم“ 

  یقدر...اونرید  ی لیخ   دم،یفهم  رید  شه ی. همدونستمینم  انمیاطراف

 ” ...بارنی. ااومدی ازم بر نم ی که کار رید

 :را هدف قرار داد و گفت انایدست دا نگاهش

 “  .دمی به موقع فهم کنمیفکر م بارنیا“ 

 :حق به جانب گفت کرد، ی از خودش دفاع م دیبا انایدا



 

 گفتم یم  ی اگهیهرکس د  ایبه تو    دی. چرا باهیموضوع شخص  هی  نیا“ 

 ”الن؟یا

نشست،   انایکنار زانوان دا   نیزم  ی تخت بلند شد و رو  ی از رو  النیا

 :شد و گفت قیبه چهره او دق

  یکه تو  ییاونا  ه یمن با بق  ست؟ین  یفرق  ی من و تد  نیتو ب  ی برا“ 

 ”به؟یغر هی ؟ین یبی پناهگاه هستن فرق ندارم؟ منو مثل اونا م نیا

لحنش،   د،یکشیزبانه م   یفراتر از حس دوست  ی زیچشمانش چ  در

تاک صدا  یو خشونت  دینوع  در  از    شیکه  نشان  همه  و  همه  بود، 

  اد یرا فر  ی دلخور  نیاو داشتند. دلخور بود و نگاهش داشت ا  یآزردگ

را بشنود، اما   ی ز یانتظار دارد چه چ  قایاو دق  دانستی م  انای. دا زدی م

کند. قلب او   مشیرا تقد  خواستیالن میکه ا  ی زیچ  توانستینم

 .بود  دهینتپ  یکس ی وقت بود که برا یلیخ
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 :خودش جرات داد و گفت به



 

دوست   هی. اما در حد  ریو به ام  نیبهت اعتماد دارم، به تو، به شا  من“ 

اشتراک، همه شما به    نیا  ی. جدامی بقا پشت هم باش  ی که قراره برا

غر نم  ی. من حتنیا به یچشم من  رو  با  شناسم،یشماها    د یچطور 

اسم که   هیبگم جز    ییرو واسه کسا  می مسائل زندگ  نیتری خصوص

 ” .دونمیدر موردشون نم ی زیچنه  ای  هیواقع دونمینم

او را   حیصر  نقدری ا  انایدا  کردیخشک شده به جا ماند، فکر نم  النیا

 .بخواند ه گانیپس بزند و ب 

 ” میدر مورد هم بدون   شتریب  میتونیم“ 

 :دستانش را سمت او گرفت و گفت  انایدا

 ی چیمگه نه؟ تو ه  ی کنجکاو  نیواسه هم  ؟ینی بیلرزش رو م  نیا“ 

نوازنده معروف بشم، اما دکتر    هی. من قرار بود  یدونیدر مورد من نم

کاروت انسداد  مشکل  گفت    یزیچ  نیهمچ  هی  ای  ی دیبهم 

و مرگ من    ی مغز  ی زیکه اگه درمان نشه موجب خونر  ی ماریدارم.ب

 دوازم یرو به خودم ام  یکه بتونم کس  ستمین  یگاهی. من تو جاشهیم

 هیکنم و به    داشیکردن خواهرمه. پ  دای . تنها هدف من پالنیکنم ا

 یروح  طی. من تو شرارمیراحت بم  تونمی امن برسونم، بعدش م   ی جا



 

نم  یحساس واقعا  و    ن یا  ی تو  یحس  یوابستگ  هیبا    خوام یهستم 

زو   میزندگ  ی تو  گهیآدم مهم د  ه یاسترس از دست دادن    طیشرا

حس   طیشرا  نی ا   ی تو  تونمیمن اصال نم  ی. متاسفم ولکنمتحمل  

 ” .دوست داشته باشم هیجز   ی اگهید

  د یفهم شدیاش ناخوانا بود، نمانداخت، چهره نییسرش را پا النیا

 .کندی چهره خونسرد پنهان م نیرا پشت ا یچه حس

 :زد و گفت ی زحمت لبخند  به

دوست   هی. اما حداقل به اندازه  ستین  ی اصرار  یتونی . اگه نمباشه“ 

بتونم وقت  ی رو دار   ازین   یمن حساب کن کن  کنارت   ی به کمک 

 ” .باشم 

 :گفت دادیکه در سرش جوالن م  یبا حس عذاب وجدان انایدا

 ” .واقعا متاسفم من“ 

نگاهش رو  نی باز شد و شا  در آمد.  فاصله    ی داخل  آن دو که در 

 :بهم بودند انداخت و گفت یکینزد

 ” بخوابم؟ گهی اتاق د هیمن شب تو  نیخوایم“ 



 

پ  انایدا از سوتفاهم  به تختش    ش ی به سرعت  بلند شد  از جا  امده 

 :گفت رفتیپتو م  ریز کهیهجوم برد و درحال

 ” ری.شب بخروقتهید میبخواب دیبا گهید نه“ 

ها هم در سکوت به تختش پناه برد و با خاموش شدن چراغ  النیا

  .مقابلش چشم دوخت  یخال ی به فضا

 .رفتی نم شیمطابق انتظارش پ یدر زندگ زیچ چیه

 ...زیچ چیه
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 ی هاعقربه   یوقت  تیدست و پا زد و در نها  ی داریخواب و ب   ن یب  در

شش صبح متوقف شدند از جا بلند شد    ی اتاق رو  تال یجیساعت د

رفت. چ سالن  به  بود، درست    شی مشغول ورزش صبحگاه  سیو 

 .یشگیمانند عادت هم

 ” .ی شد داریب زود“ 

 :و گفت  دیقرمزش کش بایتقر ی هابه چشم یدست النیا



 

. وقت م یصحبت کن  دیکابوس دست و پا زدم. با  ی تو  شبید   تمام“ 

 ”؟یدار

 :شد و گفت ی نگاهش جد د،ی دست از نرمش کردن کش سیچ

 ” .شنومیم“ 

ش  خوامیم“  دسته  بامی دو  م   میبر   دی.  من  مقرشون.  تو    خوامی به 

 ” .ار یکه مورد اعتماد باشه هم ب ی نفر هی. سیچ ی ایهمراهمون ب

 :مکث کرد و گفت  یکم سیچ

 ” ستن؟ی که قابل اعتماد ن   یکنی ول م ییرو با آدما نجایا“ 

 .دیکش  ی اازهیو خم  دی با پشت دست چشمان سوزناکش را مال  النیا

 ” .راحته المیخ ی نطوری. امونن یم  سیو ال نیشا“ 

 :باال رفتند و گفت سیچ ی ابروها

مبارزه   ی . اون برای اریقطعا اونو با خودت م  کردمی فکر م  س؟یآل“ 

 ” .موندن نجایداره تا ا  ی شتریب  دهیفا یلیخ



 

  نه یگز  سی داره که بتونه ازش محافظت کنه. آل  یک یبه    ازین  نیشا“ 

 ” .بخوان بهش صدمه بزنن  می ستین  یوقت ترسمی . مهیبهتر

 :متفکر سرش را حرکت داد و گفت  سیچ

 ” م؟یقراره حرکت کن یحق با توئه. ک  “ 

  جه یزودتر به نت  م، یامروز، زودتر بر  نیهم  دیزودتر بهتر. شا  یهرچ“ 

 ” .میرسی م

 :گذاشت و گفت  النیشانه ا ی دستش را رو سیچ

 ”ان؟یقراره باهمون ب  ای. ککنمی رو آماده م یچ همه“ 

 ” .ریو ام ی تد انا،یدا “ 

اگه   ستیمن به الرن اعتماد دارم. بد ن  نجایا  ی هابچه  ن یاز ب  خوبه،“ 

 ” .ادیباهامون ب

  م یتصم  سیاز الرن نداشت اما مطمئن بود چ  یشناخت خاص  النیا

 :به دورو بر انداخت و گفت ینگاه سی نخواهد گرفت. چ ی اشتباه

 ” .و گروهش اعتماد ندارم  ی هشدار بده، من به هر  ن یو شا  سیآل  به“ 



 

از افراد تازه وارد    ک یکدام    ی به مغزش فشار آورد تا بفهمد هر  النیا

 .سات

 ”جمجمه داره؟ یدستاش خالکوب ی پسره که رو همون“ 

دارن    ی و فل سه نفر هستن، گروه جمع و جور  مزیو ج  ی . هرآره“ 

خوب  یول نم  یحس  شک  دنی بهم  بهشون  من  زمان.   کهیدارم، 

 ” .زده بود بشونیسه تا غ نیبهمون حمله شد ا

  س یو آل  نیمردد ماند، مطمئن نبود تنها گذاشتن شا  یکم  النیا

عاقالنه چندان  چاره  ی اکار  اما  آن  ی اباشد  مقابل  نبود.  در  ها 

 .شتریب ی به افراد ازیداشتند و ن  ی شانس کمتر هاالمنتوسیا

 ” .دمی. بهشون هشدار مباشه“ 
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 ها نیمناطق بود، دورب  یابینشسته و درحال رد  ستمیپشت س   نیشا

به خوب م  یو سنسورها  تمام  کردندی کار  و   ی و  کوچک  مشکالت 

  ن یاز سر راه برداشته بود. شا  ییبه تنها  ریآمده را ام  شی بزرگ پ



 

در پشت  دانستی را نسبت به او نداشت، م  هیاول دی آن د   گریحاال د

از    ییرها  ی و برا  ستیمرد خوب  اردچهره د  ی که رو  ی نقاب خونسرد

  .حساب کرد شیرو شودی م تیوضع نیا

 ” .می کن یابیاونا رو رد میتونی رو مشخص کردم، حاال م فرکانس“ 

اشت  انایدا مان  یالوصف  دیزا  اقیبا  به  و  نشسته  سرشان   تور ی پشت 

 .رنگ چشم دوخته بود یمشک

صفحه   ی رو مقابلشان  نشان    ی انقشه  را  کشور  نقطه  که  شد  باز 

که در    ی مانند قرمز  رهی دا  ی هاکه پر بود از عالمت  ی ا. نقشهدادی م

در   ی اداشت به النه مورچه  یحال جا به جا شدند بودند. انگار کس

شل شده    بوردیک   ی از رو  ریام  ی هادست.  کردی نگاه م  نیاعماق زم

 :و زمزمه کرد

 ” .باشن  ادیز قدرنی ا کردمینم فکر“ 

 :و گفت  دیکش یق ینفس عم نیشا

عده محدود! البته    هی! همه جز  ر یشدن ام  لیتبد  ایمردم دن  همه“ 

  ا یکه    دهینشون م  نیباشه. ا  مینی بی که م  ینیاز ا   شتر یب  یلیخ  دیبا



 

 نکه یا  ای  م،یکن یکه تصور م   هیزیاز چ   شتریها بنشده   لیتعداد تبد

 ” .رفتنشون شده ن یباعث از ب لی در تبد یاختالل

 :گرفت و گفت  توریاش را به سمت مان انگشت اشاره نیشا

 ی کمتر از اون  نجاست،یا  کینقطه، درست نزد  نی. انیرو بب  نجایا“ 

  نجا یفاصله داره اما تعداد باالست و من مطمئنم ا  م یکه انتظار داشت 

ا  ستین   ی شهر  چیه ا  نیکه    ی رو در خودش جا  المنتوسیحجم 

 ”.داده

 :گفت انایدا

 ” مقرشونه؟ نجایا یگیم یعنی“ 

  ا یسادگ  نی. البته فکر نکنم وارد شدن به مقرشون به هممطمئنم“ 

 ” .باشه

 :قلنج انگشتانش را شکست و با پوزخند گفت  ریام

 ” .اونا ای ترهی هوش ما قو م ینی بیم“ 

 :را خاراند و گفت  شیشان یپ نیشا

 ” .دییاونجا گهیسه روز د  نیامروز حرکت کن  اگه“ 



 

  کردند، یفکر م  زیچ  کیبهم چشم دوختند، هردو به    ریو ام  انایدا

 ...هدف کی
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 ح یتوض   شیرا دوباره برا  زیهمه چ  ن ی. شاوستیبه جمعشان پ  النیا

 :داد و او گفت

کن  لتونیوسا“  جمع  منی رو  حرکت  ناهار  از  بعد  شام یکنی .    ن ی. 

 ” تنها باهات صحبت کنم؟  شهی م

 :از جا بلند شد و گفت  ریام

 ” .بزنم یقدم  هی رمیم من“ 

 یتا لحظه آخر رو   النیرفت. نگاه ا  ریدر سکوت کنار ام  زین  انایدا

 :در اتاق تنها شدند گفت  یقفل بود. وقت انایدا

مدت حواسش بهت    نینداشت که ا  یصحبت کردم. مشکل  سیآل  با“ 

 ”؟ی ندار  یباشه. تو مشکل

 :باال انداخت و گفت  ی اشانه  نیشا



 

خ  حاال “  م  یل یحالم  برب  تونمی بهتره،  خودم  پس  مشکلام یاز    ی . 

 ” .ندارم

شا  یصندل  ی رو  النیا کالفگ   ن یمقابل  سرورو  ینشست،   ش یاز 

 .دیباری م

  خوام ی . مانایتو و دا  نی ارتباط ب  هیدستگاه شنود درست کن.    هی“ 

که    ی موقع  نطوری رو داشته باشم و هم  نجایگزارش لحظه به لحظه ا

 ” .یبهمون کمک کن ستمی س  ی از پا یبتون  میدیبه مقر رس

 :مصمم لبخند زد و گفت  نیشا

 ” .. نگران نباشامیپسش برم از“ 

 :مردد ماند و سپس گفت  یکم

 ”.ی بردیرو نم انایدا  کاش“ 

تنهاتونمینم“  خودش  نبرمش  من  اگه  د  رهیم  یی.  اونوقت   گه یو 

 ” .مراقبش باشم  تونمینم

 ی در محافظت از اعضا  یسع  النیا  دیفهمیم  کرد،ی درکش م  نیشا

ها را به حال خود تنها رها بود که آن یگروهش دارد. نه دلش راض



 

م  نه  و  لبخند  ال ی خیب  توانستی کند  شود.  مقر  آن  به   ی رفتن 

 ی ژگیو  نی با چن  ی مرد   یصورتش نقش بست. او زمان   ی اندوهناک رو

گروهش محافظت کند،    از  خواستی که م  ی را دوست داشت. مرد

 ...را نجات دهد اما نیریبا رفتن به مقر دشمن سا خواستی م

بابت ما نگران نباش. اگه الزم فتهینم  نجایا   ی اتفاق بد  چیه“   . از 

بدون   یکه کس  کنمیم  ی . کارکنمیهمه قفل م  ی رو رو   نجایبشه ا

اتاق    نیاز ا  ی هم نوبت  س یاجازه نتونه از پناهگاه خارج بشه. من و آل

 ” .مونه یداخل م نیا شهیهم یکی. رونیب  میریم

 .کرد لبخند بزند  یکاسته نشد، اما سع ی زیچ  النیاضطراب ا از

بزرگ  ازت“  کار  ببخشنیشا  یکن ی م  یممنونم.  حق    دی .  بهت  که 

 ”.دارم ازی بهت ن   شتریب نجایانتخاب ندادم واسه اومدن. من ا

تازه خوب   ی هاکه زخم  یبه دستانش انداخت، دستان  ینگاه   نیشا

زخمشده  رد  زخم   تریمیقد  ییهااش  بودند.  پوشانده  که    ییهارا 

رو  شانیجا تنها  رو  ی نه  بلکه  ن  یجسمش  خاطراتش  و    ز یذهن 

 .دادندی م ی نیسنگ 



 

گروه  یزمان  هی“  همراه  کردم  نم  یانتخاب  هنوز  اون   دونمیبرم، 

باشم و به  نجایا  دمیم حیترج نباریغلط، اما ا  ایدرست بود  میتصم

کار   هی  تونستم یم  رفتمیاگه دفعه قبل نم  دیگروهم کمک کنم. شا

 ” .انجام بدم ی دتریمف

  ش ی شان یپ   انیم  یشدند و اخم  ترقیعم  النیا  یشانیپ  ی رو  خطوط

 .جا خوش کرد

 ”؟یک“ 

.  ومدیبرن   ی داشتن و از من کار  ازی...دوستام بهم نشیوقت پ  یلیخ“ 

 ” .دونمیکنم. نم  یاز ترس نتونستم کمک دیشا  ومد،یم دمیشا

  ی اش سامان کرد به افکار آشفته   ی و سع  دی کش  یق ینفس عم  نیشا

 .دهد

  ی انبار به حد کاف  ی . توکنمی کار م  ی خوای که م  یدستگاه  ی رو “ 

و آذوقه   د یسالح آتش زا درست کن  دیتونی هست. فقط تا م  لهیوس

 ” .دیبرگرد  یخوب ی با خبرا دوارم ی. امدیبردار

 :از جا بلند شد و گفت  النیا



 

موجودات خالص شد.    نیاز شر ا  شهی بفهمم چطور م  ه یکاف  فقط“ 

 ” .کنم یهم تعلل نم هیثان هیبعدش 
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 نیشا  -سال قبل چند

بهبود  تشیوضع“  کس  ی هنوز    ایمالقات؟    ی برا  ومدهین   ینداشته. 

 ” ره؟یکه سراغش رو بگ  یکس

 :گفت ی گریزنانه د ی صدا

  یپنج سال نه کس  نیا  ی . توتهیوضع  نیهم  ی پنج ساله که تو  نه“ 

 ” .نشون داده یسراغش اومده، نه خودش واکنش

 :و با تاسف گفت  ستادیکنار تخت ا  دیسف یبا روپوش پزشک یزن

با  متاسفم“  چن   د یکه  قبل.  م یباش  ی تیوضع  ن یشاهد  چه    یپزشک 

 ”رو انجام داده بود؟ ییهادرمان

 :دیپرستار به گوش رس ی صدا

 ” .دمی. پرونده رو بهتون نشون منیایب همراهم“ 



 

 .رفتند  رونیدرحال صحبت از اتاق ب هردو

سف  رهیخ  نگاهش سقف  سقف  ی باال   دی به  بود،  فکر    یسرش  که 

 .آوردیبه ارمغان م  ت یامن شیبرا کردی م

م   شیبرا نم  خوردندیتاسف  ب  دانستندیاما  ماندن    ن یا  نی او 

ها . مدتدهدی م حیبا چفت و بست را ترج یو اتاق  دیسف ی وارها ید

  شیهابود، که از بستن چشم  دهیبود که رنگ آرامش را به خود ند

تا   دیکشی تند الکل را با همه وجود به مشام م  ی که بو   د،یترسی م

سوختگ  ی بو  دیشا را   ی کسانگوشت    یتند  داشت  دوستشان  که 

بود اما او در   قیعم  یغرق در سکوت  شهیاتاقش هم  ی نشنود. فضا

آتش    ی هازبانه   نی که در ب  ی و نعره افراد  ادیفر  ی صدا   شیهاگوش

 .دیشن ی را به وضوح م سوختندی م

تا بخوابد، صداها در سرش جان  بستی که چشمانش را م  یشب هر

همچون   ریتصاو  کرد،یتند دود مشامش را پر م  ی و بو   گرفتندی م

  ز ی گرفته و همه چ  انیدر پس چشمانش جر  ریناپذان یپا  ی کابوس

  .شدیدوباره تکرار م



 

که اثرشان از   ی اافتهی  ام یالت  ی هازخم  ی و جا  شدیمنقبض م   بدنش

  .فتادیزق مدوباره به زق  شدیپوستش پاک نم ی رو

 ...درد

م  ی ابد  ی درد تنش  در  م   دیچیپی که  باعث  جا  شدی و   ی دوباره 

تا مغز    ی گری آهن گداخته و هزاران شکنجه د  ی جا  ها،انهیتاز که 

 .استخوان حسش کرده بود را احساس کند

 ی . صداشدیم  داری هرشب و هرشب دوباره در همان قفس ب  انگار

که با    ییهادلقک  ی هاها و خنده قدم   ی . صدادیشنی آمدنشان را م

م  شکنجه  م  کی.  آمدندی ابزار  زنده  زنده  را  دندانش    کندند، ی روز 

پهلو  ییچاقو   گرید  ی روز در  را  م  شیسرد  بعدتر    کرد،یفرو  روز 

م اهن   زدندی شالقش  بعد  روز  م  یو  را   ی رو  ش یپاها  انی گداخته 

را هر شب به    یسوختگ   ی و او بو  چسباند ی قسمت حساس بدنش م

 .دیکشی مشام م

که بارها و   شیادهایو فر شکافتیمغز استخوان را مکه تا  یسوزش

 .کنند شیتا رها کردی بارها التماس م
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که پا   ی . از روزگرفتی در ذهنش دوباره و دوباره جان م  زیچ  همه

نجات   ی که برا  ییبه کارناوال گذاشته و در دام افتاده بودند تا حاال 

  دانست ی گروهش، داوطلب شده بود تا خطر را به جان بخرد، اما نم

  .گذاردیم ی ادارد پا به چه تله

م  دیشا نم  دانستی اگر  داوطلب  م  دی شا  شد،ی هرگز   دانستی اگر 

 .کردی م دایها پکمک به آن ی برا  ی گریو راه د ماند ی م  هیکنار بق

اتفاق   د ینفهم م  نیریسا  ی برا  یچه  فقط  همان   دانستی افتاد،  به 

که داوطلب شده بودند تا پا در النه خطر بگذارند و سپس    ی تعداد 

همراه   ی شنهادیشده بود. پ  شنهادی پ  کیها شده بودند،  دلقک  ریاس

 .دلقک کیبا ماسک 

و   کردندی و دوستانشان را شکنجه م  شدندی ها ماز آن  یجزئ  دیبا  ای

ا  دیبا  ای فکر قفس   نیدر  با  هرشب  و  هرشب  و  شده  حبس  ها 

 .به خود بلرزند دیاز راه خواهد رس یکه معلوم نبود ک ی اشکنجه 



 

که دوستش داشت، ماسک را به تحمل شکنجه    ییبود، او  رفتهیپذ  او

را بر    شالق  یرحمی ها که با ب از آن  یکیداده بود. شده بود    حیترج

به خاطرش   نیکه شا   یی. اوآوردندیفرود م  نیریجسم و جان سا

 ...داوطلب شده بود 

  ی دیسف  یک یبا ظرف پالست  گرید  ی اتاقش دوباره باز شد و پرستار  در

از قرص اتاقش شد. خوردن   ی هابا روکش  ییها پر  رنگارنگ، وارد 

 حی. ترجدادی م  حی را ترج  ی خبریدر عالم ب   یها و زندگقرص  نیا

باشد اما صداها    ی تا ابد بستر  یروان  مارستانیب  نی در اتاق ا   دادی م

 .دست از سرش بردارند

قطره  هاقرص بدون  د  ی ارا  داد،  فرو  به   گریآب  بود،  کرده  عادت 

بعدش عادت کرده بود. به غرق شدن در    یو خواب آلودگ  یحالی ب

  .داشت ازیبدون کابوس ن یخواب

 د یکشی بود که زبانه م   یکه از کارناوال داشت، آتش  ی اخاطره  نیآخر

  افتادندی م  نیزم  ی سوخته که رو  م ین  ییهابا ماسک  ییهاو دلقک

م خود  به  درد  از  مدندیچیپی و  در  را  او  با    دهید  انشانی.  بود، 

با خون  ییهالباس گوشت تازه سوخته و   ی ال که از البه  یسوخته، 



 

که از درد به سرعت   ی انه یو قفسه س زدی م رونیاش بجزغاله شده 

آخر    هیتا مات شود و ثان  رفتیکه م   ی. نگاهرفتی م  نییباال و پا

 .مانده بود رهیاو خ ی رو

نم  ماسک بود،  افتاده  کنارش  همانجا  کس  دانستی دلقک   ی چه 

 ی سطح محوطه چه اتفاق  ی و ان باال رو  د یکارناوال را به آتش کش

م  فقط  ب  دانستی افتاد،  زمان  هوشی که  و  در   یشد  امد  بهوش 

  یااز تجربه  یاگر لب از لب باز کند و حرف  دانستیبود. م   مارستانیب

نفر از سران کشور به دادگاه باز خواهد    نیچند  ی که داشت بزند، پا 

 دهندی اجازه نم  دانستی . م ردیگی صورت م  یبزرگ  ییرسوا  هیشد و  

م ببرد.  در  به  سالم  جان  صدا  دانستی او  کند  باز  لب  را   شیاگر 

 .برندی م

  ی را باز  یروان  وانهیداد نقش د  حی سکوت به لبانش زد و ترج  مهر

شده و حافظه    دایدرحال سوختن زنده پ   یکارناوال  انی کند که از م

 .را از دست داده بود شیو صدا

 ...ماندی م  وانهیتنها راه نجاتش باشد، پس د  توانستیبودن م  وانهید

 ...در امان بود گونهنیا
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 ن یاومده در مورد گذشته شا شی که سوال پ  یدوستان  ی برا **

 .رمان کارناوال وحشت منه ی ها ت یاز شخص یکی نیشا

داستان   نیا   ی اش که به کارناوال مربوطه رو تواز گذشته  ی اگوشه 

 .دادم ی جا

[02.02.21 01:45] 

 حال زمان

آب و چراغ قوه   ی بطر  ،یفاسدنشدن   ی اش را با انواع غذاهاکوله  انایدا

کم و کسر داشته باشد.   ی زیچ  خواستیپر کرده بود نم  ی و باتر

ا  شیب  یمتوجه آشفتگ  اندازه  اتفاقات   النی از  با وجود  بود و  شده 

در سالن   ی صندل  ی صحبت دوباره با او را نداشت. رو  ی رو  شبید

افراد به  با چ  دوختهچشم    ی نشسته و  بحث    سی بود که معترض 

  .در پناهگاه بماند خواستندی و از او م کردندی م



 

مهمه. الزمه که من همراه گروه باشم. در    اتیعمل  هی  نی...اهابچه“ 

  ز یمسئول کنترل همه چ  سی. آلدیمراقب باش   نیکن  ینبود من سع

باش  پناهگاه  بود. مراقب   ییهای نره ما چه سخت   ادتونی  د،ی خواهد 

.  میمقاومت ادامه بد  نی. قراره به امیو تا کجا مقاومت کرد  میدیکش

 ” .میتا ما برگرد ن یو از پناهگاه محافظت کن دیپس کنار هم باش 

آل  النیا با    یبود و چهره هردو جد  سیهمچنان مشغول صحبت 

م مورد  انایدا  د، یرسی بنظر  درچه  بداند  بود  صحبت    ی کنجکاو 

سع   کنندی م ا  یاما  کند.    ی کنجکاو  نیکرد  خفه  نطفه  در  را 

ا  خواستینم شود  برداشت  النیباعث  او   یدوباره  رفتار  از  اشتباه 

 .داشته باشد 

 .خودش مقصر بوده  دانستی حاال هم اشتباه کرده بود و م  نیهم  تا

 ” ؟یکنی فکر م یچ به“ 

صورتش را اصالح کرده بود،    ریسرش را باال گرفت، ام  ریام  ی صدا  با

به تن داشت که    یرنگ  ی مردانه مشک  رهنیمرتب بود و پ  شیموها

 .آمدی تنگ م شیبرا  یبنظر کم



 

 ” نه؟ ای میبهتره داالس رو با خودمون ببر نکهیا به“ 

انداخت که رو  ینگاه  ریام نشسته و زبانش تا    شیپاها  ی به سگ 

  .دیچرخی ها مآن ن یبود و نگاهش ب رونیاز دهان ب مهین

براش خسته کننده    نی زم  ریز  نجایا  نکهیبهتره. هم ا  ش یاریب  بنظرم“ 

سگ قطعا    هی  یابیما باشه. رد  ی برا  یکمک بزرگ  تونهی شده و هم م 

 ” .داره ی شتریب ییکارا ریمس ی از حدس و گمان ما تو

 .دیبه سر داالس کش  یلبخند زد و دست انایدا

  ی داره. موقع  تیاهم  یلیمن خ  ی سگ برا   نیا  ییجورا  هی  یدونیم“ 

 افته یرییتغ  ی ایدن  نیا  ی تنها بودم کنارم بود باعث شد تو  یلیکه خ

 ” .بهش وابسته شدم  یلیگم نشم. خ

 :زد و گفت  ی رلبخندیام

رو نداشتم.    ی موجود خونگ  هیتجربه نگه داشتن    چوقتیه   متاسفانه“ 

ز ح  ت یحساس  ادیمادرم  از  و  نم  واناتیداشت  تنها ومدیخوشش   .

که هفت هشت ساله    هیزرد رنگ  یها جوجه  واناتیخاطره من از ح

 ” .شدنی م  بیکجا غ  ستیمعلوم ن  تیو در نها  دنی خریبودم برام م



 

 ” .خونه نگه داشت   ی تو  شهیجوجه هم م  دونستمیچه بامزه. نم   اوه“ 

و تو خونه   دنیخری م  یرنگ  ی هاها تابستونا جوجهکشور من بچه  تو“ 

 ” .داشتنی نگه م اطیح ای

 ” ....بامز چه“ 

 ”د؟ یحاضر“ 

  الن ی ا  رهیقطع شد، نگاهش را از چشمان خ  النیبا حضور ا  حرفش

 :و گفت دیدزد

 ” .امآماده من“ 

 :به کوله او انداخت و گفت  ینگاه النیا

 ”ست؟ین ادیز“ 

همه ادم ناشناس تنها    نی. من سازم رو با اکنهیکمکم م  داالس“ 

مونده. هرقدر    یام برام باقکه از خانواده  هیزیتنها چ  نی. اذارمینم

 ” .کنم یهم سخت باشه حملش م

 ” ...اما“ 



 

 یهاشدنکه به واسطه مشت   یلرزش دست  اوردیب  شیبه رو  خواست

و حرفش را    دیلب گز  ریام  ی آمده بود اما جلو  دیکمتر در د   یاپیپ

 :و گفت  دیکش یق ی خورد. نفس عم

 ” .م یکنی . هروقت خسته شدم جا عوض مارمشی واست م من“ 

 دیاو برداشت به دوش کش  ی پا  ی حرف نماند و کوله را از رو   منتظر

  .از پناهگاه خارج شد هیو جلوتر از بق

آلود  و غم   بیعج  یپر از حس  یرفت که با نگاه  نیبه سمت شا   انایدا

 .بود رهیها خبه آن

 :را به سمت او دراز کرد و گفت  دستش

وضع   صدات رو بشنوم و از  تونمیراه حداقل م  ی که تو   خوشحالم“ 

 ” .با خبر بشم  نجایا

 :دست گرفت و گفت  ی دستش را تو نیشا

 دونم ی م  ی قراره بمونم و رفتن شما رو تماشا کنم ول  نکهیاز ا  متنفرم“ 

 ”.دیدار ازی به من ن شتریب نجایا



 

 که یو درحال  دیکرد و سپس او را محکم در اغوش کش  یمکث  انایدا

 :کرد گفت  یبلندش را نوازش م ی موها

 ” .میباش. سالم بمون تا برگرد زیهمه چ مراقب“ 

 :با بغضش را فرو داد و گفت ختهی لبخند ام نیشا

. دمی رو داخل پناهگاه راه نم  النی ا  ی هم سالم برگرد. تو برنگرد  تو“ 

 ” .گمیکه دروغ نم یدونی م

  نی همراه با داالس آخر  انایاز هم جدا شدند و دا  سی خ  یچشمان  با

 .رفتند یم  رونیبودند که از پناهگاه ب ی نفر

درها را بست و از قفل بودنشان مطمئن شد. قلبش پر بود از  نیشا

  .به جا ماندن ه یشب یخاص، حس یحس

بار داوطلب شده و همراه دوستانش رفته بود و جوابش شکنجه   کی

گرفته بود بماند. وحشت    میوار بود و حاال تصمکابوس  ییو روزها

همان گوشه کنار پنهان شده و خاطرات دردناک   ییادرونش هنوز ج

 .هجوم به ذهنش بودند ی برا ی امنتظر روزنه



 

.  دیایبرب  یبحران ذهن  نیاز پس ا  ییرا نداشت که تنها  نیتوان ا  او

پشت همان سد در ذهنش   د یها با. آن کردی خاطرات را بلوکه م  دیبا

 .ماندند ی م

 .بود  نیهم  ی همکار  ی شرطش برا.  فتدیبه خطر ب   گریقرار نبود د  او

که اسم و مشخصات او را از   یبا آن مرد شرط گذاشته بود، شرط  او

 .دادی م هیهد نیزم ریدر ز یت یو به او امن کردی پاک م ایدن

  .داشت ادیهنوز قراردادش را به  او
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 نیشا  -سال قبل چند

پچ دکتر و پرستار کنار تخت باعث شد چشمانش باز شده  پچ  ی صدا

به سقف سف نگاهش دوباره دوخته  ماه  دیو   شیهاچه یاتاق شود. 

ا از  بودند  ب  نیخسته  روز شا  ،یحس ی همه  دو   ای  کی  دیدر طول 

و دوباره او بود   بردندیم  ی رو  ادهیپ  ی ساعت او را ساکت و ساکن برا

 .دادی که پناهش م یو اتاق



 

 ” ؟ی حالت چطوره؟ بهتر امروز“ 

 ی با لبخند  یدر اواسط پنجاه سالگ  یدکتر نشست، زن   ی رو  نگاهش

 ده یمال  شیهالب   ی رو  انهیناش  یلیکه خ   یو رژ لب سرخ  یمصنوع 

کرده بودند با او ارتباط    ی که سع  یشده بود. او هم مانند همه پزشکان 

 .دادی م  لشیرا تحو ی البخند احمقانه نی برقرار کنند چن 

تمام  دانستینم از  م   ی افراد  یاو  لبخند  بود.    زدندی که  متنفر 

مانند    ی لبخند رو   کیکه  وار  دلقک  و   ی ماسک  زشت  باطن 

باشند.    وانهید  توانستندیا مهنشسته بود و هرکدام از آن  فشانی کث

ها که شب   بیوحشتناک و عج  الیاز جنس انسان با ام  یوانگانید

ها و  را پشت اکانت   فشانیکث  نباط  شدند، ی در اتاقشان تنها م  یوقت

که فقط    شدندیم   ییهاتیپنهان کرده و وارد سا  ی مجاز  ی هاتیهو

 .داخلش بودند  یوانیح ی با خو ییهاانسان

انسان  چهره براهمه  دلقک  شیها  همان  همان مانند  بود.  ها 

و قهقهه   بردندیها لذت مشکنجه شدن ان دنیکه از د ییهادلقک

شن زدندی م از  م  ی صدا  دنی .  لذت  روحشان   بردندی التماسشان  و 

 .شدی ارضا م



 

 ارادهی بدنش ب  ی هاچه یبود. ماه  زاریب   یمصنوع  ی لبخندها  ی همه  از

 .منقبض شدند و ضربان قلبش باال رفت

 ”.ی دار یمالقات هی  امروز“ 

و قلبش شروع   افتی  شیکه آمده بود افزا  ی به همان سرعت  استرس

کرده بود؟ امده بودند کار    دایرا پ  شیجا  ی کرد. چه کس  دنیبه تپ 

از آنچه در   ی شاهد  چیاو را بکشند تا ه   خواستندیرا تمام کنند. م 

 !نماند یکارناوال اتفاق افتاده بود باق 

 .شد غیج ی پر از صدا سرش

باهات حرف بزنه.    خوادی . م شناسهی که تورو م  نجاستیا  ییآقا  هی“ 

 ” .. اما اصرار داشتست یمناسب ن طتیشرا  میما بهش گفت 

 ” ......نه...نه نه“ 

دار که خش  ییحرف آمد...بعد از پنج سال حرف نزدن، با صدا  به

 .خودش هم فراموشش کرده بود به حرف آمد

 :دکتر گرد شد و پرستار ذوق زده گفت چشمان

 ” .و حرف زد دیحرف شما رو فهم ن؟ی د یزد! د حرف“ 



 

چرا دست   ند؟ی را بب  چکسیه  خواهدینم  کردیالتماس م  دیبا  چطور

 .داشتند یاز سرش برنم

 .دستان دکتر چنگ انداخت به

 ” .کنمی ...نه...خواهش منه“ 

 :گفت  تبخشیرضا ی اما با نگاه  دکتر

  ان یحالش رو خوب کنه؟ برو بگو ب   تونهی م  یمالقات  هیگفتم    ی د ید“ 

 ” .زنمیبهش م فیآرامبخش ضع  هیتو اتاق من 

سرنگ  قبل کند  ممانعت  بتواند  آنکه  بازو  ی از  و   شیدر  رفت  فرو 

 .ضربان قلبش رو به کاهش رفت 

 ” .دختر خوب نیآفر“ 
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باز شد و صندل  یوقت شد، بدنش    دهیکنار تختش عقب کش   یدر 

ذهنش از وحشت در   آنقدر سست بود که توان واکنش نداشت. اما 

شده، تمام   ریاس  یآهن  یدر قفس  کردیتقال بود، بازهم احساس م



 

م درد  استخوان  کردی تنش  افتاده    شی هاو  فغان  به  درد  تصور  از 

 .بودند

 ” .نیشا سالم“ 

نشست که   ی مرد  ی قورت داد و نگاهش رو  یدهانش را به سخت  آب

مشک شلوار  و  کت  دوخت  یبا  با   یصندل  یرو  یخوش  و  نشسته 

  خواست ی. مدیشده بود. لبانش از ترس لرز  رهیآرام به او خ  ی اچهره

 ...کارش را تمام کند

 ی برا   ی مالقات کننده رو ندار  رشیپذ  یگفتن چندان امادگ  بهم“ 

 ” .مالقاتت  امیکنم که بتونم ب  نهیهز  ی ادیمجبور شدم مبلغ ز  نیهم

 :لب زد  ی سخت به

 ” ؟یمن رو بکش ی خوایم“ 

 .دیچیخنده مرد در اتاق پ ی صدا

 ” کارو بکنم؟ نیا د یچرا با بکشم؟“ 

 شیصوت  ی سخت بود، تارها  شیکرده بود، حرف زدن برا   وحشت

 .پنج سال تنبل شده بودند  نیا یانگار در ط



 

 ” .اومدم با خودم ببرمت  من“ 

 .در نگاهش خانه کرد ترس

برات افتاده. بهتره بگم    ییو چه اتفاقا  یهست  یتو ک  دونمی م  من“ 

 نکهیتا ا  ی کشته شد  کردمی . فکر مگردمی وقته دارم دنبالت م   یلیخ

پ  لیفا  یاتفاق تورو  به  فهم  دا یمربوط  تورو   ی کس  نجایا  دم یکردم. 

 ” .نی. من اومدم کمکت کنم شاستیو حالت خوب ن شناسهینم

 ها نیرا باور کند. همه ا  بهیغر   ی حرف مرد  توانستی. نمکردینم  باور

  .بکشند رونی او را از غار امنش ب نکهیا  ی برا ی ا تله بود. تله کی

. میشرکت دار  هی. ما  شناسمتی از کجا م  یبدون  ی دوست دار   حتما“ 

  یسر  هی  ی و توسعه رو  قیکه در حال تحق  یشگاهیشرکت آزما  هی

ما روهیمخف  ی هات یمامور تکنولوژ  یا  گهیابعاد د  ی .   قیتحق  ی از 

 ی . استعدادهامیدار   ی ا حرفه  ی به هکرها  ازی ن  نکاری ا  ی . برام یکنی م

 ش یباشه. سه سال پ ییتو طال مثلکه ذهنشون  یی درخشان، کسا

  ی کردن استعدادها  دایپ  ی رو برا  یدانشگاه  ی داشتم پروژه ها  یوقت

 ی ریبا مقاله تو مواجه شدم. مقاله چشمگ  کردمیم   ی خاص بررس



 

تصم همونجا  پ   میبود.  م  داتیگرفتم  تو   یمهره   یتونستی کنم. 

 ” .ی ما باش ی برا ی کارآمد

 .به جلو خم شد  یزد و کم لبخند

که    ی بود  یتو هم جزو افراد  دمی مفصل فهم  قیتحق  هیبعد از    اما“ 

جنا  یکارناوال  ی تو گروه  اون  توسط  م  تکارانیکه    ر یگ  شدیاداره 

. اما نیشا  یمرده باش  کردمی. فکر می و از بعدش مفقود شد  ی افتاد

کنم و   داتیپ  ییجا  هیداشتم    دی ام  گشتم، ی دنبالت م  یهراز گاه

 ” .کنهی رو درست م زیچ...سرنوشت همه ن یحاال بب

نم  نیشا بود،  مانده  تشخ  توانستی مبهوت  را  دروغ  و   ص یراست 

. زدیها را به او محرف  نیآمده و ا  ی ابه یدهد. بعد از پنج سال غر

 !بود؟ البته که نه ریباورپذ

عج  دونمیم“  نکن  بهیبرات  باور  ممکنه  م یو  تو  دونمی.   ی اونجا، 

اتفاقات چه  سوز  یکارناوال  آتش  اون  کامل  مقاله  من  و    ی افتاده. 

هولناک    اتیجنا خوندم.  رو  مپشتش  درد  فهممی بود.   یچه 

 ن ی. اما شای کنیتحمل م  ی رو دار  ی و چه شکنجه ذهن  دیکشی م

 ” .رو بهت بگم  یتیواقع هیبذار 



 

در چشمان   تیرا با جد  شیرا درهم فرو برد و نگاه آب   انگشتانش

 .داشت یخاص ییرایگ شیدوخت. صدا نیشا

بتون   یکنی م  فکر“   ؟ یپنهان ش  مارستانیت  هی  ی تو  نجا یا  یچقدر 

کنن،   داتیروز پ  هیکارناوال دست داشتن، اگه    هیکه در قض  ی مقامات

زندگ  گهید   ست ین   یکردنت کار سخت  دای. پدنی نم  یبهت مجال 

به   تتیکردن هو  دا یپ  ی داره برا   مارستانیاالن هم ت  نی. همنیشا

م  سر  جا  طول زنهی همه  هو  کشهی نم  ی.  م  تتیکه  .  شه یمشخص 

و بعد تو    کنهی م  داتیخبرنگار پ   هیدم،  کر  داتیکه من پ  نطوریهم

  ، ی شب که خواب  هیها و  روزنامه  ی تو  رهیسر زبونا. اسمت م  یفتیم

 دات یپ  ی چطور  یفهمی . هرگز نمکنهیامپول هوا کار رو تموم م  هی

کار کردم. بذار باهات صادق باشم.    ایکردن. اما من با اون باال دست

 ” .ی اریدوام ب رونیب نیا ادیز یتونیتو نم

به لرزه افتاد. همه وجودش سرد شد، درست مانند    نیشا  دستان

 .شده  یته ی کالبد

 .کردیسقوط م احساس

 ” .بده   دیجد یزندگ هیبهت  تونهی من م شنهادیپ اما“ 



 

ا  زیت  شیهاگوش را   نیشدند،  کشتنش  قصد  اگر  بود  هرکه  مرد 

  .و تا االن کار را تمام کرده بود کردی تعلل نم نقدریداشت ا
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 :دوباره ادامه داد مرد

داره.   ازیتو ن  ی به با استعداد  یکیدارم. شرکت من به    ازیبهت ن  من“ 

.  کنم یپاک م  ایدن  ن یتورو از ا  تی. هودمیم  دیجد  تی هو  هیمن بهت  

فرد پاک شده   ه یکه اسمت از همه جا پاک بشه، تو    کنمیم  ی کار

همه و همه رو   تتیات، خاطراتت، هو. گذشته یباش   ایدن  نیا  ی تو

کار    ینیرزمیپناهگاه ز  هیتوسعه    یرو  میدار  ا . ممی ذاری پشت سر م

و هرگز    یما در اونجا هست  ی روی. تو نمیبری تورو به اونجا م.  م یکنی م

 ی پشت درها  نییاون پا  شهیهم  ی باال، برا  نیا  ی ایب  ستیقرار ن  گهید

و تو به من    دمیم   تی بود. من بهت امن  یبسته پناهگاه در امان خواه

 ”؟یاستعدادت...موافق 

گلو  شیصدا فکرش دیرا خراش   شیاعماق  و  بود  دهانش خشک   .

 .مشغول



 

 ...راحت شود. پناهگاه شهیهم ی فرار کند، برا توانستی م

 .بود  یاسمش هم دوست داشتن یحت

دوباره هک کند و دوباره   ند،یبنش  ستمیس  ی دوباره پا  توانستی م

 یخطر  گرید  ،ی وتریکامپ   ی هاذهنش پر شود از معادالت و برنامه

  .کردینم دشیتهد

م  هی  نیا“  بخون   یتونی قرارداده.  کن   یکامل  امضاش  وقت یو   ی. 

  ی زی. هرچی ندار  یوجود خارج  ایدن  نیا   ی تو  گهیتو د  ، یامضاش کن

. انگار هرگز  شهی کشور پاک م  نیا  ی وتریکامپ  ستمی مربوط بهت از س

 ” ؟یمتولد نشده.هوم؟ موافق نیبه اسم شا ی دختر

به سمت شا  خودکار نگاه شا  نیرا  لغز  ی رو  نیگرفت،  .  دی کلمات 

 مارستان یتخت ت  ن یهم  ی رو  ایخودش را نجات دهد    توانستی م

 کردی حس م  یب یبه چهره مرد انداخت. به طرز عج  ی بماند. نگاه

  ی رو   ی او احمقانه  ی لبخند مصنوع  چیبه او اعتماد کند. ه  تواندی م

  .صورتش نبود 



 

. تو قراره نیبرسونه شا  بی بهت آس  یکس  ذارمیباش نم   مطمئن“ 

باش   یخوب  ی روزها غمگ   یداشته  گذشته  برا  نت یو    شه یهم  ی رو 

 “  .یفراموش کن

خواند و   شدی که کم کم تار م  یکرد. قرارداد را با چشمان  اعتماد

 .دیقرارداد کش  نییبه امضا را پا  هیشب ی زیچ ی دستش با سست 

 :از جا بلند شد و گفت  مرد

و تو تحت    شناسن ی م  22به بعد همکارانت تورو به اسم کد    نیاز ا  “ 

به   یبه اسم پرفسور چا کار خواه  ی نظر مرد کرد. من فردا عصر 

 ” .تا تورو با خودم ببرم امیم نجایا

اش  که در حنجره  یقدرت  تیبا نها  نیشا  رفت،ی به سمت در م  یوقت

 :مانده بود گفت 

 ”؟ی هست یک شما“ 

 :باال رفت و گفت یبه سمتش برگشت، گوشه لبش کم مرد

 ” .ی صدام کن لریتا یتونی . منیگر  لریتا“ 
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 حال زمان

کم  با افراد   یتعداد  سو  ی از  به  بودند  شده  انتخاب  مقصد    ی که 

 نیسطح زم  ی . داالس خوشحال از بودن روداشتی نامعلوم گام برم 

م م  د یدوی کنارش  سرک  اطراف  به  عجدیکشیو  احساس    ی بی. 

ا فکر  زود  کهنیداشت،  آن  ی به  مقر  مبه   شیبرا  دندیرسی ها 

دارد،    یبود. دل در دلش نبود که بداند بال االن چه حال  زیانگجانیه

  ی د یبود هنوز ام  دوارینشده باشد، ام   ریبود د  دواری...امزشیعز  ی بال

 .مانده باشد  یبه زنده ماندن او باق

 کهیجلوتر از او درحال  یشد که کم  دهیکش  النیبه پشت سر ا  نگاهش

گام    سی کنار چ  کرد،ی را بر پشت خود حمل م  انایدا  نیکوله سنگ 

 .و مشغول صحبت بود داشتی برم

به او داده بود در گوش    نیکه شا  یو دستگاه  دیکش   یقی عم  نفس

م حاال  دکمه    یهرزمان   توانستیگذاشت،  فشردن  با  بخواهد  که 

را در گوشش بشنود. اما هنوز   نیشا  ی پشت دستگاه صدا  فیظر

ساعت هم   کیرا نداشت که ارتباط را برقرار کند. هنوز    نیا  یآمادگ



 

حس کند    نیشا  خواستینم  ،نبود که از پناهگاه خارج شده بودند

خسته شدند چگونه    یوقت  نکهیاو وحشت کرده، گرچه از فکر به ا 

 کردی حس م  ی. گاه دیترسی بدون سرپناه استراحت کنند، م  دیبا

  .نگه دارد  تیاو را در امن  تواندی حصار مانند دورش م  ی وار یوجود د 

فضا  حضور ا  یخال  یدر  وجود  با  هرآن   دانستندیم   نکهیجنگل، 

 .نبود  یخوب  زیها هجوم آورد، اصال چبه آن  یالمنتوس یممکن است ا

آب دهانش را سخت قورت   فشارد،ی را م  شیگلو  یزیکرد چ  حس

جانش را ذره ذره  رهیداشت. اضطراب ش  یو حس نفس تنگ  دادی م

 ماند؟ ی زنده م دیمبارزه هم بلد نبود، چطور با ی . او حتدیمکی م

 نیریسا  ای  النیا  نکه یباشد، از فکر ا  ی سربار کس  نکهیبود از ا  متنفر

از او مراقبت کنند    د یدوششان است و با  ی بر رو  ی فکر کنند او بار 

 رونیب   یانگشتانش را مشت کرد و بازدمش را عصب  ارادهی بود. ب  زاریب

  یو حت  نیریبه ترحم سا  یاجیباشد، احت  فیضع  خواستیداد. نم

 .آوردی دوام م ییخودش به تنها دیبا  داشت،ها نمراقبت آن

م   یچ  به“  ا  ی کنیفکر  دار  نقدریکه  محکم  رو  فشار   ی انگشتات 

 ” ؟ی دیم



 

 رهیاش خشده   دی انگشتان سف  ی نگاهش رو  ریام  ی صدا  دنیشن   با

  .ماند 

 ” باشم؟ روراست“ 

رو به رو بود    ری به مس  رهیخ  کهیباال انداخت و درحال  ی اشانه   ریام

 :گفت 

. اما اگه  یرو بگ  خوادیکه دلت نم  ی زیچ  یستیتو مجبور ن  خب“ 

 ” .ادیبرب  یازم کمک دیآرومت کنه شا حرف زدن ممکنه 

حس    ریحرف زدن با ام  ی دوش جا به جا کرد، برا  ی را رو  فشیک

 ی فرق داشت، آرامش و نوع گفتارش جور  النیداشت، او با ا  یراحت

با زبان    انایدا  شدی بود که باعث م احساس آرامش کند. لبانش را 

 :کرد و گفت سیخ

دفاع کنم    تونمینم  نکهیا  از“  ن   ی حت  ا یاز خودم  بلد    ستم یمبارزه 

م م  دونمی متنفرم.  فکر  همه  ا  کننی االن  سربارم،  من    نکهیمن 

 یحت  ایفرار کنن    عینتونن سر  ای  فتن یممکنه باعث بشم به دردسر ب



 

الزمه از من مراقبت    کنهی ذهنش حس م  ی االن تو  النیا  نکهیفکر ا

 ” .دهی کنه منو عذاب م

نمبود ک  یتنها کس  ریام نگاهش  با ترحم  را    ریام  کرد،ی ه  دردش 

او   کردی حس م  ی شفاف بود که گاه   ی نگاهش به قدر  دانست،ی م

ناگفته   تواندی م انگار اتصال  ی هاهمه    ان یم  یذهنش را درک کند. 

حت که  بود  احساس    توانستند ی م  ز ین  حرفی ب  یافکارشان  را  آن 

 .کنند 

که در  نهی. مهم اانایدا ستین  یبیعج زیچ یمبارزه بلد نباش  نکهیا“ 

. زور بازو رو همه دارنف ی از هوشت استفاده کن  یزمان حساس بتون 

نم  یول چ  تونهیلزوما  اون  باشه.  دهنده  هم  ی زینجات   شه یکه 

خوب   ه یفقط کاف  ،ی دار  ی نجاتت بده ذهن توئه. تو ذهن قو  تونهی م

استفاده کن  که   ی ندار  چکسی به ه  ی ازین  گهی د   قتاون و  ،یازش 

 ” .انایمحافظت کنه دابخواد ازت 

نشست، تمام افکار مشوش از ذهنش پاک   انایلبان دا  ی رو  لبخند

ممنون بود که   ر یکرد. از ام  دایخاطر پ  نانیشدند و احساس اطم

با چند جمله برگردانده همه اعتماد به نفس از دست رفته اش را 



 

ب احساس  هم  چندان  حاال  نم  مصرفیبود.  انرژکردیبودن  با    ی . 

به مس  یمضاعف  لبخند  م  رهیخ  ور  ش یپ   ریبا  او  از   توانستیماند. 

 !خودش محافظت کند
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 ”مادرم“ 

زبان آورد، آن  کی  نیهم  ریام به  را  با صداکلمه  آهسته و    ییهم 

 .باشد  دهیتصور کرد اشتباه شن انایآهسته که دا ی به قدر رلب،یز

 با یکه تقر  یشیو ر  دارش هیدوخت، به فک زاو  ریام  رخم یبه ن  چشم

شانه خورده    یمشک  ی درآمده و صورتش را در بر گرفته بود، موها

مردانه   ی تیانداخته بودند. جذاب  هیچشمانش سا  ی که رو   ی و مژگان

 .داشت

م   دنبال“  نمگردمیمادرم  شب  ایاس  زنده   دونمی .  ا  یمرده.    ن یکه 

مادرم   کشورم.  برگردم  پرواز  با  بعدش  روز  بود  قرار  افتاد،  اتفاق 

  د یواسش افتاده. هنوز ام  یچه اتفاق  دونمی منتظرم بود. اما االن...نم



 

 ی رو  اطیخونه تو ح  گشتمی برم  ریشب د  هیاگه    ” دارم زنده باشه.

مادر   گفت یو م  کردی بغلم م  دمیرسی تا م   نشستیم ها منتظرم  پله

بود کجا  رفت،  راه  هزار  ا  ی دلم  شام   نیتا  من  بدون  وقت شب؟ 

پا  گفتیم  خوردینم گلوم  از  نباش  رهینم  نییلقمه  خیتو    یلی. 

 ” ...نگرانشم

اما مفهوم   شدیکه او بکار برده بود را متوجه نم  یاکثر کلمات  انایدا

دارد،   یمادر داشتن چه حس  دانستی. او نمدیحرفش را فهم  یکل

ا  یکس  نکهیا باشد،  زن  نکهینگرانت  محبت  و  ب  ی اغوش   ی را 

کنچشم احساس  صدا  یکس  نکهیا  ، یداشت  او    تیدخترم  کند. 

خانواده   انیرا در م  یاحساسات  نی بود که بتواند چن   یتر از آنمحروم

  دیکه با  ی ا. خانوادهشدی او خانواده در بال خالصه م  ی درک کند. برا

نبود،    یکس  تیهرگز تحت حما   انای. داگرفتی قرار م  تیتحت حما

برا   تگرینقش حما  شهیهم باز  ی را  ا   ی بال  با  حاال  و  بود   ن یکرده 

کند،    تیمادارد که از او ح  یبه کس ازیچقدر ن   دیفهمی م فاتیتوص

 قیال   ی بدهد. هرکس  تینگرانش باشد، منتظرش بماند و به او اهم

 ...خانواده بود کیداشتن 



 

 ی سوخت. او حت   یخال  ی همه عقده و جا  نیخودش و ا  ی برا  دلش

حسادت    زدی درباره مادرش حرف م  یوقت  ریبه لحن پر از محبت ام

 .کرد یم

دوستت داشته    نقدریا  یکی  نکهیا  دونمی هرگز مادر نداشتم. نم  من“ 

 دمید  شهیداره. هم  یباشه و نگرانت بشه و به فکرت باشه چه حس

دارن اما خب سهم من تو   یکه خانواده خوب  یگرانیاز د  دم یشن  ای

هم  یزندگ  نیا شن   دنید  نیفقط  تجربه   دنه، یو  و  کردن  لمس 

 ” .که ازم گرفته شده ه یکردنش موهبت 

ضربه   ی ا زهیانداخت و با نوک کفش به سنگ ر  نییسرش را پا  ریام

 :زد و گفت

 ” .قصد نداشتم ناراحتت کنم متاسفم“ 

امستین   مهم“  بگ  ی خبر  ی بتون  دوارمی .  مادرت  ام  ی ریاز   دوارمیو 

 ” .هنوز زنده باشه 
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 ”انا؟یدا “ 

  شی حسادت به وضوح در تن صدا  ی زد، رنگ و بو  شیصدا  النیا

بود   زاریب  ریو ام  انایدا  انیم   یتیمیهرگونه صم. او از  شدی م  دهیشن

 .ها را از هم فاصله دهد باز هم ممکن نبودداشت آن  یو هرچه سع

 .کرد دایپ ری و دور کردن ام انایشدن به دا کینزد  ی برا ی ابهانه 

 ”؟ ی ات شکالت دار کوله ی تو“ 

 :متعجب گفت انایدا

 ”؟ی تو که تازه غذا خورده بود ؟ی گشنه شد ی زود نیهم به“ 

 :باال انداخت و گفت  ی اشانه النیا

 ” .امخب گرسنه  آره“ 

 مهینصفش کرد و ن  النی داد، ا  النیرا به دست ا  یبسته شکالت  انایدا

 .گذاشت انایدستان دا ن یبزرگتر را در ب

 ” ؟یستینصف نصف. خسته ن ایب“ 

 ” .خوبم نه“ 



 

 کردینداشت. احساس م  یحس خوب  النیهنوز از صحبت با ا  انایدا

ها دور از آن  ریاست. ام ناگفته   ی هابه او هنوز پر از حس   النینگاه ا

 .شد دهیجلوتر کش یهمراهش تا کم النیشد و نگاه ا

 ” .ادی خوشم نم ازش“ 

 :متعجب گفت انایدا

 ”ر؟ یام از“ 

 ” .ندارم نانیاطم ادی. بهش زاوهوم“ 

واقعا حسادت چگونه کنترل    گفت؟یگرد شدند، چه م  انایدا   چشمان

 !گرفتی عقل را به دست م

 ”!؟ اون مارو نجات داده  یکنی م یشوخ“ 

 ” .بازم بهش اعتماد ندارم یول دونمیم “ 

 :حق به جانب گفت انایدا

نزد  البته“  تصم  کیکه  قدرت  من  به  زا  ی ریگ  م ی بودنش   لیتورو 

 ” .یکنی و تو به جا عقل از احساساتت قضاوت م کنهی م



 

  .نداشت انایحد از صراحت را از دا نیجا خورد، انتظار ا النیا

 ” ...یول ی نطورینه ا خب،“ 

 :گفت   یو با بدخلق دیکش  یقیعم  نفس

تاث  خوادیم“  تحت  ا  ریتورو  از  بده.  خونسردش   نیقرار  ژست 

 ” .متنفرم

 :هشدارگونه گفت  یبا لحن انایدا

 ” !! بس کنالنی ا“ 

 ” .. باشهباشه“ 

قدم هم از او فاصله نگرفت. تمام مدت کنارش   کی  یحت  گرید  النیا

زندگ  درباره  ف  یبود،  درباره  کردند،  صحبت  که    ییهالم یگذشته 

با مادر باهم   ییفرندز و آشنا  الیاز سر  ی دوست داشتند. سر طرفدار

بار با مشت به کمر   نیچند  بود که  انایدا  تیبحث کردند و در نها

 .دیکوب النیا



 

دور شده بودند حرف    ی ابه خاطره  لیکه حاال تبد  ییزهایتمام چ  از

 ی کرده بود منطق   یسع  النیزدند و اصال متوجه گذر زمان نشدند. ا

  .را تحت فشار قرار ندهد انایرفتار کند و دا

 :گذاشت و گفت  نیدرختان زم نیاش را در بکوله  سیچ

 ” .م یاستراحت کن  کمی دیبا“ 
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چقدر    دیتازه فهم  شینشست و با دراز کردن پاها  یدرخت  ریز  انایدا

 کردیو احساس م  دندیکشی م  ریخسته بوده، همه ستون فقراتش ت

درحال وا رفتن، هستند. دورتا   یبدنش از خستگ   ی هاچه یهمه ماه

درخت درهم   یانبوه  ی هادورشان  برگ  و  شاخ  که  داشتند  قرار 

کرده بود، نور سرخ آسمان   جادیا  نیزم  ی رو  یبان  هیسا  شانده یتن

ب رو  ینارنج  ی هابرگ   نیاز  م  ی رنگ  منعکس  .  شدندی صورتش 

  رفتند، ی م  یدرختان به خاطر نبود نور افتاب زرد شده و رو به خشک

و    بستی رنگشان رخت م  یآب   نیداشت رفته رفته از کره زم   اتیح

بال  دانستینم  انایدا اکوس  ییچه  طب   ستمیسر  بود.    عتیو  آمده 



 

 کردی کجا بودند؟ دورتا دورشان تا چشم کار م  واناتیو ح  هاده پرن

  .و درختان خشک شده رفتیم ی بود که رو به زرد یچمن

به سرد  احساس  نیزم  ی نشستن رو  با رفته    ی سرما کرد، هوا رو 

داد.   هیدر خودش فرو رفت و سرش را به تنه درخت تک  یبود، کم

 .دادیدستورالعمل م  نیریکه داشت به سا  دیشن یرا م  سیچ  ی صدا

م  دو“  نوبتمی شی گروه  ا  میدی م  ک یکش  ی .  اول  ام  النیگروه    ر، یو 

 ”.گروه دوم من و الرن

از سرما احساس   کهیبه خودش داد و درحال  یحرکت  یبه سخت  انایدا

 :به او دست داده بود گفت ی زیرخوت انگ

 ” .بدم کیکش  تونمی م منم“ 

 :زد و گفت ی لبخند متیبا مال سیچ

 ” .انایدا کننیتو هم حساب م ی خسته بشن رو ونیاقا اگه“ 

نداشت، آنقدر   دنیکش  کیبه کش  یلیخودش هم تما  انایدا  گرچه

 .بخوابد خواستی خسته بود که دلش م

 :شد و گفت  کی به او نزد  النیا



 

 ” .میصحبت کن  ن یبا شا دیرو بده با م یس  یب لطفا“ 

 ه یتک  یجلوتر به درخت  یکم  سیداد.چ   النیرا به دست ا  میس   یب

با    ی بلند  یکم  ی با صدا  النیرا در دست داشت و ا  ی اداده و نقشه 

  .کردیصحبت م  نیشا

نزد  اره“  االن درست  د  م،یدره هست  کیما  ا  دیبا  گهیچقدر   نیبه 

 ” م؟یسمت بر

نقشه    ی داشت رو  س یاما هرچه بود چ  د یشنیرا نم  نیشا  ی صدا

 .زدی عالمتش م

 ” اونا با ما چقدره؟ فاصله“ 

 :گفت سی گوش داد و سپس رو به چ یکم

روز  هیبه اندازه  ی ول انیسمت م  ن یدارن به ا المنتوسیدسته ا هی“ 

 ” .با ما فاصله دارن

 :سرش را تکان داد و متفکر گفت  سیچ



 

م  میکن یم  استراحت“  ما   می ری بعدش  از  سرعتشون  قطعا  جلو، 

م  شتره یب زودتر  تورسنی و  هم  هی  ریمس  ی .  ها   یکینزد  نیدره 

 ” .عبور کنن هاالمنتوس یتا ا میشی هست، اونجا پنهان م

 .شد  دهیچیدورش پ ییکنارش افتاد و پتو ی اهیسا

 ”سردته؟ “ 

 :و گفت  دیکش  ی ا ازه یاز هم باز شدند، خم  یکم  انای خمار دا   چشمان

 ”ست؟ی. شماها سردتون ناوهوم“ 

 :کرد و گفت نیریبه سا  ینگاه  ریام

که   ی خودتو مچاله کرد  ی جور  هی فقط خودت سردته.    ادیم  بنظر“ 

 ” .انگار وسط زمستونه

 ” ...فیو ضع مارمیمن ب  خب“ 

 ا یجمله را بلند به زبان آورده  دینفهم  یهم افتاد و حت ی رو پلکش

  .فقط از ذهنش گذشته
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ام  النیا بق  یکم  ریهمراه  از  گوشه   ه یدورتر  همه  دراز    ی اشدند، 

مجبور بود دور    نکهیاز ا  شدند،ی و آماده خواب و استراحت م  دهیشک

  .نبود یبگذارند اصال راض ریرا با ام کیاول کش

ج  دست س  بش یدر  و  س   کی.د یکش  رونیب  ی گاریکرد   گار یپاکت 

کرده بود و قصد   دایپناهگاه پ  ی ها از اتاق  یکیرا در    متیگران ق

لبانش    ی را روشن کرد و رو  یکیبگذارد.    گرانید  ی نداشت آن را برا

گرفت   ریمکث کرد، سپس دستش را به سمت ام  هی گذاشت، چند ثان

 :و گفت

 ” ؟یکشیم“ 

کام را که گرفت    نیرا برداشت و تشکر کرد. اول  گارهای از س  یکی  ریام

 :گفت  مقدمهی ب

 ” .اد یمن بدت م از“ 

 :کرد، به سرفه افتاد و گفت ریگ اشهیر انیدر م ییجا  دود

 ” .نه“ 



 

و من    ی باهاش صحبت کنم هم متنفر  یحت  نکهینکن. از ا  انکارش“ 

 ” .ستم یاحمق ن

بود که   یتر از آنزرنگ  ریشلوارش مشت شد، ام  بیدر ج  دستش

 .بشود گولش زد

 ” .یبهتره ازش دور بمون پس“ 

 ” .نمی بینم یلیدل“ 

  .دوخت ری چشم به صورت خونسرد ام النیا

 ”؟ی نی بینم یلیدل“ 

 ” .که نه  البته“ 

 .شد   رهیخ  النیبه ا  میداد و سپس مستق   یرا تکان  گارشیس  خاکستر

با  ؟ ی دار   دوستش“  بگ  دیپس  گفت   ؟یبهش  کرد،   یاگه  قبولت  و 

و ردت کرد،   ی. اگه گفت رمیگی درسته حق با توئه و ازش فاصله م

 ” .ی ر یفاصله بگوقت بهتره تو ازش اون

 :اخم کرد و گفت   النیا



 

 ” ؟یکنیم دمیتهد ی دار “ 

رو تحت فشار   انایندارم دا   یکه نه. من برعکس تو اصال سع  البته“ 

مثل   زمان   هیبذارم  هر  تا  کنارشم  تصم  یدوست  به    رهیبگ   میکه 

 ” .از دوست بهم نگاه کنه ریغ یچشم

 ” ره؟ینگ یمی تصم نیچن اگه“ 

 .انداخت و با پاشنه پا خاموشش کرد نیرا زم گارشی س ریام

مثل    وقتاون“  ا  هیبازم  مگه  کنارشم  نخواد    نکهیدوست  خودش 

  ی خودت رو در نگاهش بزرگ کن  نکهیا  ی دوستش بمونم. برا  یحت

بذار و به   هی. از خودت مایرو خراب کن  گرانید  ا ینکن من    یسع

و   ییقدرت نما  ی همه برا  ست یکن. قرار ن  هیخودت تک  ی هاییتوانا

قلبش با تو   ی اگه درصد  اناینشون دادن تو عقب بکشن. دا  ی خود

 ” .شهیدوخته نم  ی اگهید  چکسیباشه، اصال چشمش به ه 

 :مشتش گرفت و گفت انیرا در م ریام قهی یعصب النیا

 ” .گمیبهت م  نوی. با زبون خوش دارم اریفاصله بگ  ازش“ 



 

حلقه   النیزد، دستانش را باال آورد و دور مچ ا  یلبخند کج   ریام

  الن یانگشتان گره خورده ا  انیرا از م  اشقهیکرد، سپس با قدرت  

 :گفت ی و با همان خونسرد  دیکش رونیب

که به خودش   ی. وگرنه کس ی و پس زده شد  یقبال گفت   کنم یم  فکر“ 

ا باشه  برتر  ی نطوریمطمئن  کردن  ثابت  جوش    ی واسه  خودش 

دختر   هیجلب توجه    ی برا  میکه بخوا  میست ین  وونی. ماها حارهینم

بش  شاخ  به  داره.   میپسر...آدم  میشاخ  انتخاب  حق  دختر  اون  و 

 ”.ی احترام بذار مشیکن به تصم یسع نیبنابرا

 .اش را برداشترا صاف کرد و اسلحه اشقهی

 ” .طرف به عهده خودت نیبدم. ا کیاون طرف کش دمیم حیترج“ 

مشت شده و   یگرفته و دستان   یفاصله گرفت و او را با نفس  النیا  از

سوخته بود، به حال خود گذاشت.    لترشیف  ی که تا انتها  ی گاریس

 زند ی حرف م  یو منطق  دیگویرا م  قت یحق  ریام  دانستی که م  نیهم

م   شتریب زندگگرفتی آتش  در  هرگز  م  شی .  آنچه   خواست ی به 

  .خواستیم ی زیش از هرچیرا ب انایو حاال دا  بود دهینرس



 

پ  دیشا فرصتش  اگر  بود  ام  آمدی م  شی بهتر  دست  خالص   ریاز 

بخواهد   انایکه دا  ماندندی نم  ی باق  ی اد یتعداد ز  گری. آن وقت دشدی م

  .ردیبگ می تصم نشانیب
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*** 

بدنش به    ی هاتمام استخوان  د،یاز خواب پر  دیکه د  یبا کابوس  انایدا

که هرگز مانندش را   ی داشتند، گزگز  یلگنش گزگز وحشتناک  ژهیو

بدهد اما موفق نشد.   یکرد به خودش تکان  یتجربه نکرده بود. سع

ب و  برا  حسیانگار همه وجودش لمس  باشد.  چند لحظه   ی شده 

بدنش    ی هاکرده و کم کم اندام  شرفتیپ  ی ماریوحشت کرد، نکند ب

  دن یرس   یمانده بود که در چند قدم   نی ! همفتادند ی داشتند از کار م 

بال چن را   یاسمان  ی بال   ن یبه  و قدرت حرکتش  نازل شود  سرش 

که به انگشتانش داد   ی فیدست بدهد.با تکان ضعاز    شهیهم  ی برا

 ی شده و با هر حرکت گزگز  حسی ب  زیدستانش ن  ی متوجه شد حت

  .چدی پی م ستشدر د



 

. کردیرا احساس نم ی زیچ چیه بایتقر کرد،یرا حس نم شیهالب

 ...شتر یب یبه خودش فشار آورد، کم

و نگاهش    ندیبود توانست بنش  دهی چیکه در همه وجودش پ  ی درد  با

 .دیبه اطراف چرخ ظی غل ی مه انیاز م

 :زحمت لب زد به

 ”مه؟“ 

زده دورو    خی  ی هاعلف  دنیبا د  خوردند،ی آهسته بهم م  شیهادندان

زدن    خیافتاده. او در شرف    شیبرا  ی برش تازه متوجه شد چه اتفاق

زدن    خیفقط چند قدم با مرگ فاصله داشت! چند قدم تا    دیبود! شا

 !مطلق. کابوسش نجاتش داده بود  یهوش یکامل و ب 

سرد   یبیبه حد عج  نیگذاشت، سطح زم   نیزم  یرا رو  دستانش 

  .بود

 ”ها؟بچه“ 

اش قادر به سرپا ماندن  زده  خی  ی و پاها   دیدیرا نم  ی مه کس  انیم  در

 دهدی م  شیکه به انگشتان پا  یبا هر تکان  کردی نبودند. احساس م



 

ده ها سوزن قرار گرفته و درد تا مغز استخوانش    ی رو  شیکف پا

اش نداشت،  زده  خ ی  یهاگرم کردن اندام  ی برا  ی. راه کردی نفوذ م

 انیبه جر  شیهاو خون را وادار کند تا در رگ   دمجبور بود سرپا بمان

را از    شیقطعا پاها  کردیافتاده و دوباره گرمش کنند. اگر تالش نم

 .دادی دست م

 ” ست؟ین نجایا یکس“ 

 الن یا  رفتی گذاشته باشند. هرکس م  شیبود همه رفته و تنها  محال

 !گذاشتیاو را تنها نم

  توانستینم  زیرا ن  شیتا چند قدم   یبود که حت   ظی غل  ی به حد  مه

وندی بب شاخ  به  را  دستانش  پشت سرش   دهیبرگ خشک  .  درخت 

پاها به  ا  شیگرفت  سرپا  وبالخره  آورد  رفت، ستادیفشار  نفسش   .

پا گذاشته است. کف   زیبرنده و ت   ری هزاران شمش  ی رو  کردی حس م

 .شدیچاک مانگار چاک شیپا

سست جلو رفت. هنوز    ییهاو با گام   دیچیرا دوباره دور خودش پ  پتو

نرم    ی زیچ  ی گرفت و رو  ی زیچبه    شیچندان راه نرفته بود که پا

 .افتاد



 

که همراهشان بود و اسمش    ی صورت کبود شده پسر  ی رو  نگاهش

 .ماند رهینداشت، خ ادیرا به 

 ” !شو  داریب  ی....ه یه“ 

نبض گردن پسر گذاشت و منتظر ماند. آه از نهادش   ی را رو  دستش

 !زده بود خی! دیتپی نم شیهادر رگ ی بر آمد. خون

 ” ...من ی خدا “ 

خ  ترس بق  مهیبر جانش  اگر  اصال   خی  زین  هیزد.  باشند چه؟  زده 

امده   نی که به زم  ی با خبر نبود؟ چندبار  ی زیچ  نیچطور او از چن

 !نبود ی زیجنون آم ی سرما ن یچن ای ی از مه گرفتگ ی بودند اثر

را جلو کش  نیزم  ی رو به چ  دی خودش  فاصله   دیرس  سیو  با  که 

منتظر    دانهیرفت و ناام  سینبض چ  ی بود. دستش رو  دهیخواب  یاندک

ضع نبض  احساس  با  رو  جانیه   یفی ماند.  را  وزنش    س یچ  ی زده 

 .زد یلیانداخت و به صورتش س

لعنت سیشو چ  داری شو...ب  داریب“  چشمات رو وا کن. االن وقت   ی. 

 ” .یبمون  داریب د یبا ستیخواب ن



 

از هم باز شدند، دهانش را باز کرد  سیچشمان چ  یلیس  نی سوم با

مه محو  انیدر م ظیغل ی . نفسش مانند بخاردیکش یقی و نفس عم

 .شد

  خ ی  نکهیقبل ا  دیزود باش با  ؟ی شنویمنو م  ی صدا  سیچ  س؟یچ“ 

 ” .یبلند ش  یبزن

با هم   رکیز  سیچ آنقدر که  فهم  نیبود،  بالفاصله  چه    دیهشدار 

شد و درد به وجودش   زیمخیدر شرف وقوع است. بالفاصله ن  یاتفاق

 :تندتند گفت  انایاش درهم رفت و داچنگ انداخت. چهره 

 ی تقال کن   دیپس با  زنهی م   خیهمه بدنت داره    ،ی درد دار   دونمیم“ 

بگردم. خواهش    ری و ام  النیبرم دنبال ا  د ی. من بای تا حرکتشون بد 

 ” .زودتر بلند شو کنمی م

نکرد. همه فکر و ذکرش   سیدادن به چ  حیرا تلف توض  یوقت  گرید

  .باشند داریها هنوز ب بود آن دواریبودند. ام النیو ا ریام
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دادن بودند، با   یمشغول نگهبان ها کدام سمت  آن  دانستی نم  یحت

 :بلند صدا زد ی صدا

 ”ر؟ یام الن؟ی ا“ 

نداشت    یجان چندان  شیهاو برخورد دندان  ادیز  ی از سرما   شیصدا

اما خبردیلرزی و م از    ی . دوباره تالش کرد و اسمشان را صدا زد 

  .پاسخ نبود

 :و گفت ستدیبالخره موفق شد سرپا با سیچ

 ” کجان؟ هیبق“ 

. فکر کنم  کشهیهم نفس نم   قتی . رفکنم ینم  دایرو پ   ریو ام  النی ا“ 

 ” .رهید یلیواسش خ گهید

 ” !من ی خدا “ 

کور کننده جلو رفت، دستانش   دی مه سف   انیکورمال در م  کورمال

بخورد اما باز هم    یرا مقابلش گرفته بود که مبادا با صورت به درخت

هم    نیآسمان و زم  یکه حت  یظی مه غل  نیداشت. چن  ی احساس بد

اتفاق   یتداع  شینبودند، برا  صیقابل تشخ کننده زنگ خطر بود. 



 

د.  ها ازش غافل شده بودن که آن  یقدر حال رخ دادن بود. اتفا  ی بد

 ی میس  یب  د،یکش  نیزم  ی خورد. خم شد و دست رو  ی زیبه چ  شیپا

بود قبل خواب   ادشیکرد،    دایدرست کرده بود را پ  شیبرا  نیکه شا

اش را را در گوش گذاشت و دکمه  میسی سپرده. ب   النیآن را به ا

 .روشن کرد

 .دی چیدر گوشش پ  نیوحشت زده شا ی صدا بالفاصله

 ”؟ییتو اونجا الن؟ی ا“ 

 :گفت  دندیلرزی م وقفهی ب گریکه د ییهالب  با

 ” ....ممنمممنییشاا“ 

ماهواره   ی . همه شما رو روشدمیم   وونهیمن داشتم د  ی ! خداانایدا “ 

. ومدیازتون م  یینه صدا  نیکردینه حرکت م  یداشتم ول  تالیجید

به من گزارش بده    ینگهبان   نیقرار بود در ح  النیاونجا چه خبره؟ ا 

 ” .اما صداش قطع شد

ادونمی...منم....نم من“  شده.  خبر  طرررززز   نجای...چه  به 

 ” .میزنی م خی میدار بایسرده. تقر یییبییعججج



 

کردم   ی. سعدهی پنج رس  یهوا رو دارم، دما به منف  یرادار دما  ی رو “ 

 ” .بهتون هشدار بدم اما ارتباط قطع شده بود

 ” ...اتتفاااق نییی...اچرررا“ 

بدنش   یداخل ی هاتمام اندام کردیادامه بدهد، احساس م نتوانست

را   النیداشت حرکت کند و ا  یدرحال انجماد هستند. همچنان سع

 .ابدیب  ظیمه غل نیدر ا

گرما  ی رو “  گر  بخاطر حس  دارم.  رو  شما  روش   یشیرادار  از  که 

بدم. اگه   صیشما رو تشح  تونمیم   میدی م  صیرو تشخ  هاالمنتوسیا

.  ی رس  ی . ده قدم برو سمت چپ بهش می گردی م  الن یدنبال ا  ی دار

به خاطر فعل و   یمدت  هیهوا    ی دما   دی رفتن خورش  نی به خاطر از ب

ماه هم سردتر   ی حاال انگار حت  اماانفعاالت رخ داده شده ثابت بود  

  زان یم  هی  نی. زمرهی م  نیداره از ب  نیهسته زم  ی گرما   گهیشده و د

تموم   رهیاون ذخ  د،ی شده داشت و بدون خورش  رهیذخ  ی انرژ  یخاص

زم  هسته  م  نی شده،  دست  از  رو  گرماش  کم  دهی داره    خیکم  و 

بره،   نی از ب  یکه همه چ  دهی رخ نم  عیاونقدر سر  ندیفرا  نی. ازنهی م

 ” .کامال منجمد بشه  نیتا زم  کشهی چهار ماه طول م  یحداقل سه ال



 

 ” م؟ی کن کاریچ دیبا االن“ 

 :مضطرب بود نیشا ی صدا

  یی زایچ  ی رو نداشتم. بهتره بگم اصال تو  یاتفاق  نی من انتظار چن  “ 

خاموش   دینبود. قرار نبود خورش  می کرده بود  قیکه در موردش تحق

 ” .بشه

 ” !می کن کاریچ دیکه شده! با  حاال “ 

پ  دیبا“  رو  جور نیکن  دایمقرشون  حتما  اونا  که   ی .  شدن  ساخته 

 ”!چطور  می بفهم  دیمشکل رو حل کنن. فقط با نیبتونن ا

ا  بالخره رودیرس  الن یبه  تقر  نیزم  ی .  و  بود.    هوشیب  بایافتاده 

ها  مانند برق گرفته   النیدر گوشش زد و چشمان ا  یمحکم  دهیکش

شده    هوشینبود که خوابش برده و ب  ی ادیاز هم باز شد. پس زمان ز

 .بود

 ” .یزنی م خی...زود باش...بلند شو وگرنه ی ارو شکر که زنده  خدا“ 

 :انداخت و گفت  ینگاه انایبه چهره محو دا النیا

 ”خبر شده؟ چه“ 



 

 ”!برده بود خوابت“ 

 :درهم فرو رفتند و گفت ابروانش

 ” .باشم دهیخواب ادینم ادمی“ 

  دا یپناهگاه پ  هی  دی. باستین   یخوب  زیکه هست چ  یمه هرچ  نیا“ 

 ” .النیا اال ی. می کن

 .انداخت نی در گوشش طن نیشا ی صدا

  ن ی نداره، اگه بتون  یشما هست. فاصله چندان  یکی نزد   ی غار تو  هی“ 

 .د یرسی بهش م دیساعت راه بر  مین

 ” .ککنننم ددااایروو پ رررییام دیبا“ 

 تواندی هر لحظه تعلل م   کردی احساس م  دیدوی کم داشت م کم   حاال 

 .انجامدیبه مرگ او ب 

نقطه   کنمیم  فکر“  تنها  کجاست.  ب  ی ابدونم  مونده    حرکتیکه 

به سمت جنوب. درسته از   ی بر  دیپنجاه قدم باهات فاصله داره با

 ” چطوره؟ سی طرف. چ  نیهم

 ” .اووون پسررره مرده یول خوبه“ 



 

 .دیچ یپ یدر گوش نیشا  نفس

 ” .مییهواا نداار نننیا ی برا یکاف امکااناااتت“ 

. اونوقت  کنهی م  دایتعادل پ  کمیمه قطع بشه دما    نکهیمحض ا  به“ 

دار  کمی برسون   دیفرصت  مقر  به  رو  محاسبات دیخودتون  طبق   .

د  ستم یس هفته  تا چند  هوا  منف  گهیمن  منف  یبه  به  بعد  و    ی ده 

 ” .کنه یرو رد م  100 یو ظرف سه ماه منف  رسهی م  ستیب

 :زد و گفت ی پوزخند یبه سخت انایدا

فر  لیتبد  عمال“  تووش    شهیم  ی زر یبه  قررراره  ما    خخیکههه 

 ” .م یبززن

نشسته خوابش برده بود.   ی اگوشه  زیکرد. او ن  دای را پ  ریام  بالخره

  .دییگرای م  یرگ یدستانش کبود شده بودند و صورتش به ت
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  خ ی  ی ارا دو طرف صورت او گذاشت، پوستش مانند تکه   دستانش 

 رنگ ی بودند. لبانش ب  یحرکت  چی سرد بود و مژگان بلندش بدون ه

 !نامناسب بود  ی اد یهوا ز  نیا  ی شده بود. لباسش برا  دیسف  بایو تقر

سرد بود که   ی او گرفت، اما انگشتش به قدر  ین یب  ی را جلو  دستش

قادر به لمس    دانستی م   دیبع   ینفس او را حس کند حت  توانستینم

او گذاشت و به دقت گوش    نه یس  ی باشد. سرش را رو  زینبضش ن

آنقدر آهسته که به گوشش شک کرد.   یکوبش ف،یضع ییداد. صدا

 .سرش را بلند کرد و تکانش داد

 ” ....چشمات رو باز کنریام  ی...هریام“ 

فا  یلیس حت  ی اده یزدن  تکان   ی اذره  ینداشت،  پلکش  هم 

 .خوردینم

 :و گفت  دیکوب اشنه یمشت به قفسه س با

  د ی! هنوز کارت تموم نشده! مادرت منتظره! تو بای شو لعنت  داریب“ 

نداره!    یچ  چیه گهیاون د  ی ری...اگه بمیدش ی. تو تنها امیزنده بمون 



 

  ی . چشما ی که منتظرته رو چشم به راه بذار  یکس  ی تو حق ندار 

 ” !رو باز کن تی لعنت

که    ی به حال مادر  ای  زدیری به حال دل خودش اشک م  دانستینم

احساس    یچرا ول  دانستیداشتنش را هم تجربه نکرده بود. نم  یحت

و    نجایبگذارد او هم  توانستی. نمشکند ی م  نه یقلبش در س  کردی م

  .بزند و جانش را از دست بدهد خی  نیزم نیا  ی رو

 ی اشک رو  ی اقطره  کهیو درحال  د یکوب  اشنه ی به س  ی گرید  مشت

 .آمده و نفسش گرفته بود نییصورتش پا

 ” ...ی زنده بمون دیخدا چشمات رو باز کن. تو با ی رضا محض“ 

 ادشیکاش    زد،یخدا را صدا م   یبا چه کلمات  ریبود ام  ادشی  کاش

  .کردی. احساس عجز مآمدی م

 ” ...خاطر خدا زنده بمون به“ 

بخواهد باز هم    جان نداشت که  گریاز توان افتاده بودند، د  دستانش 

بزند،   در   گرید  بارکیمشت  قدرت  با همه  و  بلند کرد  را  دستش 

 .صورتش زد



 

چشم باز کرد و   ی بلند   ن یبا ه  ریروشن شده باشد، ام  ی اجرقه   انگار

افتاد. دا لرزانبا چهره  انایبه سرفه  لبخند  اشکبار و    ی که رو  یاش 

د دستانش  نشست.  عقب  بود  کرده  خوش  جا    چی ه   گریصورتش 

توانش را به کار    نیشده بود. آخر  ینداشتند، وجودش خال  یحس

برگرداند و حاال   ی او را به زندگ  رداند،بسته بود تا او را از مرگ باز گ

 .راحت شده بود الشیخ گرید

بود که در   ییتنها صدا  ریپشت هم و خشک ام  یهاسرفه   ی صدا

  .دیچیپی مه گرفته م ی فضا
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  س ی بودند و چ  ستادهیکنار هم ا  دهیپر  یینفر با رنگ و رو  هرچهار

آتش   یسع کم  یداشت  را  داالس  کند.  پ  یروشن  کرده   دایدورتر 

 .دگذاشته بو ی او هم اثرات ی بودند و حالش خوب بود اما سرما رو

.  د یرسی خوب بنظر م  النیراه نبود اما اهنوز چندان حالش روبه   ریام

فعال  انایدا از   ی حس سرما  گریتر شده و دکه داشت گرم  یتیبعد 

 .را نداشت هیاول



 

 :گفت نیریبه سا رو

 ی منف   تایشده و نها  شتریحرف زدم. گفت سرما بخاطر مه ب  نیشا  با“ 

  اد یو مرگ چندان ز  یزدگ  خی  ی سرما برا   نیشش درجه باشه. اما ا

 ” . پس چطور اون پسر مرده؟ ست ین

 :داد حیتوض اوردیبدون آنکه سرش را باال ب سیچ

 ی هوا کامال نرماله اما سرد  ی نه هوا. سرد  ادیداره م   نی از زم  سرما“ 

از سطح    ای  ستادهیسرپا ا  یکس  یوقت  نیهم  ی برا  هیرعادیغ   نیزم

  ی بخواب  نیزم  ی رو   یاما وقت  شهینم  تیفاصله داره چندان اذ  نیزم

طاقت    ینتون  گهی که د  کنهیبهت نفوذ م  ی کم جورکم  دیشد  ی سرما

 ” .ی اریب

 :گفت دیلرزی که م ییبا صدا ریام

تو  ما“  علم  ی قبال  ا  یگردش  در  مدرسه  مطالعات  نی دوره   ی باره 

در   نیو خاموش بشه زم  دیناپد  دی . بهمون گفتن اگه خورشمیداشت

  ی منف   ی سال به دما  هیو در عرض    یمنف   ی عرض چند هفته به دما

ها چند و درخت  رنی م  نی ماه از ب  هیدر عرض    اهانی . گرسهی صد م



 

بخاطر ذخ باق  ی ارهیسال  دارن  به   ی عاد  واناتی . حموننی م  یکه 

 یی . فقط کساشنیخوارها تلف مخاطر عدم وجود غذا زودتر از الشه

استفاده کنن.   نیزم یشیگرما ی که از انرژ مونن یزنده م  ترینطوال 

داره به سرعت سرد  نیترس افتاده. هسته زم بیاما االن اتفاق عج 

 ” .ماه باشه راتییبخاطر تغ کنم یکه فکر م  شهی م

 :دوخت و گفت  رینگاهش را به ام انایدا

کمتر از چند ماه   ست؟یازش ن  ی ریجلوگ  ی برا  یراه  ی گیم  یعنی“ 

 ”م؟یزنیم خی گهید

 .به گردنش داد ی و تاب  چیپ  یو عصب دیکش  یشانیبه پ یدست النیا

 ” .کنه  یاون پناهگاه هم بتونه کمک چندان  ینکنم حت  فکر“ 

از دستشان    ی به اتش تازه پا گرفته چشم دوخت، اوضاع بدجور  انایدا

 .بود ی که داشتند درحال نابود ی دیتمام ام بایدر رفته بود و تقر

 :کزد و گفت یاخم انایدا

زندگ  هاالمنتوسی ا  اما“  آماده  چطور شنی م  ارهیس  ی رو  یدارن   .

 ” .براش داشته باشن  یراه مل دینشدن؟ شا ی زی چ نی متوجه چن



 

ا  سیچ برگرداند،  او  به سمت  را  ز  نیسرش  نظرش  در    اد یدختر 

شا بود.  ز  دی باهوش  برنم  ی ادیکار  دستش  برخالف    آمدی از  اما 

 .کردی استفاده م شیجسم ی از قوا شتریاز فکرش ب نیریسا

 ” میکن داشی پ دیدارن که با یراه حل هیاونا قطعا  درسته“ 

به همراه داشتند را رو  ییهای ن یزمب یس شعله سوزان آتش   ی که 

را س و خودشان  و    ریگرفته  بود  کاسته شده  مه  از شدت  کردند. 

 .دیچیپ انایدر گوش دا نیشا ی به حرکت داشتند که صدا میتصم

 ”؟ ی صدامو دار انا؟یدا “ 

 :گذاشت و گفت گرشیگوش د ی را رو دستش

 ” نی دارم شا صداتو“ 

 .مضطرب بود نیشا ی صدا

شما   ریدر مس  المنتوسی ا  ی ادیتعداد ز  هی.  نی زودتر حرکت کن  دیبا“ 

اومدن و    ی ادیاونا مسافت ز  نیبود  هوشیکه ب   یمدت   ی هستن. تو

شش ساعت با شما فاصله داشته باشن و   دیدارن شا  ییسرعت باال 

 ” .به شما برسن  گهیتا سه ساعت د انیسرعت ب   نیاگه با هم



 

تکرار مزد. هر سه نفر به سرعت   هیبق  ی کلمات را برا   واریطوط  انایدا

دوش انداخته و آتش را خاموش کردند و سپس اثر   ی ها را روکوله

گذاشت تا   النیرا به دست ا  میسی ب  انایخود را با کاه پوشاندند. دا

مه به او نشان دهد. سپس در کنار داالس    ان یرا در م  ر یمس  نیشا

 .به حرکت درآمدند شهیاز هم ترعیرس ییهابا گام 

م  بایتقر  سرهکی ام  کردند ی حرکت  با    د یو  را  فاصله خود  داشتند 

 .حفظ کنند هاالمنتوسیا
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از اچقدر راه رفته  دانستینم اما  ب   نیاند  و سکوت   وقفهیحرکت 

. دلش رفتیم  جیو سرش گ  کردندیزق زق م  شیخسته بود. پاها

رو  خواستی م و    ی دوباره  باشد  پناهگاه  در  نرمش  و  گرم  تخت 

. آن اوردیحاال کم ب   توانستی بخوابد اما نم  ینگرانبدون دل   ی ساعت

کل  گروه را به    توانستی او م  زخطا و ضعف ا  کیهم نه حاال که  

 .دردسر اندازد



 

خود را جلوتر    یدهد، کم   دنیدو  ی برا  یقدرت  شیکرد به پاها   یسع

 .تر از همه بودرساند که عقب  ریو به ام  دیکش

 ”؟ی ا خسته“ 

 ”.یکمی“ 

 ” .می استراحت توقف کن ی برا  گمیم االن“ 

 :گفت مضطرب

 ” ومدمیهمراهشون م دیفکر کنن که من نبا خوامینم نه“ 

 :کرد و گفت  یاخم ریام

با درک همه چ  اما“  ب  زیاونا  تو  نهای ایقبول کردن  در    رترید  تی. 

 ” !یکه تلف بش نهیبهتر از ا میرسی م

 :نفس زنان گفت  انایدا

 ” ...تونمیم فعال“ 



 

زانوان   ی وا دادند. خم شد و دستش را رو  شینتوانست و زانوها  گرید

به    ریرا نداشت. ام  ستادنی تحمل ا  گری. کمرش دد یدردناکش کش

 :خم شد و گفت  یسمتش برگشت، کم

 ” .ی ندار  ی کولت کنم. وزن چندان تونمیم“ 

 :اخم مزد و گفت نیخشمگ ی مانند ماده ببر انایدا

 ” .امیپس خودم برم از“ 

داشت    زیآمکه حالت عتاب  ینگاهش کرد و با لحن  زیآممالمت   ریام

 :گفت 

 ” .امن ی جا هی  میتا برس  فقط“ 

 .دیدورتر به گوش رس یاز کم سیچ ی صدا

 ” اومده؟ شیپ یمشکل“ 

 ” .میایم میدار سیچ نه“ 

خجالت   انایاشاره کرد پشتش سوار شود. دا  انایحرکت سر به دا  با

  ی بلند کزد و با سرعت   نیاو را از زم  ر یشد و ام  زانیکولش آو  ی زده رو

 .کمتر از قبل قدم برداشت



 

 ” کنهی غوغا م نهیبب النی ا“ 

 آمد ی جمله لبخند به لب داشت، انگار بدش نم  نیگفتن ا  نیدرح

 :متعجب گفت  انایرا درآورد. دا النی حرص ا

 ”داره؟ یاون چه ربط به“ 

 :صادقانه جواب داد ریام

بود  یوقت  چون“  خ  ی خواب  و  سراغم  ازت   یلیاومد  گفت  واضح 

 ” رمیفاصله بگ 

شدن او را   ی به وضوح عصب  توانستی اما م  دیدیرا نم  انایدا  ی چهره

 .اس کنداحس

و حرفش   لیمن مطابق م  ستیقرار ن  رهیبگ  ادی  النیبهتره ا  خب“ 

 ” کنم ی کار

 کمی ییجورا هیغرورش رو قلقلک داده باشم.   کمی منم  دیشا خب“ 

 خواد یعالقمندم تا اگه واقعا تورو م  هتیاغراق کردم، وانمود کردم  

 ” .اقدام کنه  یبه خودش بده ودرست حساب یتکون هی

 .بلند شد  انایاز نهاد دا آه



 

 ”.ی کردی رو م کارنیا دینبا“ 

 ” ؟ ی ندار دوستش“ 

 .د ی طول کش قهیدق کیاز  شی ب یدادنش کم جواب

 ” .دیکه با ی . نه اونجورنه“ 

 ” پس براش متاسفم خب“ 

 :گفت  هیپ با کنا دیخند انایدا

 ” ؟یامتحان کن شانس خودت رو ی خواینم“ 

  .نداد یدر سکوت لبخند زد و جواب ریام

به   ریدوش ام  ی رو   انایدا   دنیبا د  الن یا  زدندیکه حدس م  همانطور

اش سرخ شده و دستانش مشت شده  بود. چهره   دهی مرض انفجار رس

 .بودند

 :گفت  یبه شوخ ریام

 ” .آوردیصورتم فرود م ی داشت اون مشت رو تو چاره“ 



 

ام   انایدا پهن  به شانه  را  بست،   هیتک  ری سرش  را  داد و چشمانش 

  .بخوابد دغدغهی ب توانستی م

 ”ی که بخاطرم به دردسر افتاد متاسفم“ 

 .چشمانش را نبسته، باز کرد النیا ی صدا با

 ” .استراحت هست ی غار برا هی نجایا گهی م نی. شامیکوه کینزد“ 

باکوه صعب   ریمس بود.  باال   یو سخت  یب یسراش  ریاز مس  دیالعبور 

 :امد و گفت  ن یی پا ریاز پشت ام انای. دارفتندی م

رد   ریمس  نیاز ا  تونهی. اون نمدیاریداالس ب  شهیمن اگه م   ی جا“ 

 ” .بشه

  ی کوهستان   ریدوشش گرفت و از مس  ی داوطلبانه داالس را رو   سیچ

باال رفتن   ی برا  یمحکم  گاهه یتک  نکهیا  ی برا  انایباال رفتند. دستان دا

ز  از باشند،  نها  فیضع  ی ادیکوه  با  اما  م  تیبود.  تالش    کردیقوا 

 یبا طناب   ریها کند و خودش را باال بکشد. امدستانش را بند صخره

ب به خود  را  لغز  ستهاو  در صورت  تا  خطر سقوط وجود   دن،یبود 

 .نداشته باشد 



 

پرتگاه    ی بر رو  کیبار  یهموار شد اما به گذرگاه   ر یباالتر مس  یکم

 :جلوتر رفت و گفت  س ی. چدند یرس

 ” .نخوره زیدستتون ل  دیداره مراقب باش  خی هیال  هیکوه  سطح“ 

دوم  النیا ام  ینفر  رفت.  جلو  که  دا  ریبود  پشت سرش   زین  انایو 

  ی را به سخت  شانیاز پا  یمیبودند و ن  دهیبه بدنه کوه چسب  کهیدرحال

داشتند خود را به آن طرف و    یسع  دادندیقرار م  یروس لبه سنگ 

 .به غار برسانند

فر  یخال   النیا   ی پا  ری ز  ی ا لحظه  ی برا ب  ی ادیشد،  و  از   میسیزد 

چنگ زدن به کوه عقب رفتند اما    ی دستش رها شد، انگشتانش برا

خورد و به جلو   ی شد و تکان سخت  شتریباعث لغزش ب  فیظر  خی

را عقب  اش نشست و او  شانه   ی به سرعت رو   ریخم شد، دست ام

با افسوس به    النیهر سه نفر حبس شد و ا  نه ی. نفس در سدیکش

خود   طیرا از شرا  نیماند. حاال چطور شا  ره یاز دست رفته خ  میسی ب

 کردند؟ی با خبر م
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 :دوخت و گفت  ریاجبار چشم به ام ی از رو   النیا

 ” .ممنونم“ 

 .پشتش اطیبا احت زین ریرفت و ام جلوتر

سرگ   انایدا حس  م   جهیبازهم  احساس    ش ی پ  ن یزم  کردیداشت، 

. چند قدم مانده بود تا راحت شود، چرخدی و م   رقصدی چشمانش م

که در مغز    ی ودرد  زدی صورتش م  ی که تو  ی ارتفاع، باد سرد  نیا

  ی اهمه و همه باعث شدند چشمانش لحظه   کرد،ی سرش حس م

از دست رفت،   شخورد و تعادل   ی بلغزد. سکندر   شیرود وپا  ی اهیس

به   ری. دست امدیدر لبه سنگ به تعادل رس   یدست  دیبا فشار شد

 .بود رهیچنگ زده و با وحشت به اوخ شیبازو

 ”!ی ریبود بم کیبه ارتفاع؟ نزد ی زل زد ؟ی شد وونهید“ 

مانده    یم گرفت و همراه خود چند قدم باقبار دستش را محک  نیا

 .را ردش کرد

 ستادند،یگره دستانشان قفل بود. دم غار ا  ی هنوز رو  النیا  چشمان

 .و خاموش بود کیدرونش تار ی فضا



 

 :کالفه گفت النیا

افتاد،    میسی بگه که ب  ی زیچ  هی  خواستی م  نیشا  م،یندار  میسیب“ 

 ” نه ایامنه  میدونینم گهی. حاال دیچ دم ینفهم

 :گذاشت و گفت  نیداالس را زم سیچ

 ”.داخل م یبهتره.بر یچیباشه از ه یهرچ“ 

محض بودند.   یکی غار غرق تار  یسنگ  ی هاوارهیداخل غار رفتند، د  به

 .چراغ قوه ها را روشن کرده و پا به داخل غار نهادند

نفوذ.    رقابلیسرد، سخت و غ  د،یکش  وارهید  ی دستانش را رو  انایدا

به کجا راه   ایروند و    شی پ  د یچقدر با  دانستند یبود و نم  ی قیغار عم

 .دارد

 :گفت   سیرو به چ ریام

 ”م؟یبهش بنداز  ینگاه هی ی نقشه رو بد شهیم“ 

 .جلوتر رفت النیداد و با ا رینقشه را به دست ام سیچ

نامفهوم چشم   ی ها و خم   چی به پ  اناینقشه را باز کرد و همراه دا  ریام

 .دوختند



 

 :اشاره کرد و گفت   ی ابه گوشه  ریام

 ” .می رسیکوه بهش م  نی. درست بعد از انجاستیا“ 

 ” ...بهش می اگه فردا به موقع حرکت کن  آره“ 

خرخر مانند چشم به جلو دوختند.    ی و صدا  سیچ   ادیفر  ی صدا  با

رس  ی ازدهشتاب  ی هاقدم  ی صدا گوششان  فر  د یبه  سپس    اد یو 

 :النیا

 ” !هاالمنتوسی! ادیکن فرار“ 

  ی المنتوسیدو ا دنیکه با د دندیبه سمت دهانه غار دو  انایو دا  ریام

از پشت   النی. استادند یکه دهانه را اشغال کرده بودند، از حرکت ا

 .اش کردها خورد و وحشت زده دست در کولهبه آن

 ” !دیزا... زود باشآتش اسلحه“ 

و محاصره شان کرده بودند.  از پشت و دوتا از جل  المنتوسیا   کی

  ی بود...بو   ی زیچ  دنیتر با ولع مشغول بلععقب   یکم  المنتوسیا   کی

بدن و   ی کنده شدن اعضا  ی و صدا  دیرسی م  انایخون به مشام دا



 

قبل زنده    قهیکه چند دق  ی مرد  یدرون   ی امحا و احشا   ختنیر  رونیب

 !بود شانیو راهنما

 :فلج کننده لب زد یبا ترس انایدا

 ” !سی من! چ ی خدا “ 

 :دی ها غراز آن یکی

 ”تا االن طاقت آوردن؟  چطور“ 

 :گفت ی گرید

 ” شهی قطعا خوشحال م ارباب“ 

 د یکش  رونیکرده بودند را ب  یطراح  ریو ام  نیکه شا  یدستگاه  النیا

پراکنده    ی شتریب   زانیمانند دستگاه جوش که اتش را با م  ی زیچ

 .کردی م

 ” .دیریاز ما فاصله بگ. میبر دیبذار“ 

 :زد ادیفر شانیکیقهقهه زده و  هاالمنتوسیا

 ” !دشونیریبگ“ 



 

به   انای. داالنیبه سمت ا  ی گریهجوم آورد و د  ریبه سمت ام   یکی

. آتش  رند یکه هرکدام دو به دو با هم درگ  دیپناه برد و د  یکنج

.  داشتند ی ! اما دست از حمله برنمترساندی ها را مبود که آن  یمحرک

با قدرت   ی زیت  ی هاباال آمد و چنگال  یعقب رفت، دست   یقدم   ریام

انداختند. صدا  اشنه یبه قفسه س  لرزه    ادشیفر  ی چنگ  به  غار را 

. دستگاهش را روشن کرد و ندیعقب بنش  توانستینم  انایدراورد. دا

زد سپس طناب متصل   یچرخ  المنتوسیدوز ا  دیبا قدرت جلو دو

  ان یدر م   المنتوسیا  ی پاها  دیکش   یحرکت  را با  ر یبه خودش و ام

آتش    شعله معطل نکرد و    ریافتاد ام  نیطناب محصور شده و به زم

 .دردآلودش گوششان را به درد آورد  ادیرا به سمت سرش گرفت.فر

 :زد ادیفر ریام

 ”!انایسرت دا پشت“ 

  ی که به سمت گردنش م   ی اپنجه  دن یبه عقب برگشت و با د  انایدا

  .آمد خشک شد

موشک از   کیمانند    ی زیو چ  دیبه گوشش رس   یپارس سگ  ی صدا

او   ی به هوا رفت. داالس از بازو  المنتوسیا  ادیکنارش گذشت و فر



 

بلند   ریشده و دندانش را تا انتها در گوشت او فرو برده بود.ام  زانیآو

 .شد دستش را گرفت و او را به سمت دهانه غار کشاند

 ”.ی بر دیتو با “ 

وارد شد.   شانیبود که بر روح هردو  یمانند زخم  النیا  ادیفر  ی صدا

 ی هاکه چنگال   یبه زانو افتاد و خون  نیزم  ی که رو  دندیرا د  النیا

 کشانده بود  یرا به سرخ گرید المنتوسی دو ا

 ”!النی! انه“ 

اشاره   رینگاهش خاموش بود، تنها به ام  د،یاسالن به عقب چرخ  سر

  ن ی هم افتاد و نقش بر زم  ی را نجات دهد. سپس پلکش رو  انایزد دا

 .شد

 .! تمام بدنش به رعشه افتاده بوددیکش غیج وارکیستریه انایدا

 :و گفت دیغار کش رونیاو را عقب و به ب  ریام

 ”!ادیاز ما برنم ی کار“ 



 

 واره یبود با قدرت او را به د  زانیکه داالس از دستش آو  یالمنتوسیا

که    یو بدن  دیاز داالس به گوشش رس  ی ازوزه خفه  ی . صداد یکوب

 !ماند حرکتیب گرید

 :زد ادیعجز فر ت یبا نها انایدا

 ”!داالس“ 

اش بود! تقال کرد ! او تنها خانوادهداد ی نجاتش م  دیبا  رفت،ی م  دیبا

 :از او بود. التماس کرد تری قو ریاما ام

 ” .برم بذار“ 

جلو    یدور کمرش حلقه شدند و قبل از آنکه بتواند قدم  ریام  دستان

 نییو هردو به پا  زخوردهیصخره ل  یبگذارد به عقب پرتاب شد. از رو

 .سقوط کردند 
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 ”!دیخدا جواب بد ی محض رضا  د؟یمنو دار ی صدا الن؟یا انا؟یدا “ 



 

را   النیا  ادیفر  ی گذاشت. صدا  دیسف  زیم  ی کالفه سرش را رو   نیشا

خش   ی جز صدا  ی زیقطع شده و چ  نشانییو ارتباط    ودی  دهیشن

نم  یخش گوش  به  رودی رسیمبهم  نما  ی .  حضور   شگریصفحه 

داده بود و فرصت   صیغار تشخ  ی در انتها   یرا به سخت  هاالمنتوسیا

  .نکرده بود هشدار دهد

از آن    ی اثر  شی صفحه نما  ی رو  گر یوارد غار شده بودند د  یوقت  از

بگردد؟   دیرا با  یبزرگ   نینقشه به ا  ی کجا  دانستیها نبود. اصال نم

تا محدوده خاص  یحس  ی رادارها و حاال   دادندی را نشان م  یفقط 

 .آن ها را گم کرده بود نیشا

 :عجز گفت ایرا دوباره در دست گرفت و  میسی ب

 ” د؟یشنویمن رو م ی جواب بده! صدا یکی  ان؟یدا الن؟یا س؟یچ“ 

به چهره    یبا دو ظرف غذا داخل آمد.نگاه  سیاتاق باز شد و آل  در

 :انداخت و گفت  ن یشا دهیرنگ پر

 ” ست؟ین ی خبر هنوز“ 

 :و گفت  سرش را با تاسف تکان داد نیشا



 

 ”.رو گم کردن میسی ...احتماال بیچیه“ 

نشست   ی گرید  ی صندل  ی او گذاشت و رو  ی ظرف غذا را روبرو  سیآل

 .ژامبونش حمله ور شد چیو با ولع به ساندو 

زحمت گشتن به    گهیرو دادن. د  بشون یترت  هاالمنتوسیکنم ا  فکر“ 

 ” .خودت نده

ا  خشم از  انداخت،  نگاه    نیبه وجودش چنگ  از  بود!  دختر متنفر 

هم    دندیبری را سر م  یکس  شیکه انگار اگر جلو  حسشی سرد و ب

. امثال  دادی وباز به خوردن ژامبونش ادامه م دادینشان نم  یواکنش

با خوردن گوشت   ییهابود، همان  دهید  اد یاو را ز که در کارناوال 

  ی وانیفقط مانند ح   دادندی م  حیو ترج  دنداشتن  ینوع خود مشکلهم

 .خود ادامه دهند مهی نصفه ن  ی به بقا

کرد محدوده سرچ رادار    یبازگشت و سع  ستم یبه سمت س  دوباره

 .دهد رییرا تغ

 ” .ادهیپشتت حرف ز رونیب اون“ 



 

گش را پاک کرد و آغشته به سس قرمز رن  ی هاپشت دست لب  با

 :ادامه داد

  ی پناهگاه  نیکردن چن  دایپ   گنی . می بلد  نجایاز ا  ی ادیز  گنیم“ 

 ” .ییاز اونا یکیو تو  ستین  ی ادم عاد هیکار 

 :دیغر حوصلهی ب نیشا

 ” کننیم یفیاونا وقتشون رو صرف چه اراج ست یمهم ن  برام“ 

آدما  دیبا“  اونا  چون  باشه.  آدماستنین  یدرست  ی مهم  زخم   ی . 

 یخال  یکیعقده اتفاقات رو سر    خوادیهستن که دلشون م  ی اخورده

از دختر  ی کنن. ک با   نجاست یا  ستمیکه مسئول کل س  ی بهتر  و 

 دونمی . نمدیدست افراد جد ریز ادیم  تشیحذفش کل پناهگاه هدا

تنها    هایوحش  نی با ا  نجایا  وحس کرد درسته تور  ی با چه فکر  النیا

 ” .بذاره

 :هم فشرد و گفت ی را رو  شیهادندان

که بهت محول شده عمل   ی افه یکن به وظ  یزر زدن سع  ی جا  پس“ 

تو ایکن امن  یینجای.  ا  نیمن تضم  ت یتا  پس    ست؟ین  نطوریبشه. 



 

کن  حفظ  رو  خودت  بودن  کارآمد  که    س، یآل  یبهتره  وگرنه شب 

با فشردن    دیخواب م   هیهمه رو  اتاقا حبس  تو  اونوقت    کنمیدکمه 

 ”.داره مکبه ک  ازیو ن فهی ضع یوسط ک  نیا شهیمشخص م

زد   نیشا  چیبه ساندو  یباال داد و از جا بلند شد، چنگ   ییابرو  سیآل

 :گفت   دادی را در دستش تکان م چیساندو کهیو درحال

که    یه“  حاال  ندارم.  کردن  درست  مشکل  قصد  من  باش،  آروم 

 ”.دارمی م من برش شیخورینم

ب  از شا  رونیاتاق  و  ذهنش    ن یرفت  کرد.  فعال  را  در  قفل  دوباره 

 .خسته بود و نگران

 سرشان آمده باشد چه؟  ییواقعا بال اگر
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اثرساعت   تا هم  باز  اما  بود  محدوده  کردن  مشغول چک  از    ی ها 

 .کردینم  دایپ چکدامیه



 

به حمام از جا بلند شد، کارت مخصوصش را در لباس   از یحس ن  با

کنارش گذاشت. از اتاق خارج   بیدرج  ییپنهان کرد و چاقو  رشیز

 .چهره را فعال کرد قی شد و قفل تطب

افراد   شیکماب   سالن از  بود  با    ی پر  سالن   ریپلکه  در  موجود 

. با ورودش کردندی شده  را تماشا م  ونیکلکس لمیف ی های د ی و ی د

  .به سمتش برگشت یرچشمیها زاز نگاه  ی لیمتوجه شد خ

 :خودش را کنار او رساند و گفت سیآل

 ” .رونیب ی اومد  چرا“ 

ز  نیشا را  سالن  افراد  م  رنظری واکنش  بداند    خواستیداشت، 

 .تا چه حد درستند سیآل  ی هاحرف

 ” بخورم ی زیچ هیو  رمیدوش بگ خوامیم“ 

 :گفت  زیهشدارآم سیآل

همه خوابن دوش   ی. بهتره شب وقتارمیداخل، برات غذا م  برگرد“ 

 ” .ی ریبگ

 :او نشست و گفت  ی رو نیسرد شا نگاه 



 

 ” رمیکه ازشون بترسم و مثل موش پناه بگ  ستمین  یکس من“ 

دوش آب گرم که   ریکرد. ز  یرا به سمت راهرو و حمام ط  رشیمس

بنظر   ستادهیا خوب  چندان  اوضاع  بود.  مشغول  ذهنش  بود،. 

م دیرسینم نه  نه   ی کس  توانستی.  و  بفرستد  گروه  دنبال  به  را 

 .پناهگاه را بدون محافظ رها کند توانستی م

  پناهگاه و   نیرود ا  ش یصورت پ   نی قرار بود به هم  ن ی زم  ی سرما  اگر

ب  ییهاپناهگاه   ریسا از وضعشان  برا  خبری که  راه  تنها  دوام   ی بود 

 .بودند شتریاوردن ب

تا کنون  پناهگاه   ریبا سا  کردی م  یسع  دیبا  برقرار کند.  ارتباط  ها 

که    یراتییبه خاطر تغ  دینکرده بود اما شا  دایرا پ  ی گرید  گنال یس

 .دچار مشکل شده باشد گنال یداده بود س  ستم یدر س ریام

  ی و دلتنگ   یی. احساس تنهادیکش  یقینفس عم  ریآوردن ام  ادیبه    با

قبل   ی مرد ساکت و پر آرامش روزها  کیداشت، به کار کردن نزد

 د یفهمی کلمه م  کی  انیرا تنها با ب  شیهاکه حرف   ی داشت. مرد  ازین

 .دهد حیرا توض زیبار همه چ نینبود چند ازیو ن



 

 :داد و لب زد هیسرد حمام تک یرا به کاش  سرش

 ”زده؟ بتونیکجا غ آخه“ 

با  اگر  ی خون   ی که او زا مثل دشمن  یبا گروه  دیزنده نبودند چه؟ 

برا  دندیدی م را   هاش ی مقابل گله گاوم  ی حکم پارچه قرمز  شانیو 

  کرد؟ی داشت چه م
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 ی احساس بهتر  یآمد، کم  رونیدوش ب   ری آب را بست و از ز  ریش

نور   ر یو به چهره خودش ز  ستادی بخار گرفته ا  نهی آ  ی داشت. روبرو

باعث    نهیاز رنگ نور در آ  شیب  ی د یماند. سف   رهیخ  یمهتاب  رنگی ب

کند.    ییخودنما  شتریچشمانش ب  ر یرنگ ز   رهیت  ی هاشده بود هاله 

  یهاوجود داشت و استخوان  یدگیبدنش هنوز آثار زخم و بر  ی رو

گاه از  هر  ت  یدستش  ب   دندیکشی م  ر یچنان  در  انگار    ن یکه 

 .استخوانش سوزن فرو کرده باشند



 

رنگش   ی اچشمان قهوه  د،یرنگش کش  اهیس  سیخ  ی به موها  یدست

دمدت که  بود  ز  گریها  او  نداشت.  را  سابق   نیدتریشد  ریفروغ 

نداشتند که بتواند او را   ی زیافراد چ  نیدوام آورده بود، اها  شکنجه 

 .بترساند

را از   یمیقد  ی هاتا اثر زخم  دیچی رنگ را دور بدنش پ  د یسف  حوله

زخم  دید به  نگاهش  که  هربار  بپوشاند.  هم   قیعم  ی هاخودش 

که هنوز   ی. خاطراتشدند ی تلخ در ذهنش زنده م  یخاطرات  فتادیم

و وجودش را به   زدی م  مهیخ  شیهرشب کابوسشان مانند بختک رو

 .کشاند یم انیپایب ی درد

. ردیاو زنده مانده بود! دوام آورده بود و قرار نبود شکست را بپذ  اما

ها  . شک نداشت که آنکردیم  دای را پ  انایو دا  النیا   دیهرطور شده با

 .زنده و سالم بودند

د و در باز شد. دو نفر داخل شدند و مقابل به در حمام خور  ی لگد

از خودش نشان   ینه ترس  دیکش  غی . نه عقب رفت، نه جستادندی او ا

 .داد



 

مزاحمشان    یتا کس  دادی م  کیو کش  ستادهیها در راهرو ااز آن  یکی

 .نشود

 ”اراذل؟ نیخوایم یچ“ 

حال که آدامسش آمد، در همان  شیپ   یکه جلوتر بود، قدم  ی مرد

 .را برانداز کرد  نیشا  ی نگاهش سر تا پا دیجویرا م

و کهنه   یمیقد  یاون لباسا  ریز  ومد ی. بهت نمیهست  یخوب  کهیت“ 

 ” !یرو پنهان کرده باش  ی زیچ نیهمچ

 ” ؟یبگ  نویکه ا یهمه به خودت زحمت داد  نیا“ 

ماند. قد بلند و الغر   رهیساعد او خ  ی رو  یبه خالکوب  رهیخ  نگاهش

که    یدر باشد تا کسمعتاد دربه   ک ی  آمدی بنظر م  شتریاندام بود، ب 

ن   ی دیتهد  شیبرا شود.  سر  ی نگاه  میمحسوب  پشت  مرد   ی به 

خطرناک او  مانداخت،  بنظر  دکمهدیرسی تر    ی طوس  رهنیپ  ی ها. 

رو تا  شا  ی رنگش  و  بود  باز   یجا  توانستیم  یراحت  به  نیشکم 

.  ندیآمده بود را بب  شیپ   نهیگردن تا وسط س  ریکه از ز  ییهاه یبخ



 

از   خواستی نم  نی . اما شادیرسیتر بنظر م خطرناک  یکم  دیاو شا

 .نشان دهد یخودش ضعف

بهتره    دمیزبونت فقط چشمات کار کنه؟ شا  ی قراره جا  حرفتون؟“ 

 ” !بدم دنید  ی برا ی زیچ هیبهت 

و بدون خجالت دستانش    یانداخت. به راحت  نی را باز کرد و زم  حوله

 :کمر گذاشت و گفت ی را رو

 ” .ی بر یتونی م  گهیفکر کنم د هیات کافزدن واسه دید اگه“ 

 :گفت یکه پشت بود با بدخلق ی به وضوح جا خوردند. مرد هردو

 ” .ی هر مونمی منتظر م رونیب من“ 

 :جلو آمد و گفت  ی قدم نیشا

با  پس“  بود.   سی. آلیباش  ی هر   دیتو  در موردت بهم هشدار داده 

 ”اد؟یازم برم ی چه کار ،ی خب هر

بنظر    کهیگرفت و درحال  نیتنه شا  ن ییبه زور نگاهش را از پا  ی هر

 :چه آنجاست گفت ی فراموش کرده باشد برا دیرسی م

 ” ؟یباش  سی رئ نجایا یتونی گفته تو م  یبدونم ک خوامیم“ 



 

 :باال داد و گفت ییابرو نیشا

 ”!بودم نجایباشم؟ من قبل از شما ا تونمی گفته نم یک“ 

عوض  من“  پسره  اون  ندارم  رهبر  یچ  یکار  تحت  ما   یگفته، 

ا  می ست ین   چکسیه چ   النینه  مسینه  هردوشون  به    توننی !  برن 

 ” .میریگیم  میجهنم! ما واسه خودمون تصم

 148پست#

[21.02.21 02:05] 

و رو  یهوم  نیشا پا رو  یصندل  ی کرد  پا   ی گوشه حمام نشست، 

 :انداخت و گفت

م  خب“  غذا  د، یبر  ن یتونی پس  باق  ی برا  ی شتر یب   ی حداقل   ی ما 

 ” .مونهی م

  ی چطور تونست  نم یاصال بگو بب   ؟ی و تو نر  میچرا ما نمون  اونوقت“ 

هوم؟   ؟ی بود  نجای نکنه از قبل ا  ؟یوارد باش  نجایا  زی به همه چ  نقدریا

گول    ییجورا  هیرو    انایو دا  النی. البد اانیب   ه یبق  نکه یقبل ا  دیشا

 ” .می ستیما احمق ن یول ی زد



 

 :صورت زد و گفت ی به پهنا ی پوزخند نیشا

 ” .د یستیاصال احمق ن  آره“ 

 .درهم رفتند ی هر ی هااخم

 ” ؟یکنی مسخره م منو“ 

دست منه. آره    نجایا  ستمیس  ؟یکن   کاریچ  ی خوای . مثال ماوهوم“ 

ا همه  قبل  تو   نجایمن  من  ا  ی بودم.  همکار  نیساخت   یپناهگاه 

که به فکر ناقصت هم    ی زیو هرچ  یت یامن  ی داشتم، من همه کدها

کنم که از کمبود   ی دکمه کار  هیبا زدن   تونمی رو بلدم. م  رسهینم

  چکس یه  ؟یکن  د یمنو تهد  ی خوای . حاال بازم میخفه ش  ژنیاکس

ا ب   نیتو  ا  شتریپناهگاه  درباره  من  ن  دونهی نم  نجایاز  بلد  .  ست یو 

آس  ی بخوا من  م   ی برسون  ب یبه  مطمئن  نتون  شمیقبلش   ی که 

 ” .ی باال بذار نیزم ی زنده پات رو رو  چوقتیه

با او قرار   ی رفت، در فاصله چند سانت  ی جا بلند شد، به سمت هر  از

چاقو ز  ییگرفت.  به  را  بود  کرده  پنهان  دست  در  او    ریکه  شکم 

 :لحن ممکن گفت نیبارترو مرگ نیچسباند، با سردتر



 

ها رو تحمل کرده شکنجه  نیبدتر  شیزندگ  ی رو که تو  یکس  هرگز“ 

از دست دادن ندارم.    ی برا  ی زینکن. چون من چ  دیو زنده مونده تهد 

چشمم از دست رفت و حاال فقط من   ی جلو م یهمه زندگ ی روز هی

 ” !ی ! هر کارادی ازم برم ی موندم. و باور کن هرکار

 :انداخت و گفت  ی تنه هر نییبه پا ی نگاه  ریتحق با

نمونه گورتو گم   ی باق ی زیچ تینکردم که از مردونگ ی تا کار  حاال “ 

 ” .نشه داتیمن پ ی جلو گهیکن و د

خم شده و حوله را   نیرفت. شا  رونیاز اتاق ب   دهی پر  یبا رنگ   ی هر

اش اجازه  منقبض شده   ی هاچهی. به ماهدیچیدوباره دور خودش پ

بدنش را فرا گرفت. تپش قلبش چنان از  فیخف ی داد و لرز  ییرها

اضطراب باال رفته بود که حد نداشت. خودش را شجاع نشان داده 

جماعت خطرناک   نیداشت. از ا  تتا حد مرگ وحش  کهیبود درحال

  .که حمام را ترک کرده بود ی . از نگاه سرد مرددیترسی م
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  ش ی به موها  ی اعوض کرد، شانه   یو مرتب  زیرا با لباس تم  لباسش

دوانده بود به سمت    شهیکه در ذهنش ر  ی و سپس با فکر  دیکش

  .آشپزخانه رفت

 .مانده از ناهار بود  یباق ییدرحال جمع کردن مواد غذا ی تد

  ومده ین  رونیوقته از اتاق ب  یلی. خنمتیبی . خوشحالم منیشا  یه“ 

 ” .ی بود

انداخت و   یخال  ی به سالن غذاخور  ینشست، نگاه   زیپشت م   نیشا

 :گفت 

 ”رون؟یب نیا امیب ادیپخش شده بتونم ز عاتیبا شا  یکنیم فکر“ 

اهمدم یشن  منم“  بهشون  از چ  تی.  معلوم   ی خبر   س ینده.  نشده؟ 

  ی آشفتگ   نیاگه اونا زودتر برگردن ا  دیشا  گردن؟ی برم  ی ک  ست ین

 ” .زودتر جمع بشه

 ”.قرار باشه برگردن تد کنمیاز رادار محو شدن. فکر نم اونا“ 

خشک شد. نگاهش ناباور    هاوه یبرش زدن به م  نی تد در ح  دست

 :را هدف گرفت و گفت نیشا



 

 ”؟ی کنی م یشوخ“ 

زدن و بعد از نقشه محو   ادیافتاده. اونا فر  یاتفاق  هیکه نه.    البته“ 

به   من  کمک  هیشدن.  ا  ازین  یگروه  اوضاع  بفهمن    نجای دارم.  اگه 

  ی آشوب  ییبه تنها  تونمی و من نم  شه یبد م  یلیشده خ  ی زیچ  نیچن

 ” .که قراره به پا بشه رو کنترل کنم 

 ”اد؟یبرم  کاریمن چ از“ 

د  ،ی نفر...هر  سه“  احمق  و  اسمش    گهیفل  . ادینم  ادمیکه 

بق  انیم  یاصل  دیخطرناکن...بنظر تهد به   کننیم  کیرو تحر  هیو 

 ” .حواست بهشون باشه خوامیآشوب. م  جادیا

 :گفت ی آرامتر ی با صدا نیشا

 یمدت طوالن  ی مجبور بشم برا  دی. شاخوامی کوله پر از غذا م  هی“ 

که   ییخشک داشته باشم. غذا  ییغذا  رهیذخ  خوامی و م   امین  رونیب

 ”.خراب نشه

 :با درک حرفش سر تکان داد و گفت  تد

 ”.حتما“ 



 

. در موردش  سی دختره آل  نیهم دارم. در مورد ا   گهیسوال د  هی“ 

 ”؟یدونی م ایچ

 :مکث گفت  یبه فکر فرو رفت. با کم تد

مبارزه!    ی . زاده شده براهیری. اهل دعوا و درگشناسمشینم  ادیز“ 

هرچ و  خرابه  برم  ی زیکله  ا ادیازش  جز  اما  در    ی زیچ  گهید  نای. 

 ” .دونمیموردش نم

 :تکان داد و گفت ی سر نیشا

دارم    ازین  ی من به افراد  ؟یکن  دایچندتا آدم مورد اعتماد پ   یتونیم“ 

که بدونم اگه آشوب شد    ییتو گروه خودم. کسا  ارمشونیکه بتونم ب 

کمکشون حساب کنم. ما    ی رو  گاهیتعادل پا  ی برقرار  ی برا  تونمی م

تکل  دیبا ا  النیا  فیتا مشخص شدن  گروهش  نگه    نجایو  امن  رو 

 ” .ارهیخسارت به بار ب تونهی م ی. هر آشوبمیدار

که    ی دیرا با پارچه سفگذاشت و کف دستانش    نیچاقو را زم  تد

پ  بلور  شبندیمانند  کاسه  کرد،  پاک  بود  بسته  کمر    ی دیسف  ی به 

مقابل    یو با قاشق  ختی داخلش ر  یبستن   یکم  زری برداشت و از فر



 

کنارش گذاشت و   زیشربت آلبالو را ن  ی بلور  شهیقرار داد، ش   نیشا

 :گفت 

  ی کمک من حساب کن  ی رو  یتونی . مکنم یرو م  می. همه سعحتما“ 

 ” .نیشا

نشانه   توانستی م  نیچشم دوخت. ا  یبا لبخند به ظرف بستن  نیشا

 .اتحاد داشت ی برا ی شتریبه افراد ب ازیاتحاد باشد و او ن
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باز کرد، مه تقر  چشم بود.    انیاز م   بایکه  اما هوا هنوز سرد  رفته 

  سی و لباسش کامال خ  کردندی بدنش درد م  ی هاتک استخوانتک

 خیدره کامال    ی شانس آورده بودند که هنوز رودخانه پا  دیبود. شا

دور شده بودند؟   ر یچقدر از مس  د،ی نزده بود! نگاهش به دورو بر چرخ

  ن یی تگاه پاو از پر  ده یرا همراه خود کش  انایداکه    آمدی م  ادشیفقط  

 گریرودخانه افتاده بودند. د  خیبودند و بعد درون آب سرد و    دهیپر

اطراف چرخ  مهینبود. سراس  ادشی  ی زیچ تر  طرفآن  یکم  د،یبه 



 

کم  نیزم  ی رو   انایدا بود.  بسته  چشمانش  و  موها  یافتاده    یاز 

 .شده بود رفب  ی دیو رنگش به سف  ختهیصورتش ر ی رو اشرهیت

را حس    ش ینشست، از شدت سرما پاها انایجا بلند شد و کنار دا  از

که    ی وحشتناک و باد  یسیخ  دیکم سردشان بود حاال با  کرد،ینم

  .کردندیتحمل م زیرا ن خوردیسرد به پوستشان م   یمانند شالق

 بایاما تقر  د،یکشی نشست، هنوز نفس م   اناینبض دا  ی رو  دستش

  شان یهالباس  دیو کبود شده بود. با   یتمام بازوان و صورتش زخم

زنده ماندن نداشتند!    ی برا  یشانس  چیوگرنه ه   کردندیرا خشک م

 !یشانس چیه

خشک گشت،    زمیه  ی را از لبه رودخانه دور کرد، به دنبال کم  انایدا

  ر ییتغ  رفتندی م  شیناخوداگاه از آنچه پ  رشانیمتوجه بود که مس

 .کنند یرا ط ریکدام مس دیبا دانستیکرده، اما حاال اصال نم

ندهد که    نیبه ا  ی تیگرفت اهم  میبرپا کرد و تصم  یکوچک  آتش

 ییهارا به آنجا بکشاند. لباس   هاالمنتوسیممکن است دود آتش ا 

 س یکه در کوله آورده و حاال خ  یکه به تن داشت و لباس زاپاس



 

چند تکه چوب برفراز آتش نگه داشت تا خشک   ی شده بود را رو

  .شوند

ابتدا همه چبا گرم شدن صورتش کم   انایدا باز کرد.    ز یکم چشم 

باشد.    ادآوردهیرا به    زیچشمش گنگ بود اما بعد انگار همه چ  شیپ

 :و گفت دیاز جا پر

 ” ......داالسالنی ا“ 

 ” .ومدیبرنم ی . از ما کارانایدا متاسفم“ 

 .آتش خشک شد ی ض کرد و چشمش روبغ  د،یلرز اشچانه

 ” .مردمی م  دیبا منم“ 

من خشک شدن. برو لباستو با لباس من عوض کن   ی لباسا  ایب  یه“ 

 ” .ا یب

  ی گرفت و به پشت درخت   ریخشک را از دستان ام  بایتقر ی هالباس

م دستانش  با  دند،یلرزی رفت.  بود  توانسته  مرگ   ستدیچطور  و 

 دوستانش را تماشا کند؟



 

چ  دهیدر  ریتصو بدن  و   س یشدن  شد  زنده  چشمانش  مقابل 

ا  س یچشمانش خ را سر  بال  اشک شدند. همان  و داالس    النیاز 

درون    اتیرا تکه تکه کرده و محتو  شانیآورده بودند؟ دست و پاها

 بدنشان را خورده بودند؟ 

  .اوردی بود باال ب  دهیعق بزند و هرچه د خواستی م دلش

  ره یخ  یلیوسا  ی داد و نگاهش رو  ریرا به دست ام   سشیخ  ی هالباس

  .و  کناره رودخانه افتاده بود ختهیر رونیاش بماند که از کوله 

ماند   رهیخ  ولنشی. چشمش به وآمدندی به کار نم  گر ید  لیوسا  اکثر

بود. لحظات    دهی ند  یخاص   بیکه داشت آس  ی خوب  قیکه به خاطر عا

بعد   خواستی گرفته بود و م  النی قبل از حرکت کوله خودش را از ا

  !رخ داده بود یاتفاق نیبنوازد که چن یاز اتراق کم

برگرداند و کنار آتش   سیبدرد بخور بود را به درون کوله خ  هرچه

 :اش را سمت گرما گرفت و گفت زده خینشست. دستان 

 ” .کننی م ندامویپ“ 

 ” .ست یمهم ن  برام“ 



 

. دوستامون جونشون رو میریبم  ی نطوریکه حاال ا  م یزنده نموند  ما“ 

 ” .م یکاملش کن  دیهدف بزرگتر. ما با هی ی دادن برا 

آتش   ی هاشعله  ی بلند شد و با پا خاک رو  د،یکش  ی ق ینفس عم  ریام

 :و گفت ختیر

 ” .یگرم بش خواستمیم“ 

 ” !هیلعنت  ی وونایبه مقر اون ح  دنیرس  خوامی که م   ی زیتنها چ  من“ 
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که از آن سقوط کرده    ی ریکوه را دنبال کرده بودند و به مس  دامنه

رس هدندیبودند  باال  از  نم  ییصدا  چی.  گوش  نه  دیرسیبه   .

 .و نه انسان هاالمتوسیا

 :و گفت دیکوه کش وارهید  ی دستش را رو ریام

 ” چرا داالس نتونست متوجه اونا بشه؟ اما“ 

 ی حت  ی . گاهکردی داالس را به وضوح احساس م  یخال  ی جا  انایدا

  .گشتی و به دنبال او م  دیچرخی زده به اطراف موحشت



 

شده    یجیدچار گ  یحالش خوب نبود. از موقع مه گرفتگ  داالس“ 

نتونه   کردمیبود. من متوجه شدم مه روش اثر گذاشته. اما فکر نم

 “  .بده  ص یرو تشخ المنتوسیا هیحضور 

ب  دی رسی و بنظر م  زدندی دور م  نییکوه را از پا  دیبا  ی شتریزمان 

ببردی م م  وقفهی .  چ  رفتندیراه  همراه    ی برا  ی زیو  به  خوردن 

 !شده  سینان خ ی جز کم زیچ چیه   باینداشتند. تقر

 ریشان را از آب رودخانه پر کرده بودند و از مس  یخال  ی های بطر

بودند. کم  پارود دور شده  به   ر یو مس  دیرسی م  انیکم دامنه کوه 

 .گرفتیبه خود م ییسرباال  یحالت

 :کرد و گفت یمکث انایدا

 ” .شدن  دهیها تراشسنگ  نی. انیرو بب نجایا“ 

 .کوه دقت کرد ی هاسنگ  ریبه جلو خم شد و به مس یکم ریام

 ”هموار کرده و تراش داده؟ ی نطوریرو ا نایا یکی یبگ ی خوایم“ 

 :سرش را به نشانه مثبت تکان داد و گفت انایدا



 

ا  ی بگم ما االن کنار ورود  خوامیم“  اونا م یهست  هاالمنتوسیمقر   .

 ن یبه ا  یکوه  ی مقر درست وسط فراز و فرودها   ه ی.  ریباهوشن ام

در مقابل هجوم  ی ریشکست ناپذ یعنی! ی قلعه کوهستان هی. یبزرگ

 ” .هاانسان

با  ریام ماند،  ش  ی نطور یهم  دیمردد  دهان  به  را   ر یخودشان 

.  کشدیانتظارشان را م  ی زیچه چ  دانستندیها نمآن  انداختند؟ی م

  ی خطر  نیبودند. دو نفره دست به چنهمه گروه را از دست داده  

 ؟ یخودکش ایزدن عاقالنه بود 

 .دیاو را گرفت و با خود کش ی بازو انایدا

ول  هی“  دارم  با  ینقشه  و    میبر  دیاول  ا  ینگاه   هیباال  قلعه   نیبه 

 ” .میبنداز

که هر    ی بود به طور  ادیز  یلیباال رفتند، ارتفاع خ  ی سنگ  ریمس  از

پر بود   انایدا  یشانی . پکردندی و استراحت م  ستادندی ا  یم  قهیچند دق

گود و  عرق  درشت  قطرات  ز  اه یس  ی از  باعث    ری رنگ  چشمانش 

  .بنظر برسد  ترده یرنگش پر شدی م



 

 ” ؟یاستراحت کن کمی ی خوای. می شد خسته“ 

  ن یطول بکشه، شا  شتریب  ی. هرچمیوقت تلف کرد   یبه حد کاف  نه“ 

 ها المنتوس ینقشه مقر ا  ی نتونسته رو  نی. شاشهینگران ما م   شتریب

رادارها   نکهیفقط تونسته محدوده رو حدس بزنه به خاطر ا  نه، ی رو بب

  م یاون غار خورد  ی ما تو  نیهم  ی . برا رسنیحفره کوه نم  نیداخل ا

 ” !بود یراه فرع هی ای یخروج هیاونجا  دی! شاهاالمنتوسیبه ا

پارچه  یکیبا    ریام ج  ی هااز  در  شده  پ  بیخشک    ی شانیلباسش 

 :را پاک کرد و گفت  انایدا

 ” .احتمال وجود داره نی. ادرسته“ 

 ی امنظره   ستادندیو بالخره ا  دندی سنگ رس  ییبه قسمت باال   یوقت

از هرچ  داریچشمانشان پد  شیپ به حال د  ی زیشد که  تا    ده یکه 

 !و ترسناک تر بود زتریانگشگفت   تر،ب ی بودند عج
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داده شده، چنان بلند    قل یص  ی هاتماما ساخته شده از سنگ   ییبنا

انگار چند ساختنش وقت صرف    ی قرن برا  ن یو چنان باشکوه که 

دوماه کوتاه    یکی  نیهم  یدر ط  د یرسیکه بنظر نم  ییشده بود. بنا

هم   نجایا  دیفکر کرد که شا  نیبه ا  انایمدت ساخته شده باشد. دا

  .ساخته شده بود  ی هدف  ن یچن  ی برا  بلاز ق   ی نیرزمیمانند پناهگاه ز

که    ییوارهایکوه، د  ی به بلندا  دهیبلند و سر به فلک کش   ییهاستون 

  ن ی که به چند  یپلکان  زدند،ی م  ینور سرخ رنگ آسمان به نارنج  ریز

به    یاز هر چهار طرف کوه راه  د یرسی طرف راه داشت و بنظر م 

  .داشت نییپا

 .اشاره زد ی ادستش را بلند کرد و به نقطه ریام

 ” .نیرو بب اونجا“ 

 که یدرحال  یعیانسان طب  ک یبلندتر از    ییهابا قد  المنتوسیا  نیچند

 اه یو س  یسنگ  ی ا به سمت دروازه  دندیکشیرا دنبال خود م  ریاس  6

دروازه گذاشت و در از هم   ی ها کف دستش را رواز آن  یکیرفتند.  

 .باز شد 



 

ول   ی شتریب  یهاانسان  پس“  دارن.  وجود  ما  ن  یمثل    ست یمعلوم 

 ” .ارن یسرشون م ییاونجا چه بال

 :گفت  یفیضع ی با صدا انایدا

 ” .نکردن ریی تغ نایچرا ا ننیبب  کنن ی م شیروشون آزما دیشا“ 

تمام ستون    اورندی ب  رانیاس  نیکه ممکن بود سر ا  ییفکر بالها  از

 .فقراتش به لرزه افتاد

 :پرسشگر گفت ریام

. تعداد م یشینم  نایا  فیکه حر  یدست خال  م؟ی کن  کاریچ  دیبا  حاال “ 

 ” !کمه یلینفود به مقر خ ی ما برا

  کدام چیه  کردند؟ی چه م  دی! حاال بانجای هم  قا یبود. دق  نجا یهم  نکته 

شدند.    رهیبهم خ  فی. هردو بالتکلدانستندیسوال را نم  نیجواب ا

که در   یبودند و نگهبانان   دهیها را به چشم دحاال که وسعت مقر آن

ورود به   دند یفهمی را شمرده بودند، م   دادندی م  یهر طرف نگهبان 

 .نخواهد بود کردندیکه فکرش را م  یمقر به آن آسان نیا

 .را شکست انشانیسکوت م ریام



 

 ” .میبرگرد دیبا“ 

بودند؟ حاال   دهیرس  نجایشد. حاال که تا به ا  رهیبا عجز به او خ  انایدا

و داالس را از دست داده بود؟   النیمقر ا  نیبه ا  دنیرس  ی که برا

 باشد؟ شی چند قدم نیدر هم دیبال شا دانستیحاال که م

 ”!ریام“ 

را   ریالتماس صدا زد و بسته شدن چشمان ام  تی را با نها  اسمش

 .دید

ه    دنبیرس  ی . ما برای کنیفکر م  یبه چ  فهممی . مانایدا  فهممیم“ 

 ی کنیباشه اما فکر م  نجای. خواهرت ممکنه هممی تلفات داد  نجایا

مبارزه    المنتوسیهمه ا  نیبا ا  میتونی من و تو م  م؟یایاز پسش برم 

 ” م؟ی کن

م  ن ییپا  انایدا  سر از اشک شد.  پر  که    دانستی افتاد و چشمانش 

تمام  ی. حتشودینم م   یاگر  هم  را  پناهگاه  هم   آوردندیافراد  باز 

 .دیچربینم المنتوسی تعداد ا نیزورشان به ا



 

  ان یکه درست در م  ی اه یماند. سا  رهیبلند خ  ی اهیسا  ی رو  نگاهش

انسان   کیبلندتر از  یلیخ ی اهیقرار داشت. سا ریخودش و ام  هیسا

 !یمعمول
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 :پشتش انداخت و گفت یکوله را رو ریام

 ” ...و با میبرگرد  بهتره“ 

ام  دستش دست  زم  ریبه  سمت  به  را  او  و  شد  . د یکش  نی چنگ 

سا مات  نم   ی اهینگاهش  که  ک  دانستیبود  و   یاز  بوده  پشتشان 

  .شد  هیمعطوف سا  زین ری. نگاه ام ده یرا شن شانی هاچقدر از حرف

که   ییهابا دندان  انایکدام جرات نداشتند به عقب برگردند، دا  چیه

چشمانش را بست. حکمشان   شدی م  دهیی از شدت اضطراب بهم سا

تا مقر آمده    یکه دزدک  ی . کسدانستیرا م  نیمرگ بود! خودش ا

 زنده برگردد؟  شدی باشد مگر م 



 

انگشت  ی دستان پر  ده،یکش  ی هابا  رو  دهیرنگ  سرد  اش شانه  ی و 

 :خس کنان کنار گوشش گفتخس یینشستند و صدا

 ”!تور ی خودش اومد تو  ی با پا طعمه“ 

با دست و    ی پشتشان ظاهر شدند و لحظات  یگرید  ی هاهیسا بعد 

.  شدند ی م  دهیکش  نیزم  ی رو  هاالمنتوس یبسته به دنبال ا  ییپاها

  ییهاکوفته شده وخراش  نیسطح زم  ی شدن رو  دهیبدنش از کش

. چشمانشان را بسته بودند تا  شدی م  جادیبازوها و شکمش ا  ی رو

نب  ی ورود   ریمس را  مقر  منندیبه  اما  صدای.   ی هاخنده  ی توانست 

 شان یهابشنود. حرف  گریکدیرا هنگام حرف زدن با    هاالمنتوسیا

گو از  انگار  نبود.  م  یشیواضح  استفاده  کلماتکردندی متفاوت   ی . 

معنا  ی سر مانند    شانی. صدادندیفهمیرا م  شیکه فقط خودشان 

کس   نیا که  بر  یصوت  ی تارها  ی رو  یبود  قرمز  فلفل  و   زدیانسان 

 .شود  زیخراش آلود و ت  ی زیبه چ  لیشود و صدا تبد  جادیا  ییهاتاول

 ی رو  خواستندی. چرا هنوز زنده بودند؟ م دادی آزارش م  شانیصدا

 آمده بود؟ نیریسر سا ییکنند؟ چه بال ش یآزما زیها نآن



 

س  قلبش در  ا  د ی تپ  ی م  نهی چنان  از  قبل  نداشت  شک   نکهیکه 

 .ستادیعاقبتش مشخص شود، قلبش از کار خواهد ا

 ش یکه پا  ی هراز گاه  دانستی اند فقط م چقدر راه رفته   دانستینم

 گریو د   شودی م  دهی سطح سرد و سنگ مانند کش  ی رو  فتدیبلغزد و ب

زم  یاثر ن   یخاک  نیاز  سفت  بوستیو  مشامش    یبی عج  ی .  به 

 یی را استشمام نکرده بود. بو  هشیکه تا به حال شب  ییبو  د،یرسی م

 .تند ناآشنا ی بو یمانند مخلوط جلبک با گوگر و کم

گوشه   یدست به  و  نشست  کمرش  به   ی اپشت  بدنش  شد.  پرتاب 

.  دی مال  نیسرد برخورد کرد و کنج سرش به زم  ی ا وارهیشدت با د

بود    شیهادندان  ن یکه در ب  ی او پارچه  دیچیدرد در همه وجودش پ

 .فشرد شیهالب  انیرا م

 ی فضا  ی چشم بندش را باز کرد و بعد دهان بند را. نگاهش رو  یکس

 ری . ام دیرسیم  کی تنگ و تار  یماند. بنظر سلول  رهی دورو بر خ  بیغر

ناله پر دردش فضا را پر کرد.    ی داخل سلول پرتاب شد و صدا   زین

 .باز کردند  زیچشم و دهان او را ن



 

ماند که ولع به    رهیخ  ییهاالمنتوسیزده به چشمان اوحشت  انایدا

 ی ها را در کسر. اگر چاره داشتند آنزدی خون در نگاهشان موج م

 ؟ی مانع شده بود. اما چ ی زیچ کی. اما کردندی تکه پاره م هیاز ثان

  .که بود قطعا به نفعشان نبود هرچه

  شتر یکه ب  یمانند بسته شدند و هردو تنها مانند با سلول  لهیم  ی درها

  .دادی م  ینا و کهنگ  ی بو

. صورتش را به دیبسته خودش را به سمت در کش  ییبا پاها  انایدا

بو  یسرد   ی هاله یم م  ی که  زده  زنگ  به   دادندیفلز  و  چسباند 

  ی ها اتاقک مانند سلولشد که هر طرفش ده   رهیخ  لیطو  ییراهرو

  .که خودشان در آن بودند قرار داشت

 :صدا زد عاجزانه

 ”بال؟“ 

م  شیصدا هدیچیپ  ی خال  ی راهرو   انیدر   ی برا  یالمنتوس یا  چی. 

ها  از سلول  تواندی نم  چکسیه  دانستندی چون م  دینبود. شا  ینگهبان 

 .فرار کند



 

 ”بال؟“ 

 ...بلندتر صدا زد. باز هم سکوت بارنیا

 ”بال؟“ 

فر  تینها  با صدا  ادیتوانش  و  م  شیزد  که    ییراهروها  انیدر 

 .چندتا هستند اکو شد  دانستینم

  .محض جوابش بود سکوت

 ”انا؟یدا “ 

آشنا...آنقدر    یی. صدادیچیراهروها پ  انیلرزان و ناباور در م  ییصدا

که دلش تنگ    ییشده بود. صدا  نیبا او عج  یآشنا که انگار از کودک

 .بود دنشیدوباره شن 

 ” شنوم؟ی درست م ؟یخودت انایدا “ 

 .دیچیپیراهروها م انیبال در م ی صدا

 ش یدایچسباند، او موفق شده بود! بالخره پ  لهیسرش را به م  انایدا

  یاه یکرده بود! چشمانش را بست و به بغضش اجازه داد بشکند. ثان 

 د یرسیبه گوش نم انایهق هق خسته دا ی جز صدا ییبعد صدا
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چکار کند، اما خوشحال بود    دیآرام کردنش با  ی برا  دانستینم  ریام

گمشده توانسته  او  پحداقل  را  تار  دایاش  در  روشنا  کیکند.    ی و 

.  شدی و قلبش فشرده م  دیدی از اشکش را م  سی سلول صورت خ

درست   شانیهاکدام از برنامه  چیذهنش پر بود از افکاردرهم برهم. ه

 دادند؟ یچطور خودشان را نجات م دینرفته بود. حاال با  شیپ

 شانیکه دور مچ پاها  ییها. طنابندیزانوانش بنش  ی کرد رو  یسع

ز بودند  ب  ادیبسته  از  باعث  و  بود  سفت  حد  تعادلش   نی از  رفتن 

آن موجودات    ندی دست بگذارد تا بب  ی دست رو  توانستی . نمشدی م

  !بود ی. حتما راه خروجانددهید شانیبرا یچه خواب یوحش

 ای  ن یدورب  چیگوشه کنار سلول را هدف گرفتند. ه  زیت  چشمانش

  دنیبه د   ی اعالقه  هاالمنتوسیا  دیرسی نبود، بنظر نم  ییشنود صدا

آن از   شانیصدا  دنیشن  ایها  رفتار  هدفشان  پس  باند.  داشته 

را تکه تکه کرده و   های چه بود؟ چرا بعض  ریهمه اس  نیا  ی دار نگه 

 بودند؟آورده  نجایرا به ا های بعض



 

انسان  ی برا  ییاشتها  ا ی  یها گرسنگآن  دیرسی نم  بنظر ها خوردن 

چن اصال  باشندف  تعداد    یمنطق   ی زی چ  ن یداشته  چون  نبود، 

بود. پس    هاالمنتوسیکمتر از ا  ی لیخ  ی لیمانده خ  یباق  ی هاانسان

متفاوت از آنچه   ییغذا  ایبودند و    یبدون غذا قادر به زندگ  ایها  آن

م هرخوردندیم  کردی فکر  انسان   چه.  بود  س  که  قصد  به   ی ریرا 

  .نشان دادن قدرت بود  ی و برا  یجان یه  یواکنش  شتری. بخوردندینم

در مورد   شتری. هرچقدر که بدیفهمیها مدر مورد آن  شتریب  دیبا

مآن  ی وجود  سمیمکان بدست  اطالعات  م  آوردی ها   توانستی بهتر 

  .ها را بفهمدنقاط قوت و ضعف آن

  ی بود، حاال آن حجم بغض و دلتنگ  دهیکردن دست کش  هیاز گر   انایدا

م حس  رس  کردی که  سرانجام  با  ده یبه  استفاده   دیو  فکرش  از 

 .کردی م

 ” .خودمم! اومدم دنبالت! اومدم نجاتت بدم  بال؟“ 

 .د یبا بغض بال را شن  ختهیآم ی صدا

 ” !می. همه ما محکوم به مرگ انایرفت دا رونیب نجا یاز ا شهینم“ 



 

 .کرد به مرگ فکر نکند  یهم فشرد و سع ی پلک رو  انایدا

 ”؟ییکجا  قایحالت خوبه؟ دق ؟یسالم“ 

 “  .خوبم  بای. حالم خوبه. تقر 5ب  سلول“ 

که زنده    نیرا نگران کرد. اما هم  انایدا   یاش کم به کار برده  بایتقر

  .بود  یکاف شیبود برا

 ”؟یینجایوقته ا چند“ 

 ” .. حسابش از دستم در رفتهدونمی...نمنم“ 

 ” .م یکنی م دای. نجات پمی ستینباش. ما تنها ن  نگران“ 

 ی کنند گرچه خودش هم اعتقاد  دایبود نجات پ  دوار یته دل ام  از

 .دیچرخ ر ینداشت. نگاهش به سمت ام زدی که م  یبه حرف

 ”؟یکن  دایات رو پگمشده  ی خواینم“ 

  یادیراه ز   نجای. از کشور او تا ادیترسی ماند. م  رهیمردد به او خ   ریام

. دلش  اورند یب  نجایرا به ا  گریقاره د  رانیو اس  های بود زندان  دی بود. بع

 .شود  دینا ام دشیام ی کورسو خواستینم



 

 ” ....فعال نه نه“ 
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 ها له ی. مانداختی م  هالهیبه م   ینگاه  دی. بادیخودش را جلو کش  یکم

بود که بتوانند با    دیجوش خورده بودند، بع  یسنگ  وارید  انیدر م

 نکه یکنند مگر ا  دای نجات از سلول پ  ی برا  یبسته راه  ییهادست

 .شد  یم دایپ  یفرصت

 :چسباند و گفت  لهیرا به م سرش

 ” هست که بتونه به من اطالعات بده؟ نجایا ی ...کسیه“ 

ب  دانستی جوابش را نداد. م  یکس افراد  ها در سلول  ی شتریتعداد 

 .دندیترسی م ایشده بودند و   دیناام ایهستند. اما اکثرا  

  م ینجاتتون بد  می بتون   نکهیا  ی بوده؟ ما برا  نجایاز همه ا  شتریب  یک“ 

 ”.میدار  ازیبه اطالعات ن

  کی تار  ی اهی. سادیبه گوشش رس   ییاز سلول رو به رو  یبم  ی صدا

 .سلول نشسته بود ی در انتها



 

 ” .نفرم  نیاول من“ 

 ” ه؟ی. خوبه اسمت چخوبه“ 

 ”جاسپر“ 

 :دی و پرس  دیکش یق ینفس عم ریام

  ن ی از ب   یکس  ی دیخوب گوش کن و جواب بده. تاحاال د  جاسپر،“ 

 ” رو با خودشون ببرن؟ رایاس

 ” .گردهیبرنم گهیو د شهینفر برده م هی ی روز “ 

 .دوخت ریو نگران چشم به ام  دیلب گز انایدا

 ”ارن؟یم  یرو ک ییغذا وعده“ 

که    ر یساعت متغ  هینداره. هر روز    یوعده. ساعت مشخص  هی  ی روز “ 

 ” .فرار کنه ی زینتونه برنامه ر یکس

 ” ن؟یفرار کن نیکرد  یسع تاحاال “ 

 :دوباره تالش کرد ریبرقرار شد. ام سکوت

 ”جاسپر؟“ 



 

ا  تونهی نم  ی نداره. کس  دهیفا  فرار“  اونقدر    رونی ب   ی کوفت  نیاز  بره. 

 ” .میریتا بم  می بمون دیبا

 :زد ادیراهرو فر انی مکث کرد سپس در م  یکم ریام

 ”خوان؟ی م   یاز ما چ  دونهی م  یداره؟ کس  ی شتریاطالعات ب   یکس“ 

 :دوخت، آهسته لب زد رینگاهش را به چهره ام انایدا

 ” .کمکمون کنه یکس ستیبه خودت زحمت نده. قرار ن  “ 

. نیسنگ   ییهاقدم  ی و بعد صدا  دی به گوش رس  ی باز شدن در  ی صدا

 زیجست و خ  یپناه گرفتند. قلبش مانند خرگوش   وار یهردو گوشه د

مقابل سلولشان قرار گرفتند و در   هاهی. سادیکوب یم   نهی کنان در س

چسباند و چشمانش وحشت زده    ریخودش را به ام  انایباز شد. دا

ها بود که آن   ی بار  ن یبود. انگار اول  ره یخ  هاالمنتوسیصورت ا  ی رو

مردمک چشم    نی چشمانشان چند. در حدقه  دیدیوضوح م  نیرا به ا

پوست داشتند،  پر  یوجود  موها  دهیرنگ  و  آشفته،    ییداشتند 

  .زیت ییهاکه مانند سوزن ییهادندان



 

رنگش    دی و سف  ده ی ها دستش را بلند کرد و انگشت کشاز آن  یکی

 .نشانه گرفت انایرا به سمت دا

 ” .دشیاری. ب نهیهم“ 

ام د یکش  غ یوحشت زده ج  انایدا او   یزنان سع  ادیفر  ری.  از  داشت 

دستان با  اما  کند  کار  ی محافظت  چه  برم  ی بسته  دو   آمد؟ی ازش 

بلند کردند و از   نیرا گرفتند و او را از زم  انایدا   ی پهلوها  المنتوسیا

 .بردند رونیسلول ب 

تقالها   نی هم  نی خودش را رها کند. در ب  کردی و تقال م  زدی م   غیج

  له یماند و صورت نگران بال که به م  رهیخ  5سلول ب    ی چشمش رو

حالش خوب است.    بایچرا گفته تقر  دیفهمیبود. حاال م  دهیچسب

از چشمانش را از دست    یکیطرف صورتش کامال سوخته و    کی

  .داده بود

 .زد  شیبار صدا نیاخر ی و برا  ستادیاز تقال باز ا بدنش

 ” ...بال“ 
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 اورند یسرش ب  ییچه بال  ایقرار است او را کجا ببرند و    دانستینم

م خوب   دانستی اما  راهرو  یاتفاق  از  بود.  نخواهد  انتظارش   ی در 

بودند عبور   یزندان  ییهاآن انسان  ی هاسلول   یکه در تمام  یلیطو

افراد سلول  ی کردند. در بعض   گرید  یافتاده و در بعض  یزخم  یها 

  ه یتک  وارهیندارند به د  ی به زندگ  ی دی ام  دیرسی که بنظر م  ی افراد 

 .کور بود  ی ابه نقطه  رهیزده و نگاهشان خ

 گرید  یو از بعض  دیرسی ناله به گوشش م  ی ها صداسلول   یبعض  از

. از راهرو خارج شدند،  دیرسیهم به گوش نم  ینفس   ی صدا  یحت

آهن مانند    ی بزرگ  یدر  بسته شد.  پشت سرشان  و سپس  باز شد 

م  ی ا پارچه  یعروسک کش  انیدر  قدرتمند   ده،یدستان  و  سرد 

کند و    یاشتباه  کتحر  دیترسیمانده بود. م   زانی آو  هاالمنتوسیا

 .ها تکه تکه شوددست  نیهم انیدر م

م   کردیم  احساس بلند  چنان  صدا  تپدی قلبش  گرومپ   ی که 

ا را  را رو  یالمنتوس یگرومپش  او  به وضوح    بردی دستانش م  ی که 

 .شنودی م



 

 ” یخنس ی د خیا  خسا“ 

نفهمدندیآهسته خند  هردو زبان  د ی.  اما    کنندی صحبت م   یبه چه 

 .کردندیم حیوحشت او تفر دنیهرچه که بود انگار از د

بود با   ستادهیکه کنار دروازه ا  ینگهبان   دند،یرس  یگریدروازه د  به

نگاهش او را برانداز کرد. جلوتر آمد، دستانش باال آمده و دور صورت  

 :آورد و سپس گفت  رونیاو حلقه شدند. زبان مار مانندش را ب

 ” !سیده ن سید“ 

 :زد ادیو فر دیبا حس نفرت صورتش را عقب کش انایدا

 ”د؟ یخوایاز جونم م  ی! چدیبری کجا م منو“ 

طاقت شده   یب  کهیدرحال  انایعقب رفت و در را باز کرد. دا  نگهبان

در برابر   ی شانس چیتا خودش را رها کند اما ه  زدیبود دست و پا م 

 .ها نداشتقدرت آن

 ی طبقه عبور کردند و سپس مقابل در  نیراهرو و چند  نیچند  از

 ی وخبهم انداخته و از ش  ی . هردو نگاهستادندیرنگ ا  یتماما مشک

  .که رد و بدل کردند قهقهه زدند یکالمی ب



 

گذاشتند. قبل از   نیزم  یو رو  شی پاها  ی را رو   انایباز شد و دا  در

لگد  نکهیا کس  ی بخواهد  سپس   یلیس  یبزند  و  زد  گوشش  در 

شد و با قدرت پرتش کردند   دهیچیها پدستان آن  انیدر م  شیموها

  .دیترسی از ورود به آن هم م یکه حت یداخل اتاق

زانوها  ی صدا آمدند،  سرش  پشت  درها  شدن  خاطر   شیبسته  به 

از بس به هوا لگد    شیشده و پاها  یزخم  ن یبرخورد مداوم به زم

لرزش    توانستیسرپا ماندن نداشتند. م   ی برا  یجان  گر یزده بود د

به    ی مانند  ریرجیج  ی را احساس کند. صدا  شیفک و پاها  وقفهی ب

 .محکم ییهاقدم ی و بعد صدا دیگوشش رس 

ماند که   رهیخ  یرنگ  یواکس خورده و مشک  ی هاکفش  ی رو  نگاهش

 .درست مقابل صورتش قرار گرفته بودند

 ” .. خوشحالم که حالت خوبهانایبودم دا دنتیمنتظر د  یلیخ “ 

 157پست#

[14.03.21 01:45] 



 

برخورد کرده باشد   یخال  یکه به تنه درخت  ی امانند صاعقه  شوک

باال گرفتن    یتوان حت  گریچنان بر وجودش نازل شد که حس کرد د

 .سرش را هم ندارد

از    نیا  توانستی م   مگر را  صحنه   ادیصدا   ش ی پ  ییآشنا  ی ببرد؟ 

تداع ز   یزمان شد.    یچشمش  رو  ریکه  به    نیزم  ی باران  و  افتاده 

براق و واکس    یمشک  ی هااش چشم دوخته بود، کفش شکسته  ولنیو

کمک به او دراز   ی برا  ی مقابلش قرار گرفته بود و بعد دست  ی ازده

بود. دست گرما  ی شده  تا    ش یکه  نم  عمررا  فراموش  .  کردیداشت 

  ی زندگ  ندرال یشب از عمرش را مانند س  کیکه باعث شد    ی مرد

 .کند

 ن یا  ی رو  ییهابه عنوان انسان  تی بشر  ی شب زندگ  نیکه آخر  ی شب

ماند که    رهیخ  ی بود. نگاهش لرزان باال آمد و به دست  یکره خاک

 یشد و رو  دهیبود. نگاهش باالتر کش  دهیو رنگ پر  ده یکش  ،یعضالن

  .یاهیاش پر بود از سماند که تمام حدقه  رهیخ یچشمان

شخص   ن یا  دیفرار کند، شا  دیبا  گفتیم  اشزهیعقب رفت، غر  عقب

خودش نبود. او   گریرا داشته باشد اما قطعا او د  نی گر  لریتا  ی چهره



 

شده بود. اما چرا به دنبال او   والهایه  ن یاز هم  یکیبه    ل یهم تبد

 چرا منتظرش بود؟ گشت؟ی م

 ” .میصحبت کن  میخوای . فقط منترس“ 

عقب    نیزم  ی وحشت زده خودش را رو  انایجلوتر رفت و دا  یکم

 :زد ادیو با عجز فر دیکش

 ” .نشو کی...به من نزدکنم ی بمون! خواهش م عقب“ 

 ی دستانش را آهسته باال برد تا او را آرام کند، سپس رو  نیگر   لریتا

 :زانوانش خم شد و گفت

م  ظاهرم“  دا  ترسونهیتورو  نباش  نگران  نه؟  کم   انا،یمگه   ی من 

 ” .یدرک کن نویا دیهستم. با هاالمنتوسیا هیتر از بقمتفاوت 

دهد.    تیاو اهم  ی ها به حرف  توانستی بود که نم  دهیآنقدر ترس  انایدا

ا  کرد،یاو تنها خطر را حس م که پر بود از   یاتاق  نیاز بودن در 

ه  بیغر  بی عج  ی هاستم یس بدون  ب   ی اپنجره   چیو  به   رون،یرو 

  .کردیو وحشت م یاحساس خفگ

 ” .برم. بذار من برم خوامی م من“ 



 

 :و گفت  دی کش یقینفس عم نیگر لریتا

 ی به حرفا  دیاما با  ی رو گذروند  یسخت  ی . روزاکنمی درکت م  من“ 

. دستمو یباش   یدختر خوب   خوامی. باشه؟ حاال ازت می من گوش بد

 ” .می صحبت کن  م یتا بتون ینیبش یصندل ی اونجا رو ی ایو ب  ی ریبگ

ماند.   رهیخ  یصندل  ی دستش و سپس رو  ی هراسان رو  انایدا  نگاه

آن   ی اگر رو  دیشا  ایبه برق وصل بود،    ه یشب  ی زیچ  یبه صندل  دیشا

 .کردندی سرش را قطع م نشستی م

 ” .انایمن اعتماد کن دا به“ 

داشت اعتماد    هاالمنتوس یمانند ا  یکه صورت  ی با مرد  توانستینم

 .کند

کرد و سپس چشمانش را بست،    یاز جا بلند شد، مکث   نیگر  لریتا

انسان    کی  ی و به صورت عاد  دیدر هم لرز  اه یس  ی بدنش مانند بخار

  یهابا همان چشم  ن،یگر  لریدرآمد. حاال انگار خودش بود! خود تا

که برازنده صورتش    یشیو ته ر  دی سف  یروشن، پوست  یآب  رگذاریتاث

  .بود



 

.  ی کمتر احساس ترس کن  ی نطوریا  کنمی بهتر شد؟ فکر م  حاال “ 

  دم یرو ندزد  یجسم کس  انا،یخودم رو دارم دا  تیمن خاطرات و هو

ا مثل  شد   ییهاالمنتوسیو  مواجه  باهاشون  من  ستم ین  ی که   .

تا ب نیگر   لریخودمم. خود خود  و    ی صندل  ی رو  ای. حاال لطف کن 

 ” .می صحبت کن  م یتا بتون نیبش

بلند شد و رفت رو  نیا او فشار آورد  به    ی صندل  ی بار بدون آنکه 

او خ به  منتظر  و  را درهم حلقه کرد  نشست، دستانش    ره یمقابل 

  .ماند 
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 نجایاو را بکشد االن ا  خواستینداشتند او را بکشند، اگر م   قصد

 ریز  ایشده و    هاالمنتوسی خوراک ا  ایبود بلکه    فتادهین   نیزم  ی رو

  لریتا  خواستند؟یها خاک دفن شده بود. اما از جانش چه مخروار

 توانستی که م  یهمه آدم   نیا  نیچرا از ب  کرد؟یچه م  نجایا  نیگر

 د؟ یدیاو را م دیها مواجه شود بابا آن



 

آغشته به خون   نیرنگ زم  ی از جا بلند شد، کف خاکستر  یسخت  به

درست سرووضع  بود.  تقر  یزانوانش  که    شدی م  یمدت  باینداشت. 

چرب   شی. موهادادیدود و خون م  ی دوش نگرفته بود، بدنش بو

نبودند که او را نگران   ی زیچ  هانیبود، اما ا  دهیشده و به سرش چسب

ب ا   کهبود    نینگران ا  شتریکنند، او  منتظر او   دیبا  یالمنتوس یچرا 

 باشد؟ 

را   شیپا  کی  بایشده و تقر  فیضع  شیرفت. مچ پا  ی سمت صندل  به

صندلدیکشیم  نیزم  ی رو طرف  دو  دستانش  با  تا   ی.  گرفت  را 

  لر یتا   ی جد  ی نشست و به چهره  یتعادلش را حفظ کند. به سخت

 .شد  رهیخ نیگر

 ”نجام؟یچرا من ا ن؟یخوای م یمن چ از“ 

 “ ؟ی دید بی. آسمیزنی در موردش حرف م یصبور باش یکم اگه“ 

دا  ی رو  نگاهش طرز   های دگ یخراش  ی جا  د،یچرخ  انایدستان  به 

  د یناام  انایاز حرف زدن دا  ی چشم بود. وقت  ی تو  ی اناراحت کننده 

  .شد، خودش شروع کرد



 

د  حتما“  ا  دنیاز  شد  نجایمن  آخری متعجب  همو   ی بار  نی .  که 

بود    یشب  م،ی که داشت  ی دارید  نی و آخر  نیبهتره بگم اول  ای  م،یدید

 ” .فته ی اتفاق ب یهرم  یکه قرار بود ماه گرفتگ

اونجا نبود.   یبهوش اومدم و تنها بودم. جز من و داالس کس  من“ 

 یچه اتفاق   ن یدونستی نکردم. شما م  داتونیپ  یدنبالتون گشتم ول

 ”مگه نه؟ فتهیقراره ب

  د، یلرزیکه هنوز از درون م  انایپر از آرامش بود. برخالف دا  اشچهره

خودش کنترل داشته   ی به طور کامل رو  نیگر  لریتا  آمدی بنظر م 

 .باشد 

  خواستم یتورو از شهر دور کردم. نم  نیهم  ی البته خبر داشتم. برا “ 

تو قرار   دونستمی. م یمردم باش  نی درست ب   فتهیاون اتفاق م  یوقت

 ییپس تورو به جا  ،ی. تو قرار بود انسان بمونانایدا  ی کن   رییتغ  ستین

 ” .بردم که برات امن باشه 

 ” فته؟یقراره ب  یچه اتفاق دیدونستی چطور ؟ از کجا م اما“ 

 :رو فشرد و گفت  زشیم ی رو ی ادکمه



 

بخوا  خب“    ی طوالن  یکم  می صحبت کن   زیدر مورد همه چ  میاگه 

 ” .ی ایم  دهی. بنظر رنگ پرارمیب  یمناسب   ی . بهتره اول برات غذا شهیم

 :گذاشت و گفت دهیاش را نادمعده چشیپ انایدا

 ” واقعا چه خبره؟ نجایبدونم ا خوامی . مستمیگرسنه ن من“ 

 .ماند  رهیخ  انایدرهم حلقه کرد و با دقت به دا  زیم  ی را رو   دستانش 

که قرار   یموجودات  ها،المنتوسیا  ؟ ینی بیم  رونیموجودات رو ب  اون“ 

باشن که    یموجودات  نیترو نقص   ب یعی و ب  نیبهتر  ن،یتری بود قو

اما وقتکنهی م   یکره زندگ  نیا   ی رو نگاه م  ی.    ی چ  ی کنی بهشون 

 ” ؟ینیبی م

. زدیو خشم او را برانگ  دیبگو  ی زیچ  دیترسی م   دند،ی لرز  انایدا  ی هالب

  ی المنتوس یا  زیاو ن  دیباشد. شا  نیگر   لر یهنوز مطمئن نبود او خود تا

م که  بود  باالتر  هوش  ا  خواستیبا  از  بکشد.  حرف  او  رو   نیاز 

 .هم فشرد یرا رو شیهالب

د  نیگر  لریتا راحتعکس   دنیبا  به  او  و   یالعمل  خواند  را  ذهنش 

 :گفت 



 

بم “  بود  قرار  ا  ی ریاگه  با  باش  رفتار   نیمطمئن  باهات  ارامش 

ارزش   نجایمن بودنت ا  ی که برا  له یدل  نیبه ا  یینجای. اگه اشدینم

 ” .داره. لطفا جواب سوالم رو بده 

 :لبانش را تر کرد و گفت انایدا

 ” .هستن یو وحش رحمیب ی وال ی مشت ه هی اونا“ 

 .باز و بسته کرد د ییتا ی چشمانش را به نشانه  لریتا

و از هر لحاظ بهتر باشن اما   تری تر، قو. اونا قرار بود باهوش درسته“ 

که فقط تحت    فکری احمق و ب  رحم،یب  یشدن به موجودات  لیتبد

 چیدارن و ه  یوحش  ی. اونا خودنیرو انجام م  ی کار  هیامر و دستور  

 ” .ست ین  میاون چه ما انتظار داشت ه یشب زشونیچ
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 .شد  رهیبر ترسش چ  تی کم عصباندرهم رفتند و کم   انایدا   ی هاماخ

نمونه بهتر   هیتا    نیها رو کشتانسان  ی سر شما بود؟ همه  ریز   همه“ 

 ”ن؟یبساز



 

 :و گفت  دیکش یق ینفس عم لریتا

  ه یشب  ی زیبه چ  لیاونا تبد  ی . قرار بود همهرهیبم  ینبود کس  قرار“ 

 ل یبه من بشن. من حافظه و خاطرات خودم رو حفظ کردم و تبد

که    ی زیمن، روح من و چ  ی اریشدم. هوش  تری بهتر و قو  ی زیبه چ

جسم من بود که متحول   نینکرد فقط ا  ی رییدرون جسم من بود تغ

کرد.    دایاز قدرت روح پ  تفاده اس  ی برا  ی شتریب  ی هات یشد و ظرف 

 جادیا  یمشکل  هیوسط    نینرفت و ا شی درست پ  زی اما خب همه چ

 ” .ستادنیدر ا  نیا  رونیکه ب  ییشدن اونا  اشجه یکه نت  یشد. مشکل

تر . سختستادهیمقابلش ا  نیگر  لری تا  ردیسخت بود که بپذ  باورش

 !سر او بود ریز زیآن بود که قبول کند همه چ

 ” ؟یتونست چطور“ 

  ها المنتوسیکه ا  نهی. اونم امیمشکل بزرگ خورد  هیخب ما به   “ 

داشت  ستنین  ی زیچ رو  انتظارش  ما  تقرمیکه  پروژه  خب  با    بای. 

ا تعداد  شد.   مواجه  هستن    ییهاالمنتوسیشکست  من  مثل  که 

 ی بهتر  ل یباالتر تونستن تبد  یبا درجه هوش  ی انگشت شمارن. افراد



 

از مغز خاموش شد   ی اگوشههمه روحشون در    هیداشته باشن و بق 

 ” .جاش رو گرفت یو وحش دیجد یت یو شخص

کرده بود به   ریمدت ذهنش را درگ  نیا  ی که در همه  یسوال  انایدا

 .زبان آورد

 ” م؟یما انسان موند چرا“ 

سوال را بشنود و جوابش را    نیلبخند زد، انتظار داشت ا  نیگر  لریتا

 .از قبل آماده کرده بود

  ی سخت  یزندگ  ی که تو  نیهست  ی. شماها افرادنی فرق دار   شماها“ 

زنده موندن تالش   ی برا  ی. با سختن ینشد  دیو هرگز ناام  نیدیکش

سخت   ی هابا تجربه  ی که انسان موندن افراد  یی. همه کسانیکرد

بقا دست    ی ش براکه هرگز از تال  ییهستن. کسا  یزندگ  نیا  ی تو

 نیشما رو در مقابل ا  یونجواهر در  هیمثل    یژگیو  نی. ادنینکش

 ” .حفظ کرد رییتغ

جرات برگشت به عقب را    انایوارد شد، دا  یالمنتوس یباز شد و ا  در

صدا نحوه  از  تنها  کش  ی نداشت،  متوجه    دن ینفس  موجود  آن 



 

  ی نیآمد و بعد س  شیپ  ییهاقدم  ی حضورش در اتاق شده بود. صدا

 .مقابلش قرار گرفت زیم ی رو ییغذا

 :با حرکت سر اشاره زد نیگر لریتا

. دمی سواالتت جواب م  ی و بعد من به همه   ی غذا بخور  یکم  بهتره “ 

 ” .ین یهست که دوست داشتم بب  ی زیچ یراست

به عقب برگشت    انا یاشاره کرد. دا  انا یپشت دا  ییحرکت سر به جا  با

 !سیپشم آلود و خ  ی زی. چدیآغوشش پر  انیبه م   م یمستق  ی زیو چ

 ”!من...داالس ی ! خدا داالس“ 

 .و خودش را به او چسباند  دییتمام صورتش را بو سگ

 ” .شهیباورم نم ی ازنده تو“ 

 :با لبخند گفت نیگر لریتا

نم   تو“  فکر  م  یکنیکه  اجازه  آس  ی کس  دادمی من  سگم   ب ی به 

 ” برسونه؟

اش  عضو خانواده   نیزتریداالس را در اغوش گرفت که انگار عز  چنان

 .ندیبی را مقابل خود م



 

بگم    د یاز من به تو عادت کرده. خب با  شتر یداالس ب  کنمی م  فکر“ 

من اصال واکنش   ت ی ماه  رییچون به خاطر تغ  کنم یحسادت م  یکم

 ” .دهیبهم نشون نم یخوب

مقابل سگ گذاشت، با حضور داالس    زیم  ی رو  ی از غذا  یکم  انایدا

مطمئن شده بود که جانش در امان   شتریداشت. حاال ب  ی حس بهتر

  .است

  ی قراره چه اتفاق   یهرم   ی بعد از ماه گرفتگ  ن یدونستی از کجا م   شما“ 

 ” فته؟یب

بلند شد و پشت صندل  یمکث  نیگر  لریتا از جا   ستاد، یا  شی کرد، 

 خواست ی را به زبان آورد که انگار نم  ی او جمله  دیکش   ی قینفس عم

 .به آن اعتراف کند

 ” .ست یدر کار نبوده و ن یماه گرفتگ  چون“ 
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. او داشت  دندیشنی شتباه م ا  شیهاگوش   دیخشکش زد، شا  انایدا

 گفت؟یچه م

 ” ه؟ی. منظورت چشمینم متوجه“ 

با لحن صدا  تیبا جد  نیگر  لریتا م   ییقبل   چی ه  د یفهم  شدیکه 

 :گفت  ستیدر آن ن یدروغ

 ” .انا یرخ نداده دا یماه گرفتگ  چیه“ 

 ” .دمی...من خودم داما“ 

 ”؟ ی د ید یچ تو“ 

 ” .آسمون مشخصه ی حاال هم ماه تو نیهم دم،یماه رو د من“ 

که واقعا وجود   یآسمون  ای  ینی بیکه تو م  یآسمون؟ آسمون  کدوم“ 

 ”داره؟

را درک   نیگر  لریخشک شده، چرا منطق تا  شیگلو  کردیم  احساس

  .فهمدیاو را نم  ی هااز حرف  ی زی چ  چیه  کردی چرا فکر م  کرد،ینم

باغ من، تو   ی بدم. اون شب کنار من، تو ح یتوض گهیجور د هی بذار“ 

 ی از ماه گرفتگ   کمیگفت    شهی . خب می دیساده رو د  ی ماه گرفتگ  هی



 

فرصت   هیقرن بود.    ی های ماه گرفتگ   نیاز بهتر  یکی ساده فراتر بود،  

  یزیرها قبل براش برنامهکه مدت   یبه هدف   دنیرس ی برا یی استثنا

بود   یکاف  عاتیپخش شاها و  رسانه   یشلوغ  کمی  یدونی شده بود. م

 ” .کنه لیخاص تبد ی دهیپد هیرو به  یماه گرفتگ  نیکه ا

دوخته   نیگر  لریپر از سوال چشم به دهان تا   یگنگ با ذهن  انایدا

 .بود

بارها و    زیهمه چ  بایبود، تقر  یا نهیو پر هز  نی سنگ  ی پروژه “  رو 

بدون   ا یاز سراسر دن  ی . دانشمندان و نوابغمیبارها محاسبه کرده بود

 طیبه ما کمک کردن تا شرا   کنن،یم  کاریبدونن واقعا دارن چ  نکهیا

بسنج  رو  تعداد محدود میمتفاوت  و  دولت  آزما  ی. جز    ها شگاهیاز 

 ” .فته یداره م ی دونستن چه اتفاقیواقعا نم ه یبق

 :بپرسد  یذهنش را جمع و جور کرد تا بتواند سوال درست انایدا

 ” شده بوده؟ ی ز یبرنامه ر نایهمه ا  یگیم یعنی“ 

 ” .شهیم ی زیوقته داره برنامه ر یلیاز خ زی. همه چبله“ 



 

ماها مگه دام    ن؟یهمه آدم قمار کن  نیا  یسر زندگ  نیتونست  چطور“ 

کردن به   لیگرفتن و ما رو تبد  می برامون تصم  ی سر   ه یکه    میبود

 ” !یشگاهیموش آزما

 :سرد شده انداخت و گفت ی به غذا ینگاه  نیگر

 ”؟ ی بخور ی زیچ ی ندار قصد“ 

 ”بتونم؟ ی دار انتظار“ 

 :و گفت دیکش  یقیعم  نفس

دا  زیچ  همه“  بود  شده  محاسبه  نسلانایبارها  بود  قرار  ما  برتر    ی. 

معمی باش بود  قرار  ضع  هاوبی.  افراد  کن  فیو  حذف  فقط    م یرو  و 

باق  ی هاقدرت انسان  یبرتر  توانا  ییهابمونن.   یفراانسان  ی هاییکه 

 ”.دارن

 :زد ادیفر انایدا

 ”چرا؟“ 
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 :پر از معنا زد و گفت  ی پوزخند نیگر لریتا

 ”چرا؟“ 

 :به جلو خم شد و گفت زیم ی رو یکم

 ”چرا؟ یپرس یم ی دار  واقعا“ 

 .هیاهسته و پر از کنا دیخند

ف  هی  “  به  دن  ی لمای نگاه  ماورا،    ییلمایف  ؟یانداخت  ایروز  از  پر 

. صدر  دنیرو نجات م ایو قهرمانانه دن انیکه م ی فرابشر  ی هاانسان

  ی نگاه  هی  یفرصت داشت  ؟یرو چ  هاالیسر  ؟ی دی ها رو د پرفروش

عطش    رفت،ی م  ش یداشت به سمت ماورا پ  تیبشر  ؟ی بهشون بنداز

رو تکون بده.   ایدن  تونستی م  دیشا  هک  ی زیبه چ  نی مخاطب   اندازهی ب

موجود   ییایرو  ی هات یقابل  ی همه  تونستی اگه انسان م  شدی م  یچ

مثل خاطرات خون اشام رو داشته باشه؟    یالیسر  یآشاماخون  ی تو

سازگار  ای و  باال  عمر  طول  و  قدرت  و  مح   ادیز  ی سرعت  و   ط یبا 

! دروغ  انایاانسانه د  هی  ی آرزو   تینها  نیهوم؟ ا   ؟ی ماریبدون ب  ییایدن

رو  ییهاقدرت نیچن ی ذهنش آرزو ی تو ی! هر انسانستینگو که ن



 

لذت نبره و دنبالش نباشه    ی که از عمر ابد  ستی ن  چکسیداره، ه

و ردش   ی بد  ی شنهادیپ  ن یکه بهش چن  ستین  یانسان   چی. هانایدا

 ” .کنه

 .پا انداخت ی داد و پا رو  هیتک ی صندل   یپشت به

و   ییآرزو  نیمحقق کردن چن  ی برا   میفرصت بدست آورد  هی  ما“ 

خورد ممیشکست  اعتراف  خورد  کنم ی .  نبود  میکه شکست  قرار   .

ب  نیچن دار  یتیخاصی موجودات  اما شدن!  بشن  دنبال   میساخته 

 ” .میگردیخطا م نیا لیدل

 ” خطا؟ یگیتو به مرگ هزاران نفر م  خطا؟“ 

 ”.نمردن ی کیطور تکن به“ 

در وجود   دیو بگو ردیاو را بگ قهیبلند شود،  خواستیدلش م انایدا

که قبال    یاز انسان  ینشان  والهایه  نیاز ا  یکی  وانات،یح  نیاز ا  یکی

به    هیشب  یذات  والهایه  نیا  ی کجا  نمی کن! نشانم بده تا بب  دایبوده پ

 .به ما دارد  هیشب یانسان

  .نزند ی اخودش و زبانش را گرفت تا حرف اضافه  ی جلو اما



 

جا  اونا“  نم  ی تو  ییهنوز  اما  هستن،  جسم  چطور   میدونیهمون 

 ” .م یباگ رو رفع کن  نیا میتونی م

برا  اتیاز محتو  یکم  انایدا   چی ه  شیظرف را در دهانش گذاشت، 

بود که طعم   ی. آنقدر عصبخوردینداشت، انگار خاک م   یطعم  زیچ

  .د یفهمیغذا را نم

اتفاق افتاده؟ پس آسمون   نیا  یچطور؟ چطور بدون ماه گرفتگ  “ 

 ”؟یچ

 :از جا بلند شد و گفت نیگر لریتا

 ” .ای...همراهم ب پاشو“ 

او خ  انایدا به  تغ  رهیمردد  کامل  آرامش  با  که  داد،   رییماند  شکل 

  ی و ب   دهیو قدش بلندتر شد، دستانش کش  دیلرز  ی بدنش مانند دود

شدند.   دهیپوش ی اریبس ی ها یاهیرنگ شده و حدقه چشمش با س

شد. هول به دلش    ی سوزن  شیهاتر و دندان  دهیکش   ی دهانش کم

  د، یترسی. به شدت مترساندی ماو را    بتیه  نیاو به ا  دنیافتاد، د

  .کند ی بود غالب ته  کیآنقدر که نزد
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 یی هاوجودش را در برگرفته بود، با گام   ی که همه  یوجود وحشت  با

چشم    بانهیغر  یسست و لرزان به دنبالش حرکت کرد.داالس با حالت

ته و منتظر بود دست از پا خطا کرده تا به او حمله دوخ  لریبه تا

  .کند

که بتواند در صورت بروز خطر   کردیحرکت م  انایبه دا  کینزد  آنقدر

 .از او دفاع کند

  ب یمبهوت از ساختار عج  انایتودرتو عبور کردند و دا  ییراهروها  از

تا  ی قلعه به سمت مقصد به دنبال  برم  لرینامشخص  .  داشت ی گام 

 .نبود  ی خبر  بایتقر  رونیوحشتناک ب   ی گرم بود، از سرما  فضا نسبتا 

 هیکه تا چند ثان  ی گذاشت و در  یحسگر لمس   ی دستش را رو  لریتا

 .بود از هم باز شد   امدهین انایاصال به چشم دا شیپ



 

 ی وانیافتاد که مانند ا  ی باز  ی وارد اتاق شد چشمش به فضا  یوقت

 ی درست رو یوانیداشت. ا رونیب  طیبه مح   یکامل دیبزرگ و ازاد د

 .بود دنیپرتگاه کوه که تمام دشت و جنگل از انجا قابل د

 ی کامل  دید  نجایاز ا  نیبنابرا  میطبقه قلعه هست  نیبلندتر  ی تو  ما“ 

 یبرا  نی. هرجا هم که الزم باشه دوربمیدار   رونیب  طیمح  ی به همه

چک کردن شهر و افراد هست. حاال به آسمون نگاه کن و بهم بگو  

 ” ؟ینیبی م یچ

به   ی خون بود و ماه  ی دوخت که به سرخ  یچشم به آسمان  انایدا

 .شب   یاهیس

 ” .وجود نداره ی استاره  چیه اه، یسرخ بدون ابر، ماه س  آسمون“ 

حس   انایدا  شدیقدش باعث م   ی رعادیغ  ی بلند  ستاد،یکنارش ا   لریتا

 .داشته باشد ی بدتر

 ” دقت کن ؟یچ گهید“ 

 :گفت  قهیماند و بعد از چند دق رهیبه آسمان خ شتریب انایدا

 ” .ه یمثل روز ماه گرفتگ ی. همه چیچیه“ 



 

چون تو اصال به   ستیآسمون ن  ی تو  ی رییتغ  چی. ه نهی. همنیافر“ 

 ”!ی نشد رهیآسمون خ

نشست و بعد دوباره معطوف   لری تا  مرخین  یرو  دی با ترد  انایدا  نگاه

 .شد نیآسمان خون

 ی متوجه شد که گاه  شهی دقت م  کمیاما با    یعال  یسقف مجاز   هی“ 

رو دارن و خب   تیاز پاراز   ی ها حرکت لرزش مانندقسمت   یبعض

 شه ی ظاهر م  ی ا. نه ستارهکنهینم  رییآسمون تغ  نی ا  ی تو  زیچ  چیه

 د ی به ذهنم رس یزمان ی استفاده از آسمون مجاز کی . تکنی و نه ابر

 دا یکارناوال سوخته نجات پ  هیاز    ه آشنا شدم ک  ی که با دختر هکر 

 یطراح  وانهید  ی سر   هیشکنجه آور که توسط    طی مح  هیکرده بود.  

 نکه یبود و من بعد ا  یجالب  دهیا  یسقف آسمون  دهیشده بود. خب ا

کرد مجذوبش شدم و خواستم    فی اون دختر در موردش برام تعر

باالتر  ی تو شده    ی سطح  آشنا  ما  هکر  با  کنم  فکر  کنم.  تستش 

 ” .ی باش

 .شد ف یخف یدچار لرزش انایدا ی هالب



 

تو کار    ی برا  نیها رو ساخته؟ شاکه پناهگاه  یهست  یتو اون  ن؟یشا“ 

 ”کرد؟ ی م

  تش یامن   کنهی که برام م  ی مار  ی قول دادم در ازا  نی . من به شاالبته“ 

ز تضم  نیرزمیدر  شا  نیرو  البته  نم  نیکنم.  چه   دونستیواقعا 

م   یاتفاق همه  فته،یداره  مثل  م   ی اونم  فکر  اتفاقا    نیا  کنه یشما 

 ” .هیواقع

ها  توانستینم  انایدا باور کند. د  ش یحرف  چه   دانستی نم  گریرا 

 .دروغ یراست است و چه حرف یحرف

 ” .نشونت بدم گهید زیچ هی. بذار یباور نکن ی حق دار  “ 

تبلت  انیم  از دکمه  رونیب  یلباسش  و  فشرد. سپس    ییهاآورد  را 

 .گرفت انایرا مقابل صورت دا ی ریتصو

خ  نیهم  ا،یآس“  زنده.  جنوب   ی ابونایاالن  کره    نم یا  ،یژاپن، 

برهیروس فرانسه...م   ی رو  می...خب  لندن،    ی زندگ   ؟ینی بیاروپا، 

 ”داره انیجر



 

 ابان یدر خ  ی و عاد  یانسان  بتیشد که با ه  یچنان مات افراد  انایدا

 فتاده، ی ن  یاتفاق  چی که انگار ه  کردندی م  یزندگ  ی قدم برداشته و جور

و عقلش باور   دانستی که م  ییزهایچ  ی به همه  ی الحظه  ی که برا

 .داشت شک کرد

 ی چه اتفاق  دوننیو نم  کننی م  یزندگ  ی اونا دارن عاد   ی همه  یعنی“ 

 ”واسه ما افتاده؟ چطور ممکنه؟

 :تبلت را خاموش کرد و گفت  لریتا

مدولت  ی همه“  نتادوننی ها  منتظر  اگه   قاتی تحق  جی.  تا  هستن 

 ” .میهمه انجام بد ی بود تست رو رو  زیآم تی موفق

 ”کردن؟ اشعه؟  رییآدما تغ نی ا ی همه چطور“ 

 :و گفت  دی خند نیگر لریتا

داشتم. نه اشعه مناسب نبود،   ...انتظارش روی دار  ی ادیز  سواالت“ 

آشام  یخاص  ی دارو...دارو  منبع آب  با  مخلوط   یدنیرو  کل کشور 

برا  ی محدوده  هی.  میکرد نت  نیا  یبزرگ  اونچه   جهیتست. خب  با 

 ” .مدنظر ما بود فرق داشت



 

  شیرا داشت که رو  یاحساس موش  د،یلرزی از خشم م  انایدا  بدن

 .کرده باشند شیآزما

 ”!دیزیرقت انگ  ی وال یمشت ه هی شماها“ 

بق  فهممیم“  و  به من  . من درک انایدا  یدار   یچه حس  هینسبت 

محول   ی افه ی. به من وظستمین  ا ی  مونمیبگم پش  تونمی . نمکنمی م

به مشکل خورده و حاال   فهیوظ  نی و ا  دادم ی انجامش م  دیشد که با

 لشیبذار دل  د،یینجایچرا ا   یبدون  ی. خواستمیمشکل بزرگتر دار   هی

 ” .رو بهت بگم 

شد،دا  ی جد  نگاهش تماما   انایو سخت  به چشمان  دوخت  چشم 

 .او بود ی که انگار تماما متمرکز رو  یاهیس

نزد  یکم  نیگر  لریتا او  به صورت  را  و   کیخم شد،صورتش  کرد 

خود را  ریتوانست تصو یکیفاصله نزد نیبار از چن  نیاول یبرا انایدا

 .ند یچشمان اوبب انیم یکیدر تار

جز    پروژه“  خورده.  و    هیشکست  انسان  محدود  تعداد    هیتعداد 

 وبیموجود مع  هی به    لیتبد  ه یمثل من، بق  افتهیتکامل    المنتوسیا



 

ا  ای  ریشدن. د به  پروژه شکست   رسهی م   جهینت  نیزود دولت  که 

ا من،  اونوقت  شه.  منهدم  بهتره  همه  هاالمنتوسیخورده   ی و 

 .می شی منهدم م  نیبود  ست و ت  شی ازما  نیا  نایکه در جر  ییشماها
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 تونن ی پخش کنن. فکر نکن نم  نجایا  ی رو در هوا  یگاز سم  ه ی  هیکاف

برااونا سال  کیکردن. نه فقط    یزیربرنامه   زا یچ  نیا   ی همه  ی ها 

شا و  تا  سه  دوتا،  بلکه  داشته   نیگزیجا  ی نقشه  شتریب  دمینقشه 

در حمله موجودات    گن یم   ا یو به مردم دن  کننی باشن. مارو نابود م

  می شیقهرمان و ما م  شنی شدن. خودشون م  روزیپ   نیبه زم   ییفضا

 ” !بره  نیاز ب د یکه با یمانع هی

 .موضوعات را بفهمد نیربط خودش به ا توانستینم انایدا

 :سوال را از نگاهش خواند و گفت لریتا

به جا مونده تنها    ی هاکردم تنها حلش کنم اما نشد. انسان  یسع “ 

درون   ی زیوچ  دینش   لیدرون شما باعث شد تبد  ی ز یراه هستن. چ

مارو   ی که هست همه   ی زیهرچ  نیکنم. ا  دایمن باعث شد تکامل پ 

 ” .ده ینجات م



 

 :دیپرس انایدا

م “  من  کاف  ی خوا یاز  حد  به  مگه  کنم؟   المنتوس یا  یکمکت 

 ”؟ی ندار

کنن.    یهستن که کمک  ی کمتر از حد   افتهیتکامل    ی هاالمنتوسی ا “ 

  م یدیدولت بفهمه به بن بست رس   میو بذار  می کن  سک یر  م یتونینم

ن   نیبنابرا .  رممکنه یغ  قیتحق  ی برا  یکمک  یانسان  ی رویدرخواست 

شما رو   تی . من امندیراه حل باش  هی  نی تونی م  هیو بق  ریام  ن،یتو،شا

ا  کنمی م  نیتضم زنده موندن کمک   یبرا  خوامیم   زتوندر ازاش 

 ” .د یکن

 :کرد وگفت اخم انایدا

 ” بهت اعتماد کنم؟ دیبا چطور“ 

به من    یستادیاالنم که مقابلم ا  یحت ،ی بار به من اعتماد کرد  هی “ 

 ” .گه ی...قلبت هرگز دروغ نمی اعتماد کرد

 :و گفت  دیکش یق ی نفس عم انایدا



 

م  خواهرمو“  ا  خوامی ازاد کن،  و  باشه  ام  خوامی م  نکهیکنارم   ریبا 

 ” .مشورت کنم

 :صورتش نشست و گفت  ی از هم باز شد، لبخند رو لریتا ی چهره

 ” ا ی. دنبالم ب حتما“ 

 .رفتند نییطبقه پا نیشدند و چند ی اتاقک اسانسور مانند  وارد

تند    ی . بودادی مانند الکل را م  ی وادم  ی شدند که بو  ییراهرو   وارد

 ...ییایمیمواد ش

 ” .نش یبب  ی هست که فکر کنم بخوا یکی“ 

شدند.    د یتماما سف  یاتاق  طیرا باز کرد و وارد مح  یرنگ   دیسف  ی درها

 ره یرا جلب کرد و نگاهش خ  انایتوجه دا  ی دستگاه  بی ب  بی ب  ی صدا

مرد رو  ی به  که  کش  یماند  دراز  چند  دهیتخت  به    نیو  دستگاه 

 .وصل بودند شیزخم ی نه یس ی قفسه

پاها  دند،یلرز  شیهالب  ی قدم   ارادهی ب  شی دستانش سست شدند، 

 :ناله مانند گفت  ییجلوتر گذاشتند و با صدا

 ”!النی ا“ 
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ب  نگاهش بود و مرد  ی که رو  ی پسر  نی مردد  که کنارش   ی تخت 

 .دیبود چرخ  ستادهیا

 :دست به تخت اشاره زد و گفت با

 ی هاالمنتوسیکرده بود با ا  یسع  ی لیچندان خوب نبود. خ  حالش“ 

به کس  ریمن درگ ندارن  اونا عادت  فقط    یشه و خب  رحم کنن. 

بدن در حال مرگش   خوامی چون دستور داده بودم گروهر و زنده م

عضو گروهتون چندان خوش    یکی حمل کردن. البته اون    نجایرو تا ا

 ” .شانس نبود 

که    یصورت پر از زخم و بدن دنیسمت تخت حرکت کرد و با د به

  .شد شیپوستش کنده شده باشد، دلش ر شتریب آمدی بنظر م 

 ” شه؟یخوب م  حالش“ 

 ”خوب بشه؟ ی خوایم“ 

 ” .خوامی که م البته“ 



 

 .کردیاحساس م  یکیحضورش را در نزد   ینیجلوتر آمد، سنگ   یقدم

  ی خوب  ی. ما گروه پزشکشهیالبته که خوب م  ی خوایم  نطوریا  اگه“ 

 ” .در بهبودش کمک کنن توننیکه م میدار

 :مکث کرد و سپس ادامه داد یکم

 ” ؟یکنارش بمون ی خوایم“ 

ا  یصندل  ی رو  انایدا و دستان سرد  در   النیکنار تخت نشست  را 

نبض را از مچ دستش    فیکوبش ضع  توانستی دست گرفت. م  انیم

 .احساس کند

 ” .رهیبم  ستیمطمئن بشم قرار ن  یتا وقت فقط“ 

و    ستادینشان نداد و در سکوت همانجا ا  یعکس العمل خاص  لریتا

 .مقابلش چشم دوخت ریبه تصو

. کردی فرق م   زی همه چ  اومدینم  شی پ  زایچ  نیاگه از اول ا  دیشا“ 

همه  که  ا  تی زندگ  ی متاسفم  دا  راتییتغ  نیدستخوش  . انایشد 

جسور و شجاع و    ی حس کردم درونت زن  دمتیکه د  ی روز  قتایحق

م زننمی بی مستقل  ال   ی .  شا   هان یبهتر  قیکه  زمان    دیبود.  در  اگه 



 

م  گهید  طیو در شرا  گهید آشنا  فرق   یاالن همه چ  میشدی باهم 

 ”.کردی م

  ره یخ  اهشیسرش را به سمت او چرخاند و به چشمان تماما س  انایدا

که کنار هم گذرانده    یشود که تنها شب  نیمنکر ا  توانستی ماند. نم

 .مرد وجودش را لرزانده بود نیاز جاذبه ا ی زیبودند، چ

 ” فته؟یب  یقراره چه اتفاق حاال “ 

تا کنارت باشه.   نجایا  ارمیخواهرت رو م  ،یهمونطور که خواست “ 

با شرا   دیبعدش  مورد  کن   طیدر  مذاکره  هم  با  دانایدا  میکار   گه ی. 

 ” .یتا راحت باش ذارمیتنهات م

 ” ...کن صبر“ 

و   بتیکرد از ه  یسع  نباریرفت، ا  لریجا بلند شد و به سمت تا  از

انسان با او صحبت   کی  ی اریکه با صدا و هوش  نیچهره او نترسد، هم

  .که داشت کم شود یبود تا از هراس یکاف کردی م

 ”جاسوسه؟ یک  ن،یرزمیپناهگاه ز ی گروه ما، تو ی تو“ 



 

رو   لریتا   چشمان تعلل  چرخ  ی با  او  چهره   دیصورت  سپس  اش  و 

 .درهم رفت

 ” .شمیرو متوجه نم منظورت“ 

ا  یوقت“  تو  النیگروه  افرادشون گفتن  گروه   ی به ما ملحق شدن، 

  ی که انسان  ییرو به سمت هرجا  هاالمنتوس یهست که ا  یجاسوس

جاسوس    میبفهم  میکرد  ی . ما سعکنهی م  تیمونده باشه هدا  ی باق

 ” .م ی اما نتونست هیک

  ار یاون پناهگاه کامال در اخت   انا،یدا  م یبه جاسوس نداشت   ی ازی ن  ما“ 

رو در دست داشتم. چرا   زیو همه چ  ن یشما، شا  ی ما بود. من صدا 

پناهگاه  ی برا  یجاسوس   دیبا کردن  ساختم   ی نابود  خودم  که 

 ” بفرستم؟

 ...وسط درست نبود  نیا ی زیچ د،یپر انایاز رخ دا رنگ

به گروه   هاالمنتوسی چرا ا  کرد؟یم   یداشت جاسوس  یچه کس  پس

 زده بودند؟ خانیشب

 ” ...جاسوس اونجا بود هیمن مطمئنم که  یول“ 



 

 :چشمانش را بست، دستانش را مشت کرد و گفت لریتا

مشکل رو به من بسپر خودم  نی. اهیچ انیبدونم جر کنمیفکر م “ 

م اکنمی حلش  شما  که  حاال  ارتباط  د،یینجای.  پناهگاه   یالزمه  با 

باش مم یداشته  فکر  چ  ی برا  نی شا  کنم ی .  همه  کردن  به   زیباور 

 ”.دمی ارتباط رو م نیا بیداشته باشه. ترت ازیتو ن ی صدا  دنینش

نشان دهد، به سرعت از اتاق خارج   یواکنش  اناینماند تا دا  منتظر

  .شد و در را پشت سرش بست
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در چنان   النینشست، ا  النیسر ا  ی بازگشت و باال   ش یبه صندل   انایدا

. احتماال شدیمتوجه حضور او هم نم  یبود که حت  یقیخواب عم

 .درمان او را در حالت خواب نگه داشته بودند یاثربخش ی برا

راحت مشغول چرت زدن بود. حاال   یالیکنارش مانده و با خ  داالس

و هم داالس در کنارش بودند    النیداشت. حاال که هم ا  ی حس بهتر

با    توانستی بود و م  نجایهم ا  ریفکر کند. کاش ام  وانستتی بهتر م



 

! زدی حرف م  یکیبا    د یداشت. با  از یاو حرف بزند. به مشورت با او ن

 هاالمنتوسیپناهگاه شد. اگر از طرف ا  درونجاسوس    ریفکرش درگ

 کرد؟ یم ی وسط خرابکار نیداشت ا ینبود پس چه کس 

که    یالمنتوسیا  دنیو با د  دیباز شدن در سرش به آن سو چرخ  با

از جا بلند شد و حالت حمله به خودش    زهیوارد ناخودآگاه بنا به غر

  .رفت المنتوسیبه سنت ا ی با غرولند زی گرفت. داالس ن

 انایبه دا  ی روح نگاه  یسرد و ب   ی ازنانه و چهره   یبتی با ه  المنتوسیا

 :انداخت و گفت

 ” درسته؟ یهست انایدا “ 

 .کرد دشییحرف با حرکت سر تا یب انایدا

 ” .ینی خواهرت رو بب ی خوایگفت م  سیرئ “ 

را با دستان بسته به سمت او هل داد. بال از شدت ضربه به   ی دختر

تعادلشان را از دست ندهند دستش    نکهیا  ی برا  انایخورد و دا  انایدا

  .بال را نگه داشت ی گرفت و بازو واریرا به د



 

بود، درست به    ار یکه خواهرش را آورده بود هوش  یالمنتوس یا  نگاه 

بود که مطابق    ییهااز همان  یکیگفت او هم    شدیم  لر،یتا  ی اریهوش

 ...نقص یب ی برتر و موجود  یپروژه درست از آب در آمده بودند. ژن

م   اما تنها گذاشتن آن  المنتوسیا  دیرسی بنظر  نداشت قصد  را  ه  ها 

 .باشد 

  دنشون یمشتاق رس   نقدریا  س یکه رئ  ی منتظر بودم تا افراد  یلیخ “ 

 د یچرا با  فهممینم  کنمی بهت نگاه م  یو حاال هرچ  نمی بود رو بب

باش  سی رئ  ی برا  نقدریا هم    ؟ی خاص  بق  یانسان  هیتو   ه ی!  ه یمثل 

مع ضع  وبیموجود  آس  فیو  اریپذ  بی و    دنت ید  ی برا  نقدری...چرا 

 ” مشتاق بود؟

ا  انایدا را استشمام کرد.   ریتحق  ی بو  المنتوسی از لحن پر از غرور 

 :داد و گفت  شین یبه ب  ینیچ

 ” !تی. انساندیرو دارم که شماها ندار ی زیچ من“ 

 :زد و گفت ی پوزخند المنتوسیا



 

ب  دوارمیام“  کار  به  خوب  دیای واقعا  خوراک    ه یبق  ی برا  یوگرنه 

 ” .د یهست هاالمنتوسیا

به سرعت بال را   انایرفت و در را پشت سرش بست. دا  رونیاتاق ب  از

 :و گفت دیدر آغوش کش

چقدر دنبالت گشتم، چقدر دعا   یدونی من...نم  ی خدا  ی ...بال...وابال“ 

 ” ...ی او زنده  یینجایا شهیباورم نم ای. خدانمتی کردم سالم بب

 از صورتش کامال سوخته و پلک و  یمیسرش را باال گرفت، ن  بال

  .رفته بود نیچشمش از ب

 ” .که دارم بشه گفت سالم  یتینکنم به وضع فکر“ 

 .فشرد انایگرفت و سرش را به شانه دا نییاش را پابسته  دستان

 ی راه  چی. ه ی شد  لیبرات تنگ شده بود. فکر کردم تو هم تبد  دلم“ 

و هرگز   رمیمیم  تیدر نها  کردمی. فکر م رمینداشتم که ازت خبر بگ

 ” .سرت اومده ییچه بال  فهممینم

آس   ی موها  انیم  انگشتانش پوست  و  بال    دهید  بی کوتاه شده  سر 

 :گشت و گفت



 

 ”سرت آوردن؟ ییبال چه“ 

 :دستانش را به سمت او گرفت و گفت بال

 ” .کنم یم فی باز کن. داستانش مفصله. برات تعر دستامو“ 
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خطوط زخم مانند به   ی دستانش را باز کرد و نگاهش رو  نیب   بند 

ها زخم  ی ماند. انگشتش را آهسته رو  رهیجا مانده از دستبندها خ

 :صورتش جا خوش کرد و گفت  ی رو ی. لبخند تلخ و محزوندیکش

 ؟ی چقدر خوشحال بود  ادتهی  ،یشب قبل ماه گرفتگ   ش،ی پ  چندماه“ 

شوق و  ذوق  چه  روزایرفتی م  یداشت  یبا  چه    م، یداشت  یخوب  ی. 

 شه ی باورش م  یبازم بهتر از االن بود. ک   ی سخت شده بود ول  ی زندگ

 ” م؟یبکش یهمه سخت ن یا میمجبور شد

. دیبال دورش حلقه شدند و با همه وجود او را در آغوش کش  دستان

بال را احساس کند. خودش هم    ی بغض آشکار در صدا  توانستی م

 .فشاردی م شیگلو ی پا رو یکس کردی حس م



 

از اشک بود، چشمانش    س یاز بال فاصله گرفت، صورت بال خ  یوقت

پا لب  و  شده  سرعت   دیلرزی م  نشییسرخ  به  اشک  قطرات  و 

ط  رشانیمس چانه  به سمت  سنگکردندی م  ی را  بغض  با  که   ین ی. 

برا  دنی نفس کش رو  شیرا  را  انگشتش  بود  کرده   ر ی مس  ی سخت 

 :و لب زد دیصورت بال کش  یسوختگ

 ” !تو منو کشت یبه سرت اومده؟ دل نگران  یچ“ 

دست او غرق آرامش شد. حس    ی چشمانش را بست و از گرما  بال

  انایها از آغوش مادر دور مانده باشد. دارا داشت که مدت   ی ابچه

را   ی او نه فقط خواهر، بلکه مادر بود. بال هرگز محبت مادر  ی برا

درک نکرده بود، هرگز آغوش پدر و مادر را لمس نکرده بود، اما  

 .تجربه کرده بود انایکنار دا رعشق و خانواده را د ی معنا

 :گفت شیذات یدهد و با شوخ طبع  رییکرد فضا را تغ یسع

 ” .م کور شدچشمم ه هیگوشم کر بود  هینشده.  میچیه “ 

 .لبخند زد  یبه سخت  انایو دا   دیخودش خند  مزهیبه حرف ب  خودش



 

با سف  ی رنگ  یکاناپه مشک  ی رو تضاد  در  بود   ی دیکه  اتاق  مطلق 

 :و گفت دیکش  یشانیبه پ  ینشستند. بال دست 

گذشته بود که بهوش اومدم. تنها    ی چقدر از ماه گرفتگ  دونمینم “ 

که    یزمیه  م،یتپه زده بود  ی که رو  ییکس نبود. چادرا  چیبودم، ه

ها و غذاهامون...همه سرجاشون بودن اما کوله   م،یروشن کرده بود

م  ی آدم  چیه کار  چشم  تا  من  کردی نبود.  و  بود  که    ی برهوت 

 ” .افتاده  یچه اتفاق دونستمینم

 :را تر کرد و گفت شیهاکرد، لب  مکث

ها دارن اجراش بچه  هیاس که بقمسخره ی باز هیاولش فکر کردم  “ 

از    یخال  ی هاخونه  دنیرفتم، با د  شی پ  شتریب  یاما هرچ  کنن،ی م

اش  همه  نایکه ا  دمیفهم  شتریول شده سر راه ب   ی هان ی سکنه و ماش

پ  دونمیوحشتناکه. نم  تیواقع  هی رفتم که به شهر    ادهیچند روز 

  کهنیبودن. ا  یاونجا بود که به دو سه نفر برخوردم که زخم  دم، یرس

چشمه   هیبه    ابونیب   ی بود که تو  نی مثل ا  نمی تونستم چندتا انسان بب

 دونستی نم  یبودن و کس  جی. اونا هم مثل من گیآب خنک برس



 

مثل    ستیقرار ن  ز یچ  چیه  گهید  میدونستی افتاده، فقط م  یچه اتفاق

 ” .اول بشه

 .در دستش نشستند و آرام نوازشش کردند انایدا دستان

داشتم. من برگشتم خونه و منتظر   یت یوضع  نیهمچ  بایتقر  منم“ 

 ” ؟یبرگشت تو موندم. چرا برنگشت

اول  میتصم“  با  که  بود  موقع  همون  اما  برگردم.  گروه    نیداشتم 

سوپرمارکت    هی. من رفته بودم داخل  میبرخورد کرد  هاالمنتوسیا

  ی رو پانسمان کنم. وقت  ه یبق  ی هاو زخم   ارمیرو ب  هیاول  ی هاکه کمک

 یچ  دونستمی. نمانیدارن م  المنتوسیکه چندتا ا  دمیداخل بودم د 

که    دمیپناه گرفتم. د  نیتریو پشت و  دمیازشون ترس  ی هستن ول

من موندم و    پاره کردن.  کهیها رو تچشمام چطور اون انسان  ی جلو

برنگشتم.    ابونیبه خ   گهیبودم که د  دهی! اونقدر ترسقیوحشت عم  هی

ساختمونا  یکیوارد   روز  یخال  ی از  و چند  شدم  سکنه  پناه   ی از 

گرفتم از   میپخش شد تصم یونی زیاون برنامه تلو نکه یگرفتم، بعد ا

م  ای  ر ید  دونستمی شهر خارج بشم. م آپارتمان  انیزود  ها و  سراغ 

 ” .طعمه آماده باشم   هی خواستمینم
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 :را پاک کرد و ادامه داد سشیپشت دست چشمان خ با

ب  دمیرس  جهینت  نیا  به“  با فضا  رونیکه  که هست    ی بازتر  ی شهر 

که داشتم   یکم  لی تنها و با وسا  ی اد یمراقب بود. مدت ز  شهی بهتر م

و روزا به   دمیخوابی درختا م ی جنگل سرگردون بودم. شبا باال  ی تو

 دا ی که پ  یکس  ن ی. اولرفتمی راه م  گهید  ی هاکردن انسان  دایپ  دیام

بود، اون از من   ونگیبود، اسمش وو    ی اهکر  یمرد زخم  هیکردم  

فرار کرده بود.   المنتوسیداشت و از دست چندتا ا  ی شتریاطالعات ب

خواهرش کشته شده و خودش زنده مونده بود. بهم کمک کرد تا 

  ه ی بار جونم رو نجات داد. کم کم بق   هی  ی و زنده بمونم، حت  رمیبگ  ادی

 الن یبه اسم ا  یک ی  که  دمیو با گروه آشنا شدم. شن   میکرد  دایرو پ

پ رو  مقر  تا  فرستادن  شب    دایرو  اون  که  بودم  گروه  همراه  کنه. 

  ی بود، هر طرف دست و پا   ی حمله کردن. وضع بد  هانتوسالمیا

حمله کرده بودن.    یگله گرگ وحش  هیقطع شده افتاده بود. مثل  

 ییزدن تا کسا  شی محوطه رو آت  ی . وقت کردیطرف فرار م  هی  یهرک



 

  ون یفرار کنم اما جونم رو مد  تونستمی رو بکشن، م  انه موند   ی که باق

نم  ونگی اون  راحت  تونستیبودم،  تا   یبه  برگشتم  من  بره،  راه 

از دست رفت در    مییبایاتفاق افتاد. خب همه ز  نینجاتش بدم که ا

 ” .میا عوض هنوز زنده 

 :تر فشرد و گفتدستش را محکم انایدا

 هیثان  هی  ذارمینم  گهی. دفتهیات بواسه   ی اتفاق بد  ذارمینم  گهید“ 

 ” .یچشمم دور ش ی هم جلو

زده به سمت  داخل شدند. بال وحشت  المنتوسیباز شد و دو ا  در

 :پناه برد و گفت انایدا

 ” ...من ی خدا “ 

اکتفا کرد.    زیآم  دیتهد  ی و تنها به غرولند  ستادیمقابلشان ا  داالس

 :بال گذاشت و گفت ی بازو ی دستش را رو انایدا

 ” .میبهمون ندارن. فعال صلح کرد ی . کارنترس“ 

 ییهامانند ربات   هاالمنتوس یقرار گرفتند و ا  زیم  ی غذا رو  ی نیس  دو

  .خاموش و تحت فرمان اتاق را ترک کردند



 

 :غذا را به سمت بال گرفت و گفت  ینیس انایدا

. متاسفانه  یش  هیخوب تغذ  یمدت نتونست  نی. ای . الغر شدبخور“ 

و    ییکرده بودم که باعث شد از نظر غذا  دایپناهگاه خوب پ  هیمن  

که خوردم از فکر تو برام مثل    ی اباشم. اما هر لقمه  نی تام  ت یامن

. حاال کنمی. حاال احساس قدرت میزهر بود. خوشحالم که هست

غذا بخور و استراحت کن و   نجای. تو ارم یبگ میدرست تصم تونمی م

 ” .رو بدم ی کار هی بیترت دیبا باش. من  النیلطف کن مراقب ا

از    انایبرد. دا   ورشیبا حرکت سر موافقت کرد و به سمت غذا    بال

او   دنیبا د  دادندی م   یدم در نگهبان   المنتوسی رفت. دو ا  رونیاتاق ب

 چیبار بدون ه  نیا  انایگرفتند. دا  ی به سمتش آمده و حالت تهاجم

 :گفت  یترس

 ” .نم ی بب نیگر لریتا خوامیم“ 

پشت   یکیجلوتر و    یکیبهم انداخت و سپس    ینگاه  المنتوسیا   دو

 یرا به ذهن بسپرد ول  ریکرد مس  ی سع  انایبار دا  نی او حرکت کرد. ا

 .قبل بود  ریمتفاوت با مس  رفتندی که م ی ریمس



 

داخل شد   هاالمنتوسیازا  یکیرفتند،    ی گریبار به سمت اتاق د  نیا

اتاق استراحت   نی ا  دیداخل شد فهم  یو حضورش را اطالع داد و وقت

با    یبزرگ  تییاست. سو  نیگر  لریتا راحت  کیکه  مبل  و   یدست 

و با    دیچرخ  لریتا  یشده بود، نگاهش به دنبال  نیتزئ  گرید  لیوسا

  ستادهیبرهنه وسط اتاق ا  بایتقر  مامشحوله ح  انی او که در م  دنید

 .رودی م  شیبود حس کرد تا مرز سکته پ 

 ” !من ی خدا “ 

که در دست داشت    ی خنک  وهیبا لبخند جام بزرگ آبم  نیگر  لریتا

 :را تکان داد و گفت

ا  کردمینم  فکر“  بب  ی بخوا  ی زود  نیبه  نمینی منو    ؟ ینیشی. چرا 

 ”؟ی معذب شد

 ی که از بندها  لری اندام برهنه تا  ی داشت نگاهش رو  یسع  کهیدرحال

با سر نگذرد،  بود،  تن پوشش مشخص  تقر  ی باز حوله  باال   بایکه 

 :گرفته بود گفت 

 ” فرق داشته باشه؟ ی انسان عاد هیبا  کمی دینبا المنتوسیا  هی“ 



 

ا  نیگر  لریتا بخواهد زحمت پوشاندن خودش را بدهد   نکهیبدون 

 :کاناپه نشست و گفت ی رو

  ی فرق  ی انسان عاد  هیبا    می شکل نداده باش  رییکه تغ  ی در حالت  ما“ 

ما وجود   ی برا  ی ریپذ  بیو آس  ی ریو پ  ی ماری. فقط مرگ و بمیندار

 ” .شهی ساعت درمان م 24بهمون وارد شه بعد از  ینداره. هر زخم

که هر    ی ماریبه خودش فکر کرد، به ب   انای...دای ماریبدون ب  ی ایدن

بدنش قو  م   اتشیح  رهیشده و ش  تری روز در  با    انایو دا  دیبلعی را 

 .را حس کند شیماریب  شرفتیپ توانستیشدن م  ترفیضع

ه  شدیم   یجالب  ی ایدن برا  ی ماریب  چیاگر  نداشت...اگر   ی وجود 

 .ماند ی سالم م  شهیهم

جوان و زنده ماندن    دهیجذب شدن به ا  ی برا  لریبه تا   توانستینم

 کردی ها درست کار مآن  دهیاگر ا  دی. شاردیخرده بگ   ی ابد  اتیو ح

  .شدیو رو م ریها زانسان یوضع زندگ 
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 :با دست به کاناپه اشاره زد و گفت  لریتا

 ” ؟ینیشینم“ 

 ” .حتما  یرو درست کن تت یاگه وضع اوه“ 

 :حوله را بست و گفت ی زد و جلو ی لبخند لریتا

 ”هست؟ خواهرت رو آوردن؟ یمشکل“ 

چشم به صورت   توانستی داشت و م  ی که حاال احساس بهتر  انایدا

 :او بدوزد گفت

چ “  باق   ی زیالبته  خواهرم  از  فکر    یکه  کردم.  مالقات  رو  مونده 

 ”.سرش آوردن ییبال نیتو چن ی هاالمنتوسیا کنمی م

خب؟ .  شتریقابل کنترل هستن نه ب   ی حد  هیاونا تا    یول  متاسفم“ 

 کی چندان نزد ادیخوشت ن کردمیفکر م ؟ی اومد  یچ ی برا  ینگفت

 ” .ی من باش

 :گفت  تیپا و آن پا کرد و در نها نیا یکم انایدا

. نگرانم  ستیبراشون امن ن   گهیحرف بزنم. اونجا د  ن یبا شا  خوامیم“ 

 ” .فتهی ب ی در نبود ما اتفاق



 

 :سرش را تکان داد و گفت لریتا

رو    ونیزیتلو  نیا  ه ی. کافی باهاش حرف بزن  یتونی حاال هم م  نیهم“ 

کن کد  ی روشن  م   ی و  بهت  بگ  گمی که  پا  ی ریرو  با  ارتباط   گاهیتا 

 ” .برقرار بشه

اشاره کرد که    ی سبز رنگ   بیو غر  بیحرکت سر به کنترل عج  با

 .بود زیم ی رو

 ”؟یارتباط برقرار کرد گاهیکنترل تاحاال با پا نیا با“ 

صحبت کرده بودم   نیالبته. بارها و بارها با شا یاز ماه گرفتگ قبل“ 

 ” .اما از بعدش نه

با    ییهابه دکمه  ی خم شد و کنترل را برداشت. نگاه  زیسمت م  به

 :ناآشنا انداخت و گفت ی هانشانه 

 ”شه؟ی بدونم چطور روشن م دیبا االن“ 

 .به کنترل انداخت  یبه جلو خم شد و نگاه یکم

 ” .ضربدر داره رو بزن هیکه وسط  ی ارهیعالمت دا  اون“ 



 

تلو  انایدا بزرگ  صفحه  به سمت  را  نم  یونیزیکنترل   دانست ی که 

 .دارد گرفت و دکمه را فشرد نچیچند ا

 .را به سمتشان منعکس کرد  یروشن شد و نور زرد رنگ صفحه

کد  خب“  م  ی حاال  گ   گمی که  شماره  رو   ی ریرو  اعداد  اون  کن. 

 ” ....منظورم هموناستنی بب

 .سرش را تکان داد و منتظر ماند  انایدا

دو  ره،یدا “  مربع،  ضربدر،  مربع،  نودوسه،  شش،  سه،  و   ستیسه، 

 ” .. حاال اون عالمت پرنده رو بزنکیو  ستیب

  ی زیعالمت پرنده را فشرد چ  یمطابق گفته او عمل کرد و وقت  انایدا

اتاق   ریو بعد تصو  د یبه گوشش رس   تیدار پارازخش  ی صدامانند  

ها  مدت  کردی که حاال احساس م  یپناهگاه مقابلش ظاهر شد. اتاق

  .آن دور بوده ی از فضا

دستانش    ی که سرش را رو  دیرا د  نیآن طرف تر داخل اتاق شا  یکم

 :لب زد لریگذاشته و خوابش برده. رو به تا 

 ” شنوه؟ی منو م ی صدا االن“ 



 

 :سرش را به نشانه نه تکان داد و گفت لریتا

 ” .رو فشار بده یصدات رو بشنوه اون دکمه آب یخوای اگه م نه“ 

 :را فشرد و گفت یدکمه آب یبدون معطل انایدا

! همه روز رو وقت اال یشو دختر    داریب   ؟ی شنوی منو م  ی صدا  ن؟یشا“ 

 ” !ندارم منتظرت بمونم

  ی شدنش کاف   داریب  ی شدند اما انگار برا  یدچار لرزش  نیشا  ی هاپلک

 .نبود

 ” .چشماتو باز کن اال یبا توام  نیشا“ 

درون    ی نشست انگار ذهنش داشت صدا  نیشا  یشانیپ  ی رو   یاخم

واقع با  را  در دادی م  قیتطب   تیخوابش  که  داشت  شک  احتماال   .

 .نه  ای دهیرا شن انایدا ی واقعا صدا  ی داریخواب و ب

 ”ن؟یشا“ 

  د یچنان از جا پر  نیزده بود. شا  اد یواقعا اسمش را فر  گریبار د  نیا

واژگون شود. نگاهش گنگ دور اتاق   یصندل  ی بود از رو  کیکه نزد

  .ماند رهیو چهره او خ توری مان ی رو  ی الحظه ی و برا دیچرخ



 

  انشان یاز م  انایبه اسم دا  هیشب  ییآهسته حرکت کردند و آوا   لبانش

 .د یبه گوش رس

 ” !زود یلیاونم خ م یحرف بزن دیدختر. با خودمم“ 
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 :نشست و گفت توریمان ی جلو ی ار یبا هوش نیشا

 ”!نیاتون مردهمه کردمیمن! فکر م  ی خدا  ؟یخودت انا؟یدا “ 

 :انداخت و گفت  لریبه تا ی انانهینگاه بدب  انایدا

باهامون    یول  میریبود بم  کینفر نزد  هیبه لطف    خب“   ار یشانس 

  ه ی. بق م یکه زنده موند  میهست  ییتنها کسا  الن یو ا  ریبود. من و ام

 ” .به اندازه ما خوش شانس نبودن 

 ” .مونهی مجهز م ی خونه هی هیاطرافت شب  طیمح ؟ییتو کجا اما“ 

منتقل   نیبه شا  ی چطور   دیهمه اطالعات را با  نیا  دانستینم  انایدا

قطعا    قهیکه افتاده بود در کمتر از ده دق  یهمه اتفاقات  انی کند. ب

 .سخت بود



 

کردن و خب بعدش    ری. ما رو دستگ م یهست  هاالمنتوسیتو مقر ا  ما“ 

 ” .م یدیبه توافق رس

 :متعجب گفت نیشا

 ” ن؟یدیتوافق رس به“ 

 :انداخت و گفت ینگاه لریبه تا انایدا

رو   زیفکر نکنم من بتونم همه چ  ن؟یدورب  ی جلو  ی ایب  ی خوایم“ 

 ” .بدم حیتوض

 رش یگذاشت و جلو آمد تا تصو  زی م  ی را رو  وهیآبم  یخال  وانیل  لریتا

 .منعکس شود  توریدر مان

 ” .حالت خوبه  نمی بی . خوشحالم منیشا سالم“ 

باز و بسته شد و در   ی به وضوح جا خورد. دهانش چندبار  نیشا

 :گفت  تینها

 ” !من ی ! خدانیازنده  شما“ 

 :افزود یلیمی با ب انایدا



 

 ” .کیدرجه  المنتوسیا هیو  زنده“ 

 :ادامه داد لری. تادیباال پر نیشا ی ابروها

رو   انایباهات ارتباط برقرار کنم. اما اگه دا نایزودتر از ا  خواستمیم“ 

نم  کردمی نم  یراض بق   تونستم ی قطعا  داشته    ی گروه دسترس  هیبه 

  ی نقش مهم   تونهی اون م  یول  ادی باشم. درسته که از ظاهر بنظر نم

 ” .خونشه ی گروه ذاتن تو هی ی داشته باشه. رهبر گران ینظر د ی تو

او را تحت    یحت  ایدهند    بشیفر  توانستندینم  گرید  هافیتعر   نیا

با    ینیبدب  نیبود و ا  نی بدب  نیگر  لریقرار دهند. او نسبت به تا  ریتاث

 .قابل رفع نبود  یتملق چیه

به علت کار با او    نیکرد که انگار شا  ینکات  حیشروع به توض  لریتا

  ست یبه ب  کینزد  ی زی. بعد از چردی درک کرده و بپذ  توانستی بهتر م

 :داد و گفت  هیتک  یبه پشت لریتا حی توض قهیدق

. از  هیترمناسب   یتو جا  ی برا  نجای. انیشا  ی به مقر برگرد  دیبا  حاال “ 

رو   یدرست حساب ستمیدوتا س یکی دیدارم. با ازیمن بهت ن  یطرف

 ” .یام هک کنواسه
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 :و گفت  دیلب گز نیشا

 ” هستن؟ نجایکه ا ییآدما ؟یچ پناهگاه“ 

که اونجا    ینه! من اکثر افراد  ایقابل اعتمادن و بعض  ایآدما بعض  اون “ 

جاسوس   تونهی که هست م  ی از افراد  ی کی.  شناسم ی هستن رو نم

 یی کسا  میکردی. ما فکر م ی هست که بهتره بدون  ییزایچ  هیباشه.  

 ی هاتیهستن که از وضع  یخوب و پر تالش  یلیخ   ی هاکه انسان

ز تالش  با  ر   ادیسخت  کش  وخودشون    ت ی انسان   توننیم  دنیباال 

هم انتظارم برآورده شد اما    ی خودشون رو حفظ کنن. و تا حدود

انسان    ییدوتا جاسوس اونجا باشه، آدما  یکیاز    شتریب  کنمیفکر م

ه و خوب  زیچ  چیموندن که  ن  یروشن  تعدادشون ستی درونشون   .

قطعا   اونا  اما  تو  هیکمه  چ  ی پادتن  داشتن.  بهشون   ی زیبدنشون 

بدنشون اثر داشته باشه.    ی نتونسته رو  ی شده که ماه گرفتگ  قیتزر

انتظار    یعنی  نیا و کسا  هیاونا  برا  یی اختالل داشتن    ن ی چن  ی رو 

 ” .آماده کرده بودن ییروزا 



 

 :برگشت و گفت  لریبه سمت تا  یبه طور ناگهان انایدا

 ” ؟یسر خودشون باشه چ ری ز زیهمه چ اگه“ 

نگاه  لریتا برگشت،  سمتش  شگفت  ی به  از  پر  صورت   انا یدا  ی به 

 :انداخت و گفت

 ” بده؟ حیتوض“ 

 ن یعمدا ا  یاگه کس  ؟یچ  فتهی اتفاق ب  نیکه ا  خواستنیاونا م  اگه“ 

پروژه شکست    هی به    لیتبد  هاالمنتوسیکرده تا ا  جادیاختالل رو ا

  ن ی کنن و ا  یکرده که جاسوس  هیرو تعب  ی خورده بشن و بعد افراد

نابود    ی بهانه برا  هی  قیطر   نیشکست رو بهشون اعالم کنن و از ا

 ” ؟یها داشته باشن چو انسان هاالمنتوس ی ا  نیکردن همه ا

 :کرد و گفت یاخم لریتا

که از همه نظر به سود   یاالعادهپروژه فوق  نیچن  دیبا  یکس  چرا “ 

 ” رو خراب کنه؟ تهیبشر

 .کرد حیشروع به توض توانستی که م یحالت نیتر عیبا سر انایدا



 

ها هرگز به فکر دولت  ت؟ی!بشرنی گر  ی رو به کار بنداز آقا  فکرت“ 

کار راستا  ی انجام  در  وضع  ی که  نکردن.   تیبشر  تیبهبود  باشه 

خودشون    بیاونا به فکر پر کردن ج  ؟ی ابمب هسته   ؟یجنگ جهان

بشر  ایهستن   و  ا  ت؟یمنافع  ا  نطورهیاگه  و   نیچرا  جنگ  همه 

هرگز    ی انسان  چی ه   کنن؟یهوار م  گهید  ی هارو سر ملت  یبدبخت 

. پزشکان  شهی سرسام آور م  تی! رشد جمعرهینشه و هرگز نم  ماریب

  زاتیواکسن و دارو و تجه  دیبزرگ تول  ی هاشرکت   شن،ی م  کاریب

ها و درمانگاه   هامارستانیب   شن،یورشکست م   یمارستانیو ب  یپزشک

از   گهیو هزاران سازمان د  ی سازمان بهداشت جهان  شه،ی متروکه م 

به دنبال ارنی م  ن یب تقو  ریموضوع خم  نی.  مو،    یتیدندون، مواد 

ع  یلنزطب تول  نکی و  هزار  هزاران  ب  گهید  داتیو  به  .  رهی م  نیاز 

  ی و به دنبالش هر انسان   شهی لطمه وارد م  ایسهامداران دن  نیبزرگتر

 جاد یکرده و ا  یسرکش  تونهی که داره م  ی االعادهفوق  ی هایی با توانا

 م ی پروژه عظ  هیها فقط به فکر خودشون هستن.  آشوب کنه. دولت

 ” ن؟یمثل ا ی پروژه ا اره؟یبه بار م یجیشکست خورده چه نتا

 :به فکر فرو رفت و گفت نیگر لریتا



 

تعط  نیا  گذارانه یبه سرما  نیخسارت سنگ  هی“  و  شدن   لیپروژه 

 ” .ژن انسان دنیبهبود بخش ی برا یشاتیفکر آزما

 :مصمم گفت انایدا

  ی ادیز  تیجمع هیکه از شر    نهیدو مورد درسته و مورد بعد ا  نیا “ 

  کنه ی م  دایبه دولت تعلق پ  نیعالمه ملک و زم  هی!  شنیخالص م

برا  یو کل بهره   ی سود  ا   ی ورساخت و ساز و  بدست    طیشرا  نیاز 

اتفاق ممکنه   نیرو نترسونن که ا  گهید  ی . تازه اگه کشورهاارنیم

ب  ی برا هم  ازشو  فتهی اونا  و   ی برا  ی انهیهز  ن و  کمک  اصطالح  به 

فضا موجودات  با  هر   افتیدر  ییمبارزه  بکن؟  رو  فکرش  و  نکنن! 

اون کشور   ی اعضا  ی نطوریا  هیبجنگن کاف ییکه بخوان با جا یزمان

رو نابود کنن و بعد کم کم قدرت مطلق در دست خودشون باشه.  

  روژه پ  داران هیسرما  یحت  دونمیم  دیو حساب شده! بع  ینقشه عال  هی

! من  نیگر  ی بوده باشن آقا  ی زیچ  نی هم واقعا دنبال چن  المنتوسیا

      ”.نیخورد  بیدر مورد  هدف پروژه فر یشما کم کنمی فکر م
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 :گفت  تیبا جد نیگر لریتا

احتمال از   نیاحتمال رو هم در نظر گرفتم. البته که ا  نیمن ا  بله“ 

موارد هم در ذهن    ه یبق  کنم ی م  ی . اما خب سعشترهینود درصد ب

 ” .داشته باشم. پروژه ما کم دشمن نداشت که بخوان نابودش کنن

 :گفت  توریمان  ی از آن سو نیشا

 ” م؟ی کن کاریچ دیبا حاال “ 

 :دوخت و گفت نیچشم به شا نیگر لریتا

کن  دیبا“  ول  رو  پناهگاه  زودتر  ب  یهرچه  نمنجایا  ی ای و   دونمی. 

بخوان   دیدارن. شا  یاز جاسوس  ی که اونجا هستن چه قصد   ییکسا

از کار ما بر دوش   ی ادیکه قسمت ز  دوننی . اونا م ارنیسرت ب   ییبال

  شرفت یکارهات باعث پ  یول  نیشا  یخودت ندون  د یتو بوده. تو شا

 ” .دارم ازی بهت ن نجایا نما شد. م  قاتی تحق ی تو  ی ادیز

  ش یاز همه زندگ   شتر یمرد ب   نیاز غرور سرخ شد. او به ا  ن یشا  چهره

نداشت    ی تیاهم  شیقائل بود، برا  یاحترام خاص   شیبود و برا  ونیمد

 شناخت،یمرد را م  نیشده، او ذات ا  یکه کار او منجر به چه اتفاقات



 

ها  جان انسان  یکه به راحت   ستین  ی مرد  نیگر  لریکه تا  دانستی م

گسترده بودند   شی که برا  یحتما در دام  زی. او ناندازدیرا به خطر ب

 ستد یکارش با  ی داشت با شجاعت پا   یبه دام افتاده بود و حاال سع

 شیبرا  شهیمرد هم  نی. کار با اردیراب ه گردن بگ  تیو همه مسئول

  .افتخار بود هیما

 ” ...امشب، شبانه حرکت نیقربان. من هم بله“ 

آل  در و  شد  باز  برا  سیپشت سرش  نگاهش  شد.  لحظه    ی داخل 

و سپس در را پشت سرش بست، قفل    دیچرخ  توری مان   ی رو  یکوتاه

 :را فعال کرد و گفت

 ” .پس گروه زنده موندن خب“ 

 ه ی پشت سرش تک واریگذاشت، به د زیم ی را رو نیشا ی غذا ین یس

 :درهم قالب کرد و گفت نهیس ی داد، دستانش را رو

 ” .نیگر ی آقا ریبخ وقت“ 

 :و جواب داد دیدرخش لریتا  چشمان



 

رفت   نم یب ی . خوشحالم که مسیآل  سالم“  رو   تت یمامور  ،یقسر در 

 ” .بود  ی. کارت عالیخوب انجام داد
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 ی قبل از ماه گرفتگ  /سیآل

تار  ی فضا  اهویه و  مردها    ک یتنگ  بود،  کرده  پر  نفس   کیرا 

فر  دندیغری م بعضزدندیم  ادیو  م   ی.  بعض  دادندی دشنام    ی و 

سردکردندیم  قشیتشو وجود  با  رو  طیمح  ی .  عرق    یقطرات 

لباسش    دهیچسب  یشان یبه پ  شی باعث شده بود موها  شی شانیپ و 

  .مرطوب شود

ا  ی امحوطه  ی رو   میمستق   نور از آن   ستادهیکه  افتاده و مانع  بود، 

را    زدندیم  ادیفر  جانیکه از ه  یوحش   انیکه بتواند تماشاچ  شدی م

مندی بب بود.  امروزش  آخر  راند  را    توانستی.  چشمش  کنج  ورم 

استخوان کند،  م  شیهااحساس  کتک    کردند،ی درد  مرگ  حد  به 

که   بود  او  هنوز  اما  بود،  تشو  ستادهی ا  نگیر  درخورده   ق یو 

  .را به همراه داشت انیتماشاچ



 

ن  فیحر ماه    کیکه هنوز    ی تازه کار  فی بود، حر  امده یآخر هنوز 

مبارزه با او را داشت.   ی بهم زده و حاال تقاضا  ینشده اسم و رسم

  د یتف کرد. به عقب چرخ  نیزم  ی زد و آب دهانش را رو   ی چوزخند

 .ردیبوکس را بگ  ی هاتا دستکش 

 ” .کارش درسته یلیخ ی آخر نیا گنیم“ 

آبجو   ی های که با بطر  دیچرخ  یکرد، نگاهش به سمت مردان  سکوت

صورت ه  ییهاو  از  بودند.    جانیسرخ  دوخته  او چشم  به  مسابقه 

شب با او بودن   ک ی   ی را برا   ی ادیها حاضر بودند پول زاز آن  یلیخ

 .بود ی افتن یدست ن ی موجود  شانیپرداخت کنند. او برا

در گوشش    ی زنانه وند  ی . صداافتیصورتش گسترش    ی رو  پوزخند

 :زنگ زد

 ” .ورم کرده ی صورتت بدجور ؟ی درد ندار “ 

 :پشت دست صورتش را پاک کرد و گفت با

 ” .خوبم“ 

 ” ؟یست یسرکار ن هفتهنیا مگه“ 



 

 ” .شدم اخراج“ 

 فانیکه امشب باعث شده بود بتواند تمام حر  ی اکلمه! دو کلمه  دو

 !کند. اخراج شده بود رونیب  دانیم نیرا از ا 

 :وحشت زده گفت ی وند

 ”دوباره؟“ 

ا  با ر   فشیحر  نکهیاعالم  م   نگیوارد  را گوشه  آدامسش   لهیشده، 

 .دی را پوش شیهاچسباند و دستکش
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. برنزه  دیرسی به قد و قواره او انداخت، بنظر درشت اندام م  ینگاه

بازوانش هر کدام به اندازه   ،ییو طال  یمخلوط از مشک  ییبا موها

مرد قد و    نیاگر ا  یمهم نبود حت  شیبودند. برا  س یآل  کلیکل ه

را   شیهابرد  شهیاو چاالک بود و همقواره خرس را داشته باشد،  

  .بود یچاالک نیهم ونیمد



 

و مسابقه شروع شد. چشم در چشم   دیزنگ به گوشش رس  ی صدا

بود که محتاطانه منتظر بود او اول حمله را شروع کند. از   یفیحر

م  نیهم با   توانستی حاال  بارها  و  بارها  که  کند  تصور  در ذهنش 

م به صورتش  برنز  کوبدی مشت  پوست  آن  و   شیو  از خون  پر  را 

  .کندی م ی کبود

م  محابای ب او فرستاد،  به سمت  را  از   خواستی جلو رفت، مشتش 

از    دهد،ی م  یجا خال  یبه راحت  دانستی کند، م  جشیابتدا گ  نیهم

به گردن او    گرشیشت ددادنش استفاده کرد و با م  یجاخال  نیهم

 .د یکوب

 ی راض  سیضربه را بخورد. آل  نیاول  یراحت  نینداشت به هم  انتظار

تاب داد و چشم به او دوخت.   شتری لبش را ب  ی از حرکت اولش انحنا

که    یفیکردن حر   یعصب  کرد،ی دوم استفاده م  کیاز تکن  دیحاال با

افت داشت    شانیبرا  رد،یگی و او را دست کم م   نازدی م  شیبه مردانگ 

  .او ببازند قوارهبا قد و  ی که از دختر

 :و لب زد دیایحرکت دست به او اشاره زد جلو ب با

 ”؟ی دیترس“ 



 

خشم به او حمله    ی و از رو   دیبود. مرد غر  ی کاربرد  شه یهم  کشیتکن

درست مانند خرس   بردیم  ورشی به سمت او    یکرد، قامتش وقت 

آل  یزلیگر باشد.  طعمه  دنبال  به  که  پ  سی بود    ن ی چن   ینی بشی با 

دو   ی را انجام داد که بارها و بارها انجام داده بود. رو  ی کار  ی ا حمله

  ن ی ح  ن یسرش گذشت و در هم  ی باال   ززانو خم شد و مشت مرد ا

 .دیدوباره با مشت به گردن او کوب

  .ندیرگ نبض زننده گردنش بب ی را رو  ی کبود توانستی م

کرد. تماشاگران هو   یعصب  شیاز پ  شیاش مرد را بخنده  ی صدا

 کی  نیکه ا  یاسم و رسم  باختیاش کردند. اگر م کشان مسخره

 .شدیماه برهم زده بود دود هوا م

  دادفی م  ی. در مقابل ضرباتش جا خالکردی احساس قدرت م  سیآل

ه قرار گرفت، اما او فرزتر از دوبار هم صورتش مورد ضرب  یکیگرچه  

. گوشه اندازدیبه دامش ب   یراحت  ن یبتواند به هم  ی آن بود که کس

غافلگ  نگیر را  نازن  ریمرد  به دماغ    نش ی کرد سه ضربه پشت هم 

صورت مرد    ی دماغ بشو نبود! خون رو  شیبرا  گریدماغ د  نی. اد یکوب

 ...شد ی جار



 

زنده    نیح  در چشمش  مقابل  کارش  صاحب  چهره  ضربات  زدن 

با گستاخشدی م ا   ی تمام امروز روبرو  ی. مردک  و گفته    ستادهیاو 

 دا یرا پ  دیکار جد  نی! دو ماه بود که اکند یم  ی بود او از دخل دزد

  یدختر  دانستی . م دیکشی م  یکرده بود و تازه داشت نفس راحت 

 داردی از دخل برم  ی زیچ  یگاه  کردی بار کار م  نیاز او در ا   ش یکه پ

سرو    فهیهم نشده بود. او تنها وظ کی اما خودش هرگز به دخل نزد

که آن هم به   گرفتی م  یرا برعهده داشت. گهگاه انعام  یدنینوش

م اجازه  که  بود  آن  دلش    یگاه  دادی لطف  گرچه  کنند.  لمسش 

به صورت هرکدام   یبوکس مشت  ی هادستکش   نیبا هم  خواستی م

که   یآور بزند اما هربار با فکر کردن به انعامچندش  ی هاداز آن مر

مادرش   متیقگران  ی داروها  دیخر   ی برا  یکمک خرج  توانستی م

  توجهیب  انیمشتر  یبه دستمال  کردیم  یو سع  بستی باشد، چشم م

  .باشد 

زده بودند.    ی بودند و به او تهمت دزد  ده یبه ناحق کنارش کش  امروز

انعام  به عنوان مدرک  کردی م  یکه در لباسش مخف  ییهاپول    ی را 

دانسته و او را اخراج کرده بودند. هرچقدر گفته بود کار    یدزد  ی برا



 

!  کردند ی باور م  دی. البته که نباکردی حرفش را باور نم  ی کس  ستیاو ن

هر دخترک  هربار  زهآن  و  هفته  آشغالش   ی هر  صاحبکار  آن  که 

م  خواستی م او  با  را  باگذراندیشب  م  دی.   ی وقت  زدیحدس 

با چن  یخوابدرخواست هم را رد کرده،  او  اخراجش    ی ابهانه   نی با 

  .کنند 

موعد چکاپ    کرد،ی م  ه یهفته ته  ن یهم  د یافتاد که با  ییفکر دارو  به

  .بود کیهم نزد شی و جلسات درمان

صورت خودش   ی که خون رو  دیب به صورت مرد کو   ی گرید  مشت

فواره زد. داور مسابقه دستش را باال برد. راند اول به نفع او تمام 

 .به آب و استراحت داشت ازیشده بود. ن 
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گرفت و آب را در دهانش چرخاند، طعم   ی آب را از دست وند  ی بطر

 نگیر  رونیتلخ آهن مانند خون در دهانش پخش شد، آب را به ب 

که در دست داشت    ی اکه دوان دوان با برگه  دیتف کرد. جرالد را د



 

م او  سفدیدویبه سمت  حوله  عرق    دی .  و  خون  و  گرفت  را  رنگ 

 .صورتش را پاک کرد

 ”چطوره؟ ی شرط بند تیوضع“ 

 :برگه نوشت و گفت  ی را رو  ی زیبا خودکار چ جرالد

 ” ...تو شدن. فقط  وانهی. همه دهیعال تیوضع“ 

در    یوقت   سیآل  دانستی نه. م  ای  د یبگو  ی زیکرد، مردد بود چ  مکث

 یا باشد که کل شب را برد کند، هر حرف اضافه  یحد عصب  نیا

 .صورتش شود ی رو یبزرگ ی منجر به کبود تواندی م

 ” .بنال“ 

خ  هی.  نیسنگ   یلیخ  شنهادیپ  هی.  میدار   شنهادیپ  هی“   ی لیمبلغ 

 ی شرط بند  ی که امشب تا االن تو  یسه برابر پول  بای. تقرنیسنگ 

 ”.ی برد کرد

 .افتاد شیهانهیبه فکر هز شنهاد؟یپ

 ” ؟ ی شنهادیپ چه“ 

 ” !بباز“ 



 

 .باال رفت  شیصدا

 ”؟یچ“ 

 ه یکرده. فقط کاف   شنهادیرقم درشت پ  هی  کهیمرت  نیبرنامه ا  ریمد“ 

شهرت  ی بباز به  اون  م  یتا  چ  خوادی که  تو  دست   ی زیبرسه.  از 

 ”!ی بعد رو دار ی . تو شباسیآل ی دینم

 :دیغر یعصب

 ” !یگیمزخرف م ی دار “ 

 ” !بار هیبار باخت...فقط  هی فکر کن!  بهش“ 

 ” !محاله نه“ 

  نگ یانداخت و خودش را آماده ورود به ر  ی را به سمت وند  حوله

 .کرد

 :و گفت دیرا کش نشیآست جرالد

هم  یدونیم“  برا  نی تا  چقدر  مادرت   یقبل  یجراح   نهیهز  ی االن 

  ؟ یکن  کاریچ  ی خوا ی م  ی فکر کرد  ؟ی مگه اخراج نشد  ؟ی دار  یبده

 ” .کنهیرو جبران م هاتی پول حداقل بده نیا



 

به خانه برنگردد!   ی امشب دست خال  توانستی کرد. حداقل م  دیترد

داروها  شیهایبده   توانستی م و  کند  صاف  اما    ی را  بخرد  تازه 

 شد؟یغرورش چه م

  باخت؟ی رفت، م  دان یخشم به م با

م  ذهنش شد،  نر  باختی آشفته  م   ی تا  کند  ثابت  او   تواندی مثل 

را ببرد؟   ی نیرزمیمسابقات بوکس ز  نیو معروف ا  زهیم  زیدخترک ر

  ی شیمانند گاوم  انهیبکوبد و وحش نیبه زم   ن یو مال  نیکه او را خون

  ش یتمام دق و دل  خواستی بکوبد و نعره بکشد؟ دلش م   نی پا به زم

 .کند یرا سر او خال

 ...مشت...دو مشت...سه مشت  کی

 !هم نداد  یجا خال د،یرا عقب نکش خودش

ب  کرد یم  احساس و  فک  شده،جابه  شین یاستخوان   اد یفر  جا 

که   ییهاوانهی... دن یو آدرنال  جانیبود، ه   ده یتماشاگران به اوج رس 

تماشا از  م  نیهم  یخشونت   نیچن  ی فقط  ارضاخواستندی را   ی ! 

  !ازشانین



 

 انداختی م  ن یخودش را زم  دیبا  د،ی گوشش سوت کش   ی ضربه بعد  با

 د یبا خوردیبه سرش م  شیگاوم نیمشت ا گریبار د کیوگرنه اگر 

 ن یزم  ی . خودش را سست کرد و رو داشتیرا م  ی انتظار ضربه مغز

  .افتاد

دستش را در    یپوچ و تو خال   ی پا کوفت و با غرور  نگیر  ی رو  مرد

 .هوا باال گرفت و نعره زد

 ی خواب   خواست،ی خواب راحت م  کیدلش    د،یکشیسوت م   گوشش

خاطر    نشود و به  داری بارها و بارها ب که در آن از شدت درد استخوان

  .اوردیکه به شکمش خورده خون باال ن یضربات

. در عوض زدیرا برهم گذاشت و اجازه داد غرورش فرو بر  چشمانش

  .داشت تیبود که اهم ی زی تنها چ نی...اماندی مادرش زنده م
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را در    شی کتان  ی هاو کفش   فشردی م  شی نیب  یرا رو  یخون  دستمال

. کردی که اسمش را رختکن گذاشته بودند، به پا م  ییاتاق بوگندو



 

شکست است    یاز تلخ   دانستیداشت. نم  یدهانش هنوز طعم تلخ

ماب  ی خون  یتلخ  ای از  هنوز  آس   نی که  در شکسته   ی ایدندان  اش 

بود هم    بشیحاال در ج  که   یپول  ادیمبلغ ز  ی . حتخت یری دهانش م

 .دهد نیرا تسک یتلخ نیا توانستینم

  ریچشمگ  ی روزیپ   هیبه    لیتبد  تونستی بود. م  ی ری نفس گ   مبارزه“ 

 ” .بشه

ب  بدون باال  را  نگاه  اوردیآنکه سرش  ب  ی و  . اندازدی به صاحب صدا 

 ی انگشتانش فشرد و مشغول بستن بندها  ان یرا در م  ی دستمال خون

  .شد  یکتان 

 ” .رونیکه نشد! گمشو ب حاال “ 

. تو چرا شکست رو  ادیاز شکست خوشش نم ایدن نیتو ا کسچیه“ 

 ”؟ی قبول کرد

نگاه  سرش تا  اورد  باال  ا  یرا  گستاخ  نیبه  به    اندازدیب  ی مرد  که 

خودش جرات داده و مزاحم او شده بود. چشمانش در نور لرزان 

 .دیدرخشی المپ رختکن که در حال سوختن بود، م



 

 ”؟ ی خوایم یچ نجایا“ 

مرد کوتاه بنظر    نیقد بلند بود اما در مقابل ا  نکهیجا بلند شد، با ا  از

دستدیرسی م موها  ی .  ر  ی استخوان  سی خ  ی به    ی رو  ختهیرنگ 

 :و گفت  دی کش شی شانیپ

 ”بدهکارا؟ ؟ی اومد یطرف ک از“ 

 :سرش را تکان داد و گفت مرد

 ” !بعد شرف و غرورت رو به پول نفروش دفعه“ 

 اشنه ی تخت س  ی ا مرد شد، ضربه   نهیبه س  نهی جلو رفت و س  باکانه ی ب

 :زد و گفت

 زن یها بر. رات رو بکش برو تا نگفتم بچهومدهیبه تو ن  شیفضول“ 

 ” .سرت

رنگ   ی انقره   یلباسش کرد و قوط   ب یپوزخند زد، دست در ج  مرد

  گار ی. جعبه سدیکش  رونیب  ی گاریآورد و س  رونیرا ب  ی اشده   یحکاک

 :به دستش انداخت و گفت  ی را به سمت او گرفت. نگاه

 ” ...یکشیگرون م ی گارای! سی ترژر، پولدار مارک“ 



 

 .ردیبگ  گاریس ریتا او فندک را ز ستادیکش رفت و ا ی گاریس

پولدار   یآدم“  ا   ی به  بود  کنه؟ی م  کاریچ  نجایتو  شرط    ی اومده 

 ” ؟ی بند

 ” .نمیتورو بب اومدم“ 

 :و گفت دیخند سیآل

ده تا مثل تو، البته نه به   یشب  نی بب  ؟ی خوای م  یاز من چ  خب؟“ 

م  ی پولدار  یکی.  دنی م  بیغر  بیعج  شنهاداتیپ  نجایا  انیتو! 

دوست   گهید  یکیسگم بشه،    خوادی م  یکیدوست داره برده بشه،

حرفا بهتره    نیداره تو تخت ازم کتک بخوره...اگه تو هم اومد دنبال ا

 ” .یتلف نکن خودی وقتت رو ب

را دود کرد. ته مانده    گارشیس  ی اعجله  چیکرد و بدون ه  یهوم  مرد

انداخت و با ته کفش خاموشش کرد. برق کفش   نی را زم گارشیس

 .آمدیبه چشم م ی ادیاش زواکس زده

  ی آدم که برام کار کنه. پول خوب   هیو من به    ی دار  ازیبه پول ن  تو“ 

 ”.ی ریگی م  یکنی که م ی هم بابت کار



 

 :دیکنجکاو پرس سیآل

 ”؟ ی کار چه“ 

نفر باشه. البته فقط در   هیحواست به    خوامی . م ایبه عمارت من ب “ 

ن  نیهم  حیبرات توض  شتری ب  تونمی م   یداشت  لی. اگه تماستیحد 

 ” .ریباهام تماس بگ یگرفت می کارت منه. اگه تصم نیبدم. ا

ته مانده    س یرفت. آل  رونیداد و از اتاقک ب  س یرا به دست آل  کارت

نگاهش بر اسم و    گاریدود س  انیانداخت و از م   نی را زم   گارشیس

 .ماند رهیکارت خ ی رو لیفام

 ...نیگر لریتا
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 حال زمان

 :برگشت وگفت  لریبه سمت تا انایدا

 ” ن؟ی شناختی رو م گهیهمد شما“ 



 

اطراف  نگاهش بود. چرا همه  از سوءظن  تا  انشیپر  در    نیگر  لر یبا 

 !سیو حاال هم آل نیارتباط بودند؟ هم خودش، هم شا

 :گفت یبه سادگ لریتا

 نیا  یبتون  ی روز  هی  دوارمی. ام انای دا  اسده یچیپ  یل یخ  یزندگ  خب“ 

 ” .یدرک کن شتریرو ب ی دگیچیپ

 .ماند  رهی خ سیآل  ی مردد رو نیکرد و نگاه شا یاخم انایدا

 :گفت سیرو به آل ی و جد یرسم یبا لحن لریتا

 ”؟ ی اآماده تیبعد تیمامور ی برا“ 

 :جلو گذاشت و محکم گفت  یقدم  سیآل

 ” .قربان بله“ 

تو عمارت    قایکه دق  ییتعدادجاسوس هست. همونا  هیپناهگاه    تو“ 

تعداد   ی خرابکار احتماال  فرستاده    ی کردن.  دسته  همون  از  بازم 

با چندتا    یول  هیکار ک   دونمیشدن که پناهگاه رو بفرستن رو هوا. نم

افراد  دار   ی از  اعتماد  بهشون  کن  ی که  ترک  رو  اون نیپناهگاه   .

به همون   دیای. ب دیداشته باش  ازیبهش ن   هنداره ک  ی زی چ  گهیپناهگاه د



 

. چند نفر  نیکرده بود  یو گروهش ط  اناینقشه با دا  ی که رو  یسمت

  ن ی که شا  نهیتو ا  فهی که شما رو به مقر من برسونن. وظ  فرستمیرو م

 ”؟ی ا. متوجهیو سالم به من برسون حیرو صح

آل  در برقشدی م  دهید  یبرق خاص  سی نگاه  وفادار   ی .  محض،   ی از 

حاضر    یکند، حت  ی مافوقش هرکار  ی که برا   ی درست مانند سرباز

چه در   لریبسته قبول کند. تا  یرا با چشمان  ی انتحار   اتیشود عمل

 بود؟  عانهیمط  نی حق تو کرده بود که نگاهش چن 

هفته   کیاگر تا  کرد ی در ذهن داشت، حس م  ی ادیسواالت ز انایدا

 .واالتش نخواهد بودس ی برا  یانیمداوم سوال بپرسد بازهم پا

 :جواب داد سیآل

 ” .دی.مطمئن باش رسونمی رو زنده و سالم بهتون م نیشا“ 

هم مطمئن باش من چه زنده باشم چه مرده قولم تا ابد پابرجا    تو“ 

 ” مونهی م

 :را قطع کرد و گفت ارتباط



 

 م یتونی و ما م  رسنی گروه هم م  ه یبق  ی به زود  کنمی فکر م  خب“ 

 ” .می کار رو شروع کن

 :دی متفکر پرس  انایدا

 ” م؟یکن  دایمشکل پ  نیجبران ا   ی برا  یراه  میتونیما م   ی کنیم  فکر“ 

 :گفت لریتا

بتونه به ما کمک   دیدر وجود شما هست که شا  ی ز یمعتقدم چ  من“ 

شانس    نیحدس و گمانه اما من آخر  هیبرپا  زیکنه. به هرحال همه چ

 ” .دمی خودم رو از دست نم

 :از جا بلند شد و گفت انایدا

شا  دوارمیام“  گروه  ما  و   حیصح  نیبرعکس  برسن  سالم  و 

 ” .تو باعث مرگشون نشن یاحمق و وحش ی هاالمنتوسیا

 د،یچیبه سمت در حرکت نکرده بود که درد در وجودش پ  هنوز

تش  . دسدادی که در خواب بهش دست م  ییهادرست مانند حمله

گرفته باشد و مغزش    انشیدر م  یکه انگار رگ  کردیچنان درد م



 

سرش   کردیشده و احساس م  حسی . بدنش لمس و ب دیکشی م  ریت

  .شودیم زانی گردن آو ی رو یپر کاه  یبه سبک 

 .افتاد لریبازوان تا انیسقوط نکرده بود که در م  نیبه زم  هنوز

 ” انا؟یدا ؟ی شنوی ...صدامو می ...هیه“ 

 .مبهم و تار بودند ریو تصاو شدندی در سرش گنگ م صداها

ا  تمام بود.  و    تی از حد ظرف  ش یب  ییماجراجو   نیوجودش خسته 

 میدوام آورده و تسل  ی ادیحاال هم ز  نیتوان او بود، جسمش تا هم

 .نشده بود ی ماریب

 ییهاگام  ی وزش باد و صدا  کند، یهوا پرواز م  ی رو  کردیم  احساس

 ی او را به اتاق  لریافکندند حدس زد تا  ن یشتابان که در گوشش طن

 .بردیدرمان م ی برا

راحت چشم    تواندی دارند، که م  ازیها نراحت بود که به آن   الشیخ

مدت بر او غلبه کند.   نیو تنش تمام ا یببندد و اجازه دهد خستگ

بودنش  از زنده    الشیبود و خ  افتهی نبود بجنگد. او بال را    ازین  گرید

 .راحت بود



 

 .خودش را به دستان سرنوشت بسپارد توانستیم گرید
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 !انسان نی نفر کنارش بودند. چند نیکه باز کرد، چند چشم

نداشتند. نگاهش گنگ و    ییطرح چهره آشنا  شیکه برا   ییهاانسان

در اتاق   ی تند و بلند  بیب   بیب  ی و صدا  دیبه اطراف چرخ  دهیترس

 .منعکس شد

 ” .ی ستی. آروم باش. تو در خطر نانایباش دا آروم“ 

ه  اعتماد به  نم   ی افراد   ن یا  چکدامینداشت!  اعتماد   شناختیکه 

 :دستانش را در دست گرفت و گفت ینداشت. زن

. من پزشکم،  هیس ی. اسمم ترانایگاه کن دامن نگاه کن...به من ن   به“ 

حالت بد شد و   هو ی. میهمه ما انسان  ها،المنتوسیمقر ا   یپزشک میت

  ی بترس  نقدریاما اگه ا  م،یبهت کمک کن  میما قصد دار  ،ی شد  هوشیب

  ی و خطر انسداد و گرفتگ  رهی تپش قلب باال م  یو استرس داشته باش

 ”.آروم باش  کنمی ره. خواهش می ها باال مرگ



 

نم  کمکم  بنظر  نشست،  فرو  بگو  دیرسی اضطرابش  دروغ  .  دیزن 

 .نداشت  ییدروغگو ی برا یلیدل

 :گفت ی و با لبخند محو دیچرخ توری مان ی زن رو نگاه 

 ” .بهم جواب بده پرسمی دختر خوب. حاال چندتا سوال م نیآفر“ 

در دستان    یحرف زدن ندارد، حت  ی برا  ییهنوز قوا  کردیم  احساس

  .نبود  یهم جان  شیو پاها

 :دوباره افزود زن

بارپلک   هیبا پلک زدن جواب بده.    یبرات سخت بود حرف بزن  اگه“ 

 ”؟ی آره. متوجه شد یعنینه دوبار  یعنیزدن 

  .پلک زد دوبار

 ”انا؟یدا ی دار یخاص ی ماریخوبه. ب  یلی. خخوبه“ 

 .پلک زد دوبار

 ” ؟یدونیوقته در موردش م یلیخ“ 

 .بار کیبار تنها  نیا



 

 :گفت زن

گرفتگ  بذار“  ماه  قبل  بزنم  فهم  ی حدس  حدودا  همون   یدیو 

 ”درسته؟

  .پلک زد دوبار

 :کرد و گفت ادداشتیبرگه  ی رو  ییزهایچ زن

چه   یدونی و م  ی اطالع دار  تیمار یبه طور کامل در مورد ب  پس“ 

 ” .موقع وجود داشته باشهبه    ی ممکنه در صورت عدم مداوا  یخطرات

به خوب  دوبار او  زد،  و    شرفتیپ   شیماریب  دانستی م  ی پلک  کرده 

  .نمانده شی برا  ی ادیزمان ز

 :او را نوازش کرد و گفت ی آهسته موها زن

همکار  یمرس“  بهتره  ی کرد  ی که  کن  کمی.  با  یاستراحت   د ی من 

نها  جواب  تا    شاتیآزما  ییمنتظر  کن  استراحت  فعال  پس  باشم. 

 ” وضعت چطوره باشه؟ می نی بب

سع   انایدا خواب   یآهسته  دلش  بود.  خسته  اما  بزند  لبخند  کرد 

 .و پر آرامش قیعم ی. خوابخواستی م



 

کرد   قیرا در سرم وصل شده به دستش تزر  ی زیچ  یسیکه تر  دید

 .را احساس کرد  گرفتیکه مغزش را در بر م  ی زیو حس رخوت انگ
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د  مارشیب بار  رفت،  به خواب  کرد،    یات یح  میعال  گریکه  را چک 

در    لریرفت. تا  رونیرا برداشت و از اتاق ب  شیآزما  ی هاسپس برگه 

 .بود ستادهیراهرو به انتظار ا

 ”چطوره؟ حالش“ 

 :جواب داد  یسیتر

بخش آرام  هیاومد به سواالتم جواب داد. مجبور شدم بهش    بهوش“ 

که   با  کمیبزنم  وضع  دیبخوابه.  مورد  کن  تشیدر  اون م یصحبت   .

 ”.داره ی مشکل جد هیدختر 

  انا یفکر کرده بود که دا  تیدر هم فرو رفتند، او در نها  لریتا   ی هااخم

را   شیقوا  یاز حال رفته و به زود  ادیز  یبه خاطر فشارها و خستگ

 .افتیباز خواهد 



 

 ” .ه یاز خستگ یاش ناشمن فکر کردم همه ه؟یچ مشکل“ 

  شیبه خطوط جواب آزما  یتکان داد و دوباره نگاه  یسر  یسیتر

 .انداخت

  سک یکه با ر  ی ماری! بهیخاص داره که احتماال ارث  ی ماریب  هی  اون“ 

 ” .که در زمان درست درمان بشه یباال قابل درمانه به شرط

 .درهم فرو رفتند  شیاز پ شی ب لریتا ی هااخم

 ”خب؟“ 

 ی مدت کوتاه قبل از ماه گرفتگ  هیدختر درست    نی که ا  نهیا  مشکل“ 

نشون   هاششیآزما  نکهیکه داره شده. با توجه به ا  یمتوجه مشکل

مصرف نکرده و در   ی ماریی  نیکنترل ا  ی برا  یخاص  ی دارو   دنی م

 دی فهم  شهی درمان رو از دست داده م  ی برا  د یاون زمان مف  جه ینت

گرفتگ ماه  ه  یبا  پزشک  یس دستر  چیاون  خدمات  و   یبه  نداشته 

  د یاالنش با  تیوضع  یبا بررس  نینتونسته به موقع درمان بشه. بنابرا

 ” .داشته ی ادیز شرفتیپ ی ماریبگم که ب 



 

که سرش را   ی ابود، لحظه   دهیرا د  ناایافتاد که دا  یروز  ادیبه    لریتا

م بنظر  و  بود  گرفته  باال  او  سمت  و   دیرسی به  عجز  نگاهش  در 

 داندی بود که م  یانداخته باشد. حس نگاهش مثل کس  هیسا  ی دیناام

 ادآورد، یکهنه و لباس نازکش را به    ی ها. کفش دهی به آخر خط رس 

 نهیتوانغ پرداخت هز  انایهم دا  شدی نم  ی رفتگمطمئن بود اگر ماه گ

  یی ایگفته بود دن  یبرق نگاهش را وقت   ی درمان را نداشت. حاال معنا

 .درک کرده بود ی ماریبدون ب

را    خواستینم  گرید   انایدا خواهرش  او  حاال   افتهیبجنگد،  و 

پا   تشیمسئول ب  دهیرس  انیبه  برابر  ا  ی ماریو داشت در   نیکه در 

 .شدی م میشده تسل یمدت بر وجودش مستول

 ” .برام بگو  یماریمورد ب در“ 

  .الزم را به او داد حاتیبا دقت توض یسیتر

 ”کرد؟  ی براش کار شهیم“ 

 :و گفت دی کش یقی نفس عم یسیتر



 

بهوش    یبعد جراح  نکهیباالست، امکان ا  یلیاالن خ  یجراح  خطر“ 

نداره   ی ادیشانس ز  بایو حالش خوب باشه فقط ده درصده. تقر  ادیب

ا برا  نکهیضمن  ما  قابل   ینی سنگ  یجراح  نی چن  ی کادر  چندان 

 ” .ست ین نانیاطم

شدند،سع  لریتا  دستان عصبان  یمشت  و   تشی کرد  کند  کنترل  را 

 .نشود رهیبر وجودش چ المنتوسیا  کی  نیخشمگ ی خو

 ”ره؟یبم میبذار  یتالش چیبدون ه یگیم ی دار “ 

  یادیز  یاون دختر فرصتش رو از دست داده و سخت  گمیم  دارم“ 

در آرامش باشه.    میو بذار  م یراحتش کن   یسخت  نی. بهتره از ادهیکش

 ” .میتونی م ی با چند دوز آرامبخش قو

 :زد ادیفر لریتا

 ”!یسیهم به سرت نزنه تر ی فکر آتاناز یحت“ 

 :انداخت و گفت ینگاه لریبه خشم چشمان تا  یسیدر

 ادیفر  ی نطوریبرات خاصه که بخاطرش ا  نقدریاون دختر ا  ی تو  یچ“ 

 ”؟یزنی م



 

 ” !کن دایپ یراه هی“ 

م  ق یتزر  با“  فقط  تاخ  هی  تونمی دارو  به  رو  مرگش  کوتاه   ریمدت 

 ” .ست ین ی صد در صد ی زیچ چی بندازم اما بازم ه

 :که ناگهان سرد و ترسناک شده بود گفت  ی ابا چهره لریتا

به حالت   ی . فقط برام زمان بخر. واکنمی م   دایپ  یراه  هی. من  خوبه“ 

 ” .یسیتر یکن ی اگه به سرت بزنه بدون دستور من کار

 :و گفت  دیخند یسیتر

 “  .ی تو بگ  یباشه! هرچ  سییر باشه“ 

راه وجود داشت!    کیبه او پشت کرد و به دفترش برگشت.    لریتا

 !راه کیفقط 
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 .برگشت سیبه سمت آل ین یرا خاموش کرد و با بدب  توریمان  نیشا

 ” .ی کنیکار م  نیگر ی با آقا ی بود  نگفته“ 



 

 :زد و گفت ی پوزخند سیآل

 ی . به هرحال هرکسیاز افراد مجموعه هست  یکه تو نگفت   همونطور“ 

 ” پنهان کردن داره مگه نه؟ ی برا ییرازها

 لریهنوز از ته دل به او اعتماد نداشت. گرچه مطمئن بود تا  نیشا

  ن یدر ا  ی زی. حتما چکندی هرگز در انتخاب افرادش اشتباه نم  نیگر

 .انتخاب کرد ی تیمامور نیچن  ی بود که او را برا دهیدختر د

 ”بود؟ یچ کارت“ 

 ” .بود سپردنی که بهم م ییزایبه چ حواسم“ 

تر  از آن کرد.زرنگ  ی برداشت خاص  شدی چندجانبه بود. نم  جوابش

 .بتواند ازش حرف بکشد نیبود که شا  یاز آن

 ” م؟یحرکت کن یک ه؟ی برنامه چ خب؟“ 

که    یکه با سوهان   یولو کرد و درحال  یصندل  ی خودش را رو  سیآل

 :گفت کردی را صاف م  شیهاکرده بود ناخن دایتازه پ

 ” مورد اعتمادت هست؟  نجایا  یگفت هرچه زودتر بهتر! کس  سیرئ“ 

 ”. تو؟شناسمیداخل نم نیرو ا یکس“ 



 

 :پوزخندش عمق گرفت وگفت سیآل

 ” .خودمم اعتماد ندارم دختر هیبه سا من“ 

 ” جه حضورمون نشه؟متو یکس میبر ی چطور“ 

 :چشم به او دوخت و گفت سیآل

ب  یکی  شهیهم“  نفر  حتدارنیدو  رو    یکی  شهیشب...هم  مهین   ی. 

نفله   ی نگهبان  ذارنی م باشه  راه  سر  هرکس  مجبورم  احتماال  بده. 

چ نظرت  کن  ژنیاکس  هیکنم.  قطع  رو  ب  ؟یاتاقا  و   یهمه  درد 

 ” .برن ی به خواب ابد ی ز یرخون

 :اخم کرد و گفت  نیشا

از کدوم جهنم دره   دونمینم“  ن   یول  ی اومد  ی اتو  !  ستم یمن قاتل 

 ” !میاونا رو به حال خودشون ول کن  ستمین  ی راض یمن حت

 :به جلو خم شد و گفت سیآل

با  ای  ؟ی دار  ی بهتر  نقشه“  باشن    دی همه  که   ای خواب  باشن  مرده 

 ” .میبر نجایبدون دردسر و جلب توجه از ا  میبتون 



 

ها را به آن  توانستیکه م  یاجرقه زد. جرقه  نیدر ذهن شا  ی زیچ

 .مهلکه عبور دهد نیاز ا یراحت

 ” !! راه حل تدهخودشه“ 

 :و گفت  دیچهره در هم کش سیآل

 ” اد؟یبرم ی از اون چه کار ر؟یپ تد“ 

 :مغرورانه گفت نیشا

سالن   ی ساعت تو  هیاما همه سر    خوابنی ساعت نم  ه یسر    همه“ 

م   ی غذاخور کافخورنیغذا   ی تو  ی قو  یهوشیب  ی دارو   هیتد    هی. 

بر  ی غذا شب    زه یشام  همه  سنگ  هیتا  و  راحت  داشته    ن یخواب 

 ” .باشن 

هم نبود   ی بد  شنهادیکرد، پ  نی حرف او را سبک سنگ  یکم  سیآل

 .داشت رادی ا  کیراه  نیاما ا

 ” شه؟یم  ی اون حاضر به همکار یباعث شده فکر کن یچ“ 

م  نیشا  چشمان در  او  زدند،  ا  انیبرق  تد   نیهمه  به  تنها  افراد 

برا  نانیاطم تد  ا  یخوراک  شیداشت.  و  کرده  مدت   نیفراهم 



 

که   ی ریاز درگ  بارکی  یحواسش تماما به آن سه خرابکار بود و حت

 .ممانعت کرده بود دیایب  شیبود پ کینزد

برامون   کارونی. اگه امیاونو با خودمون ببر  دیاما با  دهی م  انجامش“ 

 ” !کشنشی انجام بده قطعا بعد فرار ما م

 :قالب کرد و گفت نهیس ی دستانش را رو سیآل

حواسمون   دیفقط با  ستین  ی باهاش حرف بزن. نقشه بد  خودت“ 

 ” .باشه همه از اون غذا بخورن

 :از جا برخواست و گفت نیشا

زو جمع کن. هماهنگ کردن تد با من. شب    ازتینمورد    لیوسا  تو“ 

 ”.رونی ب  می زنیم نجایشب از ا مهیراس ن

بار  نیشا تنها  نبود،  بود    شیکه در زندگ  ی اهل خطر  خطر کرده 

 .را گذرانده بود  یمرگ کرده و زمان سخت   ی را آرزو  شیروزها  ی باق

ا  جانیحاال احساس ه  اما  دن یها،دالمنتوس یداشت، رفتن به مقر 

  !ترقیعم یقات ی ها و فرصت تحقآن ی تکنولوژ

 .باشد رایرا با جان و دل پذ  دیجد ییآماده بود تا ماجراجو  او
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از   ش یب  آمدیکه بنظر نم  یدختر جوان  افت،یرا در آشپزخانه ن  تد

  ی نارنج  ی ا نشسته و فلفل دلمه  ز یه باشد پشت مشانزده سال داشت 

 .زدیبرش م ی ااندازه کیمرتب و  ی هاسیرا با دقت به اسال یرنگ

 .آورد رونیب  یرا باز کرد و ژامبون خچالیدر  نیشا

 :دختر گرفت و گفت ی را به سو آن

 ” ی چند برش بهم بد شهیم“ 

 .فتدیبود چاقو از دستش ب  کیهول شد و نزد دخترک

 ” .بودمت دهی ند ؟ی کار تازه“ 

 :تکان داد و گفت عیرا سر سرش

و   میبهش کمک کنم. آخه من دست و پاچلفت  تونمی گفت م  تد“ 

 ” .خورمینم گهید ی بدرد جاها

 :به صورت سرخ شده دختر زد و گفت ی لبخند نیشا



 

 ” کجاست؟ تد“ 

 ” .اره یگوشت تازه ب  یکم رفت“ 

مرتب    ی هابرش   نیگذاشت، شا  نی برش ژامبون را مقابل شا  چند

به نان زد    یگذاشت. گاز بزرگ  انشانینان را برداشت و ژامبون را م 

 :و گفت

 ” ؟یهست  یدست و پا چلفت یکنیفکر م چرا“ 

 :را پشت گوشش فرستاد و گفت شیخجالت زده موها دخترک

.  ام یباهاشون ببذارن من    خواستنی. از اول هم نمکننی م  تمیاذ  اونا“ 

  ها المنتوسی باشم خوراک ا  مصرفی اگه ب  کننی م  دمیاش تهدهمه

 ” .شمی م

 نیریشدن توسط سا  ر یتحق  دانستی احساس تاسف داشت، م   نیشا

 .دارد یچه حس

 ” .ی دیکارت رو خوب انجام م نجایا ی من که دار بنظر“ 

 :جا بلند شد و گفت  از

 ” .نمیبرم تد رو بب دیبا“ 



 

 ” هیانبار پشت تو“ 

انبار پشت  ی سر  نیشا که   دیرفت. تد را د  یتکان داد و به سمت 

کاهو و گوشت تازه در دست داشت و مشغول وزن   ی ادیز  زانیم

 .ها بودکردن آن

. اوضاع یبکش  ینفس  هیتا    ی اومد  رونیچه عجب از اتاق ب  نیشا“ 

 ”؟ ی چطوره؟ بازم غذا الزم دار 

در اطرافش   یبه اطراف انداخت تا مطمئن شود کس  ی نگاه  نیشا

 .ست ین

م   یعال  ی غذا   هی  آره“  مادیز  زانیبه  رو  نیبهتر  خوامی .  به    هنرت 

 ” .ی بذار شینما

 .شد اشده یماند و منتظر جواب سوال نپرس رهیبه او خ تد

  ر، یبرم دنبال ام   خوامی سروصدا...م  ی. ب رونیبرم ب  نجا یاز ا  خوامیم“ 

دا  النیا بروانایو  نم  رونیب  ی ها چهی.  بفهمن  بهشون ذارنیاگه   .

 ” .اعتماد ندارم

 ”خب؟“ 



 

 ی عال  ی ! اونقدریحساب  افتیض  هیدرست مثل    یعال  یلیخ  ی غذا   هی“ 

 ” .رو از دست ندن  یچیو ه انیکه همه به وجد ب 

 :خاص خودش گفت یرکیبا ز تد

 ”فرار درسته؟ ی برا  یفرصت عال هیخواب آور و اونوقت  ی دارو  هی“ 

 ” .نهیبه هدف. هم ی زد “ 

کنار  ی هاتکه  تد را  س  ی گوشت  به  دست  و  مقابلش    نهیگذاشت 

 .ستادیا

 ”رسه؟ی به من م یچ خب“ 

 :فکر کرد و گفت یکم نیشا

 ” .ریپناهگاه رو به دست بگ  تیمسئول“ 

 :و سپس دستانش را در هوا تکان داد و گفت  دیخند تد

م   اوه“  اونا  نکن.  فکرشم  تو  فهمنی نه  دارو   ی من   ی هوش یب  ی غذا 

 ” .کنن ی م کهیت کهی. منو تنی تا شما فرار کن ختمیر

 :و گفت  دیصورت او را کاو ی اجزا نیشا



 

 ”تو فکرته تد؟ یچ“ 

. منم  رونیب  دیجهنم دره بر  نیاز ا  نیخوای م  سیببر. تو و آل   منم“ 

 ادیبر م  ی که ازشون هرکار  وانهید  ی ایوحش  نی. من با اام یباهاتون م

افراد قابل کنترل    نیبودن ا  هیو بق  النیکه ا  ی. تا زمانمونمی تنها نم

. اون پسره و دارو  هیاوضاع چطور  ی بودن اما االن...فکر کنم خبر ندار

م  اشهدست جمع  طرفدار  همکنن یدارن  هرک  نی.  که   یروزاس 

  ی کن با من . فکر نرنیرو دست بگ  نجایباهاشون مخالفه رو بکشن و ا

 ” .انیکنار م  دمی بهشون م ی بند رهیج ی که غذا

که اگر او را به حال خود   دانستیهم م   نیبود و شا  ی منطق  حرفش

 .گذارندیاش نمول کند زنده 

 ”ن؟یهم“ 

 ” ادیدختر هم با من م   اون“ 

 :باال داد و گفت ییابرو نیشا

 ” .که تو آشپزخونه بود یدختر خجالت همون“ 

 :کرد و گفت زیرا ت شیچاقو تد



 

خواستن    ی . چندبارگنی. بهش زور مکنن ی م  تشی . اذهیخوب  دختر“ 

. قول  ادی. اونم با من م دمیکنن که من سر رس  ی بهش دست دراز

 ” .م یبراتون دردسر درست نکن  دمیم

 “  .میریم نجایشب همه ما از ا مهیتد قبوله. امشب ن  باشه“ 

 :دستش را به سمت او گرفت و گفت  تد

 یی. غذادمی هنرم رو به خرج م  نی. امشب بهترمیقرار دار  هیما    پس“ 

 ” ...یعال  کیاست  هیکه به عمرشون نخورده باشن.  پزمی م

 .د یرسیم جهی لبخند زد، حاال داشت به نت  نیشا
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به گوشش    افتیض   ی اتاق صدا  رونیرا جمع کرده بود،از ب  لشیاوس

  شی دایاز کجا پ  دانستی راک که نم  ی قیبلند موس   ی . صدادیرسی م

و صدا بودند  و شوخ  ی کرده  که در سالن حضور    ی افراد  یخنده 

 .داشتند



 

  ی اپسرانه  ی . صدادیکه به در خورده شد از جا پر  ی اچند ضربه   با

 :از پشت در گفت 

 حیتفر  کم ی  ی ایو ب  ی ات دل بکناز لونه  کمی  ی خوایکوچولو نم   یه“ 

با ما وقت بگذرون. اونجا   کمی  رونیب   ایزود باش! ب  گهید  اال ی  م؟ی کن

 ”؟ی خوریکه از کنارش جم نم ی کرد میقا یچ

را داخل   لشیها وسابه آن  توجهیهمان اراذل و اوباش بود. ب  ی صدا

که    م یسی ب  کی  ر، یمس  یابیرد  ی دستگاه برا  نیکوله گذاشت. چند

 له یارسال کرده بود و چند وس  نی گر  ی آقا  ی مختصات رادارش را برا

م که  مانند  غ  توانستی شوکر  خطرات  برابر  آن  رمترقبهیدر  ها  از 

 .محافظت کند 

بلندش   ی را قرار بود تد جداگانه آماده کند. موها  ییغذا  ی هابسته 

 .را ورزش داد اشده یا با کش بست و انگشتان بلند و کشر

 نیپشت ا  ریفکر کرد که با ام  یینشست و به روزها   ستمیس  ی روبرو

تنگ شده   النیا  یو حت  انایر،دایام  ی . دلش براکردندی کار م  ستم یس

 .بود



 

 هیها روحاش بودند. با فکر کردن به آناز خانواده  یی ها جزآن  انگار

حرکت   بوردیک  ی رو   مانندی ب  یگرفت و انگشتانش با سرعت  ی ادوباره

کرد که فعال    ی داد و کار   شیپناهگاه را افزا  یت یامن  ستمیکردند. س

نتواند از پناهگاه خارج شود. قفل    ی ها تا چند روز کسبا رفتن آن

ها فعال شده  پس از رفتن آن  ساعتم ی کرد که ن  می تنط  ی دار ساعت 

بودند   نجایکه ا  ی افراد  انی. مطمئن بود مماندی و تا هفت روز فعال م

کرده و    ییرا رمزگشا  ستم یآنقدر مهارت نداشت که بتواند س   یکس

داشتند    وتریمغز کامپ  کیها فقط  کند. آن  یاو را خنث  یحالت دفاع

ام  ک   ریو آن هم  آن   لومترهایبود که حاال  فاصله داشت.درب با  ها 

 ماه کیکرد که تا    ی زیربرنامه   ی جور  زیرا ن   ستمیاتاق س  کیاتومات

 .بسته باشد  ندهیآ

بزنند و خودشان را به    ستمیآن سه احمق دست به س  دیترسی م

 .کشتن بدهند 

 .عمل کند اشفه ی تا تد به وظ ماند ی منتظر م دیتنها با حاال 



 

 ی هاکه استخوان  دیچرخیم  ی افراد  انیدر م   سیاز سالن آل  رونیب

که    یمیو قد   ی قو   یدنیدنده را در دست داشته و همراه نوش  یکباب 

 .دند یبلعی شده بود، م دایاز انبار پ

هنرش را به کار بسته و   ن یکه تد همانطور که گفته بود بهتر  واقعا

مثل و مانندش را تنها    سیبرپا کردن بود که آل  یافت یض   زیچنان م

 .بود دهیباشکوه و مجلل ثروتمندان ددر مراسمات 

  ی و لخت باق  یخال   یجز استخوان  ی زیچ  بایبوقلمون شکم پر تقر  از

بود. چند باز شده    یدن ینوش   ی بطر  نی نمانده  برند  اصل، خالص و 

گوشه   زی و  ی رو باز  ی ابودند.پسرها  دخترها   کردندی م  ی کارت  و 

  ر، یعبور کرد، سوپ س  زی. از کنار م دندیرقصی مست وسط سالن م

 ر یتازه و پر از پن  ی برگرها  ،سرخ شده  ینیزم   بیو س  انیگوشت بر

کردند که فکر کرد   کی اش را تحرچنان معده  یو گوشت دنده کباب

 .ها را بچشداز آن یشود و کم  یهوش یب  الیخیب

 ” . اوضاع چطوره؟سیآل یه“ 

  بایدستانش بود. تقر  انیپر از غذا در م  یشد. ظرف  کیبه او نزد  تد

 .شدی م دهیدر ظرفش د زیم ی رو  ی از همه غذاتا



 

 ”.برات غذا آوردم ی نخورد ی زیچ دمی. دادیب“ 

به او نگفته بود که    نیبه او چشم دوخت. شا  دیبا شک و ترد  سیآل

 هم جزو برنامه است؟  سیآل

 :گفت  ی بلندتر ی با صدا نباریا تد

جشن    نایاز ا  شتریب   دیالعاده شده مگه نه؟ باامشب فوق  ی غذاها“ 

  ی بند  رهیج  دیپناهگاه متعلق به ماست چرا با  بای. حاال که تقرمیریبگ

 ” باشه؟

دست دور گردن تد   د یشنی از پسرها که انگار حرفشان را م  یکی

 :انداخت و گفت

 نجا یبود که اون احمقا ا  ی واسه وقت  ی بند  ره ی! جنهیمرد هم  نیآفر“ 

 ” .بودن ریمد

 :به چهره احمقانه پسر زد و گفت ی لبخند تد

 ” ...هستن. بخور پسر  تیریمد  ی برا   یترستهیافراد شا  نجایالبته. ا “ 

او را از    یبشقاب را به زور در دستان آلبس گذاشت و کم  سپس

 :فاصله داد و گفت  ه یبق



 

مقدار کنار گذاشتم که به ما شک نکنن. ما   هیغذاها سالمه.    نیا“ 

 ” .میمثل اونا بخور ییغذا دیبا

گرفت به تد شک   میبه ظرف پر از غذا انداخت و تصم  ینگاه   سیآل

و از طعم آن مسحور    دی کش  ش یرا به ن  ی از دنده کباب  ی نکند. قسمت

 ریچنان ز  اه یو فلفل س  ی با رزمار  ختهیکره آم   ندیشد. مزه خوشا

  توانست ی است هم نم  ی غذا سم  نی ا  گفتندی اگر م  زبانش نشست که 

 .خوردنش را بزند دیق
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 ی . تعداددیرسیبه گوش نم  ییسروصدا  چیه  گریساعت بعد د   کی

افتاده    نیزم  ی رو  ی مبل و حت  ی رو   ی سر گذاشته و تعداد  زیم  ی رو

 :و گفت د یبودند. تد با شوق دستانش را بهم کوب

 ختهیهمه غذاها دارو ر  ی کنه. تو  کاریچ  دیبا  دونهیم   شهیهم  ریپ  تد“ 

. زمیدوتا از غذاها بر  ای  یکی  ی کنم و فقط تو  سکیر  شدی بودم. نم

تو م  ختهیر  شتریب  یدن ینوش  ی اما  از    دونستمی بودم  محاله 

 ” .میرفتن وقت دار ی بگذرن. خب حاال سه ساعت برا های دنینوش



 

 :زد و گفت ی خشنود لبخند سیآل

 ” .ارم یرو ب نیشا رمیبردار. م لتوی.وسارمردیخوب بود پ کارت“ 

 :به در زد و گفت ی ارفت. تقه  نیشا دنبالبه

 ” .رفتنه وقت“ 

که مجبور   یبالخره از اتاق  نیتمام نشده در باز شد و شا  اشجمله

 .آمد رونیبه حبس در آن بود ب

 ”خوابن؟ همه“ 

 ”!همه“ 

 ” .خوبه“ 

 :گرفت وگفت سیرا به سمت آل ی اکوله

 ی هاو چراغ قوه تا طناب و جعبه کمک  ی از باطر  ،ی لوازم ضرور  “ 

باشه.  ی اضطرار همراهت  بهتره  جا  هی.  اگه  هست  هم   یی سوت 

 ” .م یکن دایرو پ گهیبا سوت همد دیبا میرو گم کرد گهیهمد

 :زد و گفت ی پوزخند سیآل



 

 ” .یکنی ما صبر م  ی حتما که برا آره“ 

 :شد و گفت  رهیبه صورت او خ ی جد نیشا

 ” کدومچیه   ای  می رسی همه به مقصد م  ای.  میذار یرو جا نم  ی کس  ما“ 

انبوه افراد   ی عبور کرد و به سالن رفت. نگاهش از رو   سیکنار آل  از

به خواب رفته گذشت. به سمت در پناهگاه رفت، در را با کارتش 

 :گفت  ی بلندتر ی باز کرد  و با صدا

 ” .بود تد یعال کارت“ 

 ” بود مگه نه؟ یکارش عال آره“ 

تر و خطرناک  ستادهیا  ی که در حمام پشت هر  ی پسر بود، پسر  همان

م نمدیرسی بنظر  است    دانستی.  فل  حت   مزیج  ایاسمش    ی و 

بود که    ی ااسلحه  ی . چشمش تنها روستین  هوشیچرا ب  دانستینم

 .آمدیم  شی گردن تد گذاشته و پ ی او رو 

 ”خانم کوچولو؟  ی ریم ی کجا دار ی کرد فکر“ 



 

 فیدستش را به سمت ک  ن یدار و حال بهم زن بود. شاکش  لحنش

  ز ین  سیآل  یتبکشد. ح  رونیبود شوکر را ب  یپشت کمرش برد. کاف

 .شده بود  ریغافلگ

ا  میدار  ما“  هممیری م  نجایاز  مگه  پناهگاه   ن؟یخوا ی نم  نوی.  که 

 ” .متعلق به شما باشه

 .تد فشرد قهی به شق شتریو اسلحه را ب دیخند پسر

بق  ی کرد  فکر“  مثل  بر  هیمن  تو  ا  ی احمقم؟   یکس  نجایعمال 

! نکته  میریمی همه ما م  ادی ب  ش یپ  یکنه. مشکل  کاری چ   دیبا  دونهینم

  ست؟یامن ن  ی ونهیآش  نجایمگه ا  ؟ ی ریم  ی که تو کجا دار   نهیمهم ا

 ” اومده؟ رونیشده که موش کور از سوراخش ب یپس چ

 .سرهم کرد یبه سرعت دروغ نیشا

زنده مونده   ی اونجا هم افراد  دیبرم سراغ پناهگاه دوم، شا  خوامیم“ 

 ” .باشن 

 :و گفت  د یکش یهوم پسر



 

گروه    هیبا    ودیبهتر ن  رمرد؟یپ  نیدختره هرزه و ا  نیها؟ با اتن  تنها“ 

 ”؟ی بر  یدرست حساب

 :خودش را وسط انداخت و گفت  سیآل

 ”؟ی داریتو ب چطور“ 

  افت یض  ی از شانس خوبم من امروز خواب موندم و با سروصدا  خب“ 

وقت  داریب بچه   یکی   دمید  دمیرس  ی شدم  ااز  با  مشروب   نکهیها 

زود موش    ای  ری.دونستم دیوقت شک کردم. مو اون  جهینخورده گ

 ی لیخ  د یکنی که فکر م  نهی. مشکل شماها اادی م  رونیاش باز لونه

 ” .دی باهوش

 :برد و گفت  فیبه سمت ک  شتریدستش را ب  نیشا

 ”نداره؟ ی ریرو بذار کنار. تد تقص اسلحه“ 

  ست یهمه ما رو فروخت تا به تو کمک کنه. بد ن  رمردیپ  نینه. ا  اوه“ 

 ” .بشه  یگلوله متالش هیمغزش با 

 .دیکش رونیو آن را ب دیدستش بالخره به شوکر رس  نیشا



 

گلوله باعث شد سرجا خشک شود. گلوله از کنارش    کیشل  ی صدا

 .عبور کرده بود

 ” .. بذارش کناررمیگی بعد مغزتو هدف م دفعه“ 

  انداخت و گفت نیزم ی شوکر را رو نیشا

 ”؟ ی خوایم یچ“ 

 :اشاره کرد و گفت  سیبه آل پسر

 ” .اال یباال.  دی. دستاتون ببرن یزم دی نیبش هردوتون“ 

 .به او داد ی را ول کرد و طناب تد

 ” .کنمی م کیهردو رو ببند. وگرنه به هرسه تا شل  ی و پا دست“ 

 .شد  نیشالرزان جلو رفت و مشغول بستن دستان   یبا بدن تد

وقت به . اونی نیبیرنگ اون اتاق رو نم  گهیبشن، د  داریکه ب   هیبق“ 

  ی مدت چه غلط  نیا  ی که داشت  ی گی رو م  قتیو حق  ی فتی حرف م

 ”.ی کردی م

 :زد ادیفر نیشا



 

 ” ه؟یخوب  شنهادی. هوم؟ پای! اصال خودت هم بمیما بر بذار“ 

نشانه    یو عصب   دیبلند خند  ی با صدا  پسر به سمتشان  را  اسلحه 

 .گرفت

  ه یمحاله ممکنه من از    د؟یاری دخلمو ب  کیسه به    رونیاون ب  که“ 

 ” ...جوجه مثل تو

و ثابت ماند،    رهیدر فضا منعکس شد و چشمان پسر خ   ی بلند  ی صدا

که وردست    یافتاد. دختر خجالت  ن یزم  ی سپس بدنش شل شد و  رو

اش  و چهره  ستادهیپسر ا سر    ی در دست باال   ی اتابهی تد بود با ماه

 :و گفت دی. لب گزدیرس ی سرخ بنظر م

 ”خوردم،مگه نه؟ ی درد هیبه  بالخره“ 
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 :دیزده نالوحشت تد

 ” !! چه به موقعالرا“ 



 

آورد و محتاطانه   نییصاف نبود را پا  گریکه حاال د  ی اتابه یماه  الرا

 :گفت 

 ” باشه؟ نمرده“ 

 :با خشم گفت نیشا

تا تک تکشون   بستمیهوا رو م  چهیدر  دی! بارهیکه بم  نهیا  حقش“ 

 ” .خفه بشن نجایا

 :و گفت دیکش  یقینفس عم تد

هستن که به حد    یی. اونا فقط آدمانیشا  ستنین  یبد  ی آدما  اونا“ 

 ی نطوری. افتهیبراشون ب  یقراره چه اتفاق  دوننیو نم  دنیمرگ ترس

و حس کنن که تونستن    رنیدارن کنترل اوضاع رو تو دست بگ   یسع

  یی هاو اوضاع بد غلبه کنن، اما در باطن همه اونا پسربچه  طیبر شرا

 ” .کنن  کاریچ دیبقا با ی برا دوننی زده هستن که نموحشت

 :سرش را حرکت داد و گفت  نیشا



 

بهتر  هایسخنران   نیا  با“  حس  ا  ی من  به   دا یپ   نهیبوز  نینسبت 

هفته    هیبه مدت   گهیربع د  هیکمتر از    چهی. درمی. بهتره برکنم ینم

 ” .شهی قفل م

 :رو به الرا کرد و گفت سپس

 ” .هیعال  تابهیخوب بود دختر. واقعا کارت تو استفاده از ماه کارت“ 

زم  الرا را  تابه  و  شد  کوله   نی سرخ  هرکدام  را    شانیهاگذاشت. 

افکار با  و  ز  ی برداشتند  از  برهم  درهم  و   رونیب   نیرزمیمغشوش 

 .آمدند

 ی دلش برا  یبه آسمان انداخت. گاه  یرا بست و نگاه  چهیدر  نیشا

عاد  دنید م  ی آسمان  ا  شد،یتنگ  که  بود  خوشحال    ن یحداقل 

که   نیبا آن طرف باشند. هم  ایکه مردم کل دن  ستی ن  ی زیصحنه چ

ماه و ستاره و آسمان شب دوباره    ریتصو  نیپشت ا  ییجا  دانستی م

بود. در عمرش دوبار   شبخآرامش  شیبه شکل خودشان هستند برا

در کارناوال وحشت و   بارکیشده بود.    ریغافلگ  ی مجاز  یبا آسمان

 .نجایهم ا بارکی



 

که تا کنون شناخته بود هم فقط    ییایتمام دن  گفتندیبه او م  اگر

شود باز هم    داریقرار است از آن ب  ی که روز  ستیخواب طوالن   کی

 !ادیز یلیبود. خ دهیرا د ی اد یز بی. او عجاکردیتعجب نم

*** 

 نیشا  -یهفته قبل از ماه گرفتگ  کی

که از   یداشت ارور اعصاب خردکن  ینشسته و سع  یستمیس  پشت

و    ستادی پشت سرش ا  شلیبود را درست کند. م   ریصبح با آن درگ

 .زد هی او تک یبه صندل

و از اول شروع   یکن ینم  استارتی چرا کال ر   ؟ی ریباهاش درگ  هنوز“ 

 ” ؟یکنینم

 :دیغر نیشا

  شه ی. وگرنه نمشل یکنم م  دایمشکل رو پ  نیبتونم ا  دی! من بانه“ 

مشکل هر  با  مواجه  باش   یدر  داشته  ر  میانتظار    ستم یس  بوتی با 

برگرد جا  میدوباره  ر  ی به  اون  بعدشم    ز یچ  هی  استارتی اول. 

 ”؟ی اری سر در م ی. واقعا تو از چاسگهید



 

 :و گفت  دیخند شلیم

 ” .یدونی. خودت که ماسگهید زیچ هی نجایمن ا کار“ 

 ” راحت به کارم برسم؟ الیتا من بتونم با خ ی ری. چرا نمالبته“ 

 :دستانش را باال داد و گفت شلیم

 ”؟یرو پر کن ویدیو یخوای م ی ک ی. نگفترمی م باشه“ 

 :گفت   حواسی ب نیشا

 ”و؟یدیو کدوم“ 

 ”.تازه واردهاس ییراهنما ی که برا یهمون“ 
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ز  هنوز“  نمیدار  اد یوقت  معلوم  اصال    ق ی دق  ین یبش یپ   یک  ستی. 

 ” .شتریب دمیهفته، دو هفته شا هی  ره،یگی صورت م

 :متفکر گفت شلیم



 

که ما قراره در امان    گنی ندارم. بنظرت راست م   ی حس خوب  من“ 

 ” م؟یبمون

 ی تیاهم  شیدر امان ماندن برا  قتیباال انداخت، در حق  ی اشانه   نیشا

مدت  زندگ نداشت.  که  بود  هم  شی ها  از   نیداخل  پر  اتاق 

  د یدی صرف شده بود. نه رنگ آسمان را م  ی وتریکامپ   ی هاستم یس

نفس    ن یخالص سطح زم   ژنیدر اکس  یو نه حت   دی و نه رنگ خورش

هدیکشی م او  به    ی برا  یلیدل  چی .  ا  سطح برگشت  نداشت.   ن یباال 

امن   نییپا کد    ت یدر  پوشش  در  هرچه   کرد،ی م  ی زندگ  22بود. 

  سش یرئ  ی را برا یآخر هر هفته گزارش کامل  خورد،ی م  خواستی م

پ  کردی ارسال م افزار و   تی امن   ستم یدر س  یشرفت یو چنان  نرم  و 

به    لیدرجه گرفته و تبد  عیکرده بود که سه بار ترف  یسینوبرنامه 

  .چا شده بود سی اول رئ  اریدست

 ” ؟22کد“ 

 .چا با لبخند برگشت  سی رئ ی صدا با

 ” .ری! روز بخقربان“ 



 

 .تا از روز بودن مطمئن شود دیساعت چرخ ی رو نگاهش

 ”؟ی داریب شبیخون دختر! نگو که از د چشمات“ 

 :و گفت دی به چشماشن کش یدست

حلش   کنمی م   یکردم، دارم سع   ر یگ   ستم یس   یابیمرحله باز   هی  سر“ 

 ” .کنم 

 .انداخت توریبه مان  ی به جلوتر خم شد و نگاه یچا کم پرفسور

پروژهزهیبرانگ  نیتحس  تالشت“  مورد  در  ب  ی ا .  بود  قرار   ن یکه 

 ”؟ی اریبدست ب  ی اجهینت   یخودمون بمونه، تونست

کش  یدست   نیشا سرش  نگاه  د یبه  سپس  پرفسور    ی و  پشت  به 

انده باشد، سپس فالگوش نم  ییاز جا  شلیانداخت تا مطمئن شود م 

 :گفت ی ترآهسته یلیخ ی با صدا

در   ی ریها به محض قرارگتراشه  اد،ینه ز  ؟ی مغز  ی هاتراشه  درباره“ 

  ستیر   خوامی هم که م  ی. وقت شنیدچار باگ م  ی ساز  هیشب  طیمح

بخش  ی کیکنم   خودسوختگاز  دچار  نتونستم  شهی م  یها  هنوز   .

 ”خورن؟یم ی ها به چه درد تراشه نیدرستش کنم. اما ا



 

 :و گفت دیبلندش کش  ی خاکستر شیبه ر یچا دست پرفسور

ها و که به هورمون  ی در بدن گاو قرار بد  ی ا تراشه  ی کن بتون  تصور“ 

کنه با سرعت    دی تول  ریبدن گاو دستور بده به طور مازاد و مداوم ش

  دا یبهبود پ  ییو منابع غذا  هیچقدر مشکل تغذ  یکنی . فکر م شتریب

 ” کنه؟ی م

 .نه ایمردد بود سوالش را به زبان آورد   نیشا

 ”مسکوت بمونه پرفسور؟ یموضوع  نیچن دیچرا با اما“ 

داشته باشن.    ی اد یز  ی هااستفاده   توننیها متراشه  نکهیا  ی برا  خب“ 

که   یدونی باشن، نه در دست همه! م  ی در دست آدم مطمئن  دیبا

 ”فته؟یم یچه اتفاق  فتنی آدم نادرست ب هیاگه دست 

 :سرش را تکان داد و گفت نیشا

 ” .ازش سواستفاده بشه ممکنه“ 

 ی ز یبه چ  لی. مثل ساخت باروت، باروت هرگز قرار نبود تبددرسته“ 

بگ  رو  نفر  صدها  جون  که  ببرهیبشه  حاال  اما  ازش ...دولتنی .  ها 

 ”!سواستفاده کردن



 

 :مصمم گفت نیشا

ها رو از تراشه  رادیا  کنمی . سع ممونهیخودمون م  ن یموضوع ب  نیا“ 

 ” .ببرم   نیب

 ” .ی ایمطمئنم تو از پسش برم من“ 

شود،   ستمیباگ س   الیخ یگرفت ب  می تصم  نیرفت و شا  رونیاتاق ب  از

  .ها ادامه دهدتراشه ی کرد تا کارش را رو بوت یرا ر ستم یس
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 ن یشا - یتگروز قبل از ماه گرف*

و   دهیساعت بود که نخواب  72از    شیبه بدنش داد، ب  یو قوس  کش

دوش آب گرم   کی. دلش  کردندیبدنش درد م   ی هاتمام استخوان

ساعت   خواستی م هو  بدون  خواب  را یمزاحمت  چیها  گردنش   .

برا به س  نیآخر  ی نرمش داد و سپس  شد، دکمه   رهیخ  ستمیبار 

 .کار چشم دوخت جهیرا زد و به نت  نتریا



 

ه  تراشه فضا  یمشکل  چیبدون  فعال شد.    ی ساز  هیشب  ی در  شده 

که بالخره   دادینشان م   نیسبز روشن بودند و ا  یهاچراغ  یتمام

 !یمشکل چیکند. بدون ه ی تراشه را فعال ساز کیموفق شده بود 

خال  به تراشهتراشه  یجعبه  ده  از  دوخت،  چشم  در    ی اها  که 

تراشه فعال   کیسالم مانده بود.    یک ی  نی گذاشته بودند هم  ارشیاخت

و بعد خود    گرفتی درستش قرار م  ی در جا  دیو آماده به کار! فقط با

 .گرفتی هاست آن را تحت کنترل م  ستم یبه خود س

را بدون خبر   ی زی چ  نی مکث کرد، درست بود که چن  ی الحظه  ی برا

آقا آقا  لیتحو  نیگر  ی به  که  البته  دهد؟  چا  به    نیگر  ی پرفسور 

 نیشا  دیباعث عذاب و ترد  ی زیپرفسور چا اعتماد کامل داشت اما چ

کرده بود اما باز هم   ی ادیز  ی ها. پرفسور چا در حق او لطفشدی م

  .ماندیوفادار م سشیرئ  دیبا نیشا

را که نوشت    لیمیکردن شد، ا  پی را باز کرد و مشغول تا  لشیمیا

که متعلق به    یناشناس   لیمیرا فعال کرد وبه ا  یتی رد امنموا  یتمام

از آن    چکسیآن دو که ه  انیم  یبود و تنها راه ارتباط  نیگر  ی آقا

را ارسال کرد. سپس اکانت را بست و مطمئن    لیمیخبر نداشت ا



 

نمانده باشد. تراشه را از   ستم یدر س  لیمی ا  ی از محتوا  ی شد که اثر

 هاستم یمربوط به آن را از کل س  ی هال یفا  یجدا کرد و تمام  ستم یس

  .مانده پاک کرد یباق ی هاو داده

گذاشت و آن را در قسمت پنهان    ی جعبه کوچک  ان یرا در م  تراشه

موبا  یمخف  زشیم را    لشیکرد.  چا  پرفسور  شماره  و  برداشت  را 

 .گرفت

باهاتون    خواستمی م   ستمیدر مورد اون باگ س  ن؟یخوب  پرفسور؟ “ 

 ” .صحبت کنم 

 .دیچا بالفاصله منظور او را فهم پرفسور

 ”؟ی دی حل باگ رس ی برا ی ابه نکته  اوه“ 

 ” .مثل روز اول سالم و فعاله ستمیرفته و س  نیباگ از ب  بله“ 

 ” .امیچک کردنش م  ی خوبه، من شب برا خوبه،“ 

گرفتگ  پرفسور؟“  هم  نیهم  یماه  رو  شب  شما    یتو  نجایامشبه. 

م  اختصاص  ی تو  ای  د؟ی مونی پناهگاه  اسکان    ی پناهگاه  خودتون 

 ”د؟یدار



 

 ” .داره جیبه نتا  ی. بستگستی مشخص ن هنوز“ 

 ” .من منتظر شما هستم پس“ 

از قطع تماس دوش گرفت، غذا  ی ندیخوشا  حس بعد   یی داشت، 

با صدا  یخورد و سپس چرت کوتاه را   ی زد.  پرفسور که اسمش 

 .شد داریب زدی صدا م

 ”؟ یینجای؟ ا22“ 

از کم  از بلند شد، چشمانش  و مغزش هنوز   سوختی م  یخوابجا 

 .کردینم ی اری

 50.  دیخواب  شهیکه بدون سروصدا م  هییتنها جا  نجایا  د،یببخش“ 

شلوغ و پر سروصدا   یلیخ  دنیرس  روز یکه تازه د  ی دینفر عضو جد

 ” !هستن

 :نگاهش را دور اتاق انبار مانند چرخاند و گفت پرفسور

 یاطالعات خاص  هاده یتازه رس  نی ا  خوامیاتاق سرور. نم  میبر  ایب“ 

 ”ازشون نتونه وارد اتاق بشه؟  یکه کس  ی داشته باشن. مراقب بود



 

که    شلهیاتاق فعال فقط دست من، شما و م  یقربان دسترس  بله“ 

 ” .ارشد منه

 ” .ستین ی م، آدم کنجکاودار نانیاطم  شلی. به م خوبه“ 

  .از جا بلند شدند و به سمت اتاق سرور رفتند  هردو
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رنگ نشست و به سمت سرور خم    ی مشک  ی صندل  ی چا رو  پرفسور

 :شد

 ” نمش؟ی بب تونمیم“ 

 :و گفت دیکش رونیب  گاهشیجعبه را از مخف نیشا

پاک کردم که قابل   ستمیس  ی ها و اطالعاتش رو از روداده  تمام“ 

نم  دونهی  نینباشه. هم  یابیرد فکر  فعال شد.  و  موند    کنم ی سالم 

س  گهید به  باشه  کن  نجایا  ستمیدرست  که نی وصلش  مخصوصا   .

اوضاع   گه یساعت د هیمونده و از    یساعت به ماه گرفتگ   هیکمتر از  

 ” .زهیری بهم م  نجایا



 

 :آورد و گفت  رونیب  فشیرا از ک یچا تبلت کوچک پرفسور

م  نیا  با“  چکنمی تستش  همه  س  زشی .  به  متصل    ستم یدرسته؟ 

 ” هاست شده؟

 ه، یا هاست کامال مچ شده. قابل کنترل از هر فاصله  ستمیبا س  بله“ 

 ” .کنترل کرد  نویا  شهیهم م  انوسیدر اعماق اق  ییای ردریز  هیاز    یحت

 :گفت   یچا با شگفت پرفسور

 ” . 22بود  ی! کارت عالیجواهر واقع هی! رهینظیب“ 

 .زدی م شیصدا یکس رونیب از

 ” .می بد حیتازه واردها توض ی رو برا طیشرا دیبا ایب 22“ 

  ی فتگی بود. نگاه مرددش را به پرفسور دوخت که با ش  شلیم  ی صدا

  .کردی تراشه را تماشا م یخاص

 ” .زنمیصدات م گهیساعت د می . نیبه کارات برس ی بر یتونیم“ 

 ” .قربان بله“ 



 

ب  از آقا  رونیاتاق  هنوز  ا  یجواب  نیگر  ی رفت،  او    یارسال  لیمیبه 

  .ستادیها اواردتازه ی ملحق شد و روبرو شلینداده بود. به م 

 ” شدن؟ ی همه شماره بند خب“ 

 ”.شماره دادم هیساک لباس و  هیبه همه  آره“ 

توض  شیصدا  نیشا مشغول  و  کرد  صاف  شرا   حیرا  ماه    طیدادن 

 .شد  ی گرفتگ

بود، ساختار    میدر امان خواه  نجایشروع بشه ما ا  یماه گرفتگ   یوقت“ 

جور  نیا  ستمیس اشعه  هیپناهگاه  آسمون   ی هاکه  سطح  از  وارده 

 ن یما نخواهد افتاد. بنابرا  ی برا  یبه ما برخورد کنن و اتفاق   توننینم

اما زمدیوحشت بش  ایدچار ترس    ستین   ازین اتفاقات   ایلرزه    ن ی . 

 ه یتهو  ای  ژنیاکس  ت یوضع  قهیچند دق  ی برا  ای  دهممکنه رخ ب  گهید

بق  مونیسا  شل،یبشه که من، م   بیپناهگاه ممکنه دچار آس   ه یو 

 ” .م یتا درستش کن  میینجایا

 :رو به افراد کرد و گفت شلیم



 

گرفتگ   یموقع“  ماه  م  یکه  با  شهی شروع  شما    ی تو  دیهرکدوم 

  د یریتخت رو محکم بگ  ی هاله یو م  دیتخت دراز بکش  ی اتاقتون و رو

تموم بشه. سازه پناهگاه مقاوم در برابر    ی تا همه چ  د یو منتظر بمون

سقف    تونهینم  ی زیو چ  استیدن  ی ثبت شده تو  ی ها زلزله  نیتری قو

 ” .داره بپرسه  یسوال یهرک. حاال زهیرو فرو بر نجایا

و بعد هرکدام مسئول ده نفر    دیسوال و جواب طول کش  یساعت  م ین

تازه وارد تا آن  نیاز    ی خود آشنا کنند. وقت   گاه یها را به جاشدند 

 .مانده بود یتا ماه گرفتگ  قهی کارشان تمام شد کمتر از پنج دق

 :را گرفت و گفت  شیبازو مونیسا

 ” ؟یبمون  گاهی جا ی تو  ی خواینم ؟ی ریم کجا“ 

 :مضطرب گفت نیشا

م  هی“  به پرفسور چا  طول    شتریب   قهی. چند دقگردمیبرم   زنمیسر 

 ” .کشهینم

 .دیبه اطراف چرخ نگاهش

 ” کجاست؟  شلیم“ 



 

جاگ  ی هابچه  دونمینم“  حتما    ریگروهش  خودش    ایشدن، 

 ” .اره یب یرفته خوراک ای هییدستشو

پر  ی رو   مونیسا امن  د یتخت خودش  اکس  یت ی و دستگاه  را   ژنیو 

 .گذاشت کینزد

که   دادی به پرفسور چا خبر م   دیبه سمت اتاق سرور رفت، با   نیشا

 .است یماه گرفتگ  کینزد

 ییهادر اتاق سرور باز است. با گام   دیمتعجب د  دیکنار در که رس   به

رنگ  زم   ی رو  یسست داخل شد، خون سرخ  رو  نی کف  تمام   ی و 

  .بود   دهیسرور پاش

 ک ی  کهیغرق خون درحال  یشکسته و صورت  ینکیچا با ع  پرفسور

متالش را  مغزش  رو  یگلوله  بود،  بود.   بوردیک  ی کرده  افتاده 

 .او را تکان داد ی هازده شانهوحشت

 ” !من ی من! پرفسور! خدا ی خدا “ 



 

تبلت    یحت   ایاز جعبه و    ی به دنبال تراشه گشت، اما اثر  چشمش

 کس چی نداشت! ه  یاتاق دسترس  نیبه ا  یپرفسور در اتاق نبود. کس

 ... جز خودش، پرفسور و

  .بنددی او م ی در را به رو یاهیکه سا دیعقب برگشت و د به

  ن ی زم  نیح  نیتا مانع بسته شدن آن شود، در هم  د یسمت در دو  به

 .آغاز شده بود  ی کرد، ماه گرفتگ دنیشروع به لرز

 ی رو  د، یچیشود، درد در سرش پ  ی زیاز آنکه بتواند متوجه چ  قبل

ا  نیزم به  و  زد  نبا  نیغلت  مگر  که  کرد  امان    نجایا  د یفکر  در 

آل  ی ااشعه  چیه  ماندند؟ ی م از  نفوذ  ا  ی اژهایقابل  رفته در   نیبکار 

 .پناهگاه نبود

 افتاد؟ی داشت م یچه اتفاق پس

  .شد کیتار شیرو شی پ ایبفهمد دن ی گرید  زیاز آنکه چ قبل
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 حال زمان

ا  پشت فضا  ستادهیپنجره  به  چشم  بود،   یکوهستان   ی و  دوخته 

ب جابه  اشقوارهیموجودات  بودند.  سنگ  ییجادرحال  مصالح  و  ها 

داشت،    ی شتریب  زاتیبه تجه   ازی. ن کردی را برپا م  گاهیزودتر پا  دیبا

افرادش جاسوس است و چه   نیدر ب  یهنوز مطمئن نبود چه کس

که    ردیبگ   دهین احتمال را نادیا  توانستی. نمنانیقابل اطم  یکس

افراد   کیهر   بود جاسوس   ی از  ممکن  بودند  مانده  انسان  از   یکه 

  .طرف مخالفانش باشند

  ابند یی م که زنده    یرا مامور کرده بود تا هر انسان  هاالمنتوسیا   تمام

کرده و باز   یکه انسان مانده بود را زندان یهرکس اورند، یرا به مقر ب

که در    دانستی. مکردی م   دایدرز پ  رونیهم اخبار و اطالعات به ب 

وجود دارد، به همان اندازه هم مطمئن   ی جاسوس  ین یرزمیپناهگاه ز

ن مقر خودش  در  نم  زیبود  هنوز  اما  است.  چه   دانستیجاسوس 

  .که بود نقشش را خوب بلد بود  ی. هرکسیکس

  دار یخواب و ب  مهیهنوز در حالت ن  انایرا درهم فشرد. دا  انگشتانش

نم او  و  ا  توانستی بود  نباشد.  انسان  نینگران  از    ت یجلوه  هرگز 



 

پا نموجودش  همشدیک  انسان  همراه   شهی.  به  را  احساساتش 

نم ا  نیا  توانستی داشت.  را در مورد   وبیمع  ی هاالمنتوسیحرف 

بودند که او را   یهم نقطه ضعف   اتاحساس  نیا  دیکند، البته شا  انیب

م قرار  ا  دیشا  دادند،ی تحت فشار  انسان پاک   نیاگر  از وجود  بُعد 

 .داشت ی شتریب ییانسان کارا شد،ی م

آن  دانستی و مشغول قدم زدن در اتاق شد. م دیکش  یق یعم نفس 

ها چشم به او و کارش دوخته بودند. دولت  رونیب  ی ایدر دن  رون،یب

را صادر کنند. مطمئن    ی روزها بود که دستور حمله و نابود  نیهم

آن مبود  ا  خواهندیها  را   نیتمام  پروژه  و  کرده  نابود  را  محوطه 

  .شکست خورده اعالم کنند 

که اسنادش به سرقت    ی . از روز دانستیرا م  نیوجود ا   ی همه  با

م افتاد.    یاتفاق  نیچن  دانستی رفت  دستورالعمل    یک یخواهد 

کرده تا  قی او را برداشته و به افراد مورد نظرش تزر ی المنتوسیضدا

 ی شتریپنهان شوند و اطالعات ب  گرید  افراد  انیانسان بمانند و در م

 .بفرستند رونیب ی ایاو در دن ی برا



 

از آن   کدامچیداشت، نه به ه  ازین  انایمشت شدند، او به دا دستانش

بود  انای. جواب تمام معماها فقط در وجود داگریاحمق د ی هاانسان

دا بس...  م   دی با  انایو  ه   بودی سالمت  کند.  کمک  او  به    کس چیتا 

 !جز خودش  چکسیه دانست،ینم

موضوع   نیپنهان کردن ا  ی او برا  شد،ی از راز او با خبر م  دینبا  یکس

 کرده بود، یرا قربان ی ادیکرده و افراد ز  ی اد یز ی ها سکیر

  ی تنها کس  انایخبر نداشت. دا  قتیحق  نیجز خودش از ا  کسچیه

 !بود که خودش انسان مانده بود

 187پست#

[10.05.21 04:03] 

م   به پرونده  زشیسمت  روبازگشت،  بودند،   زشیم   ی ها  باز 

 ...از او ییهاعکس 

 ییهاها هفت سال داشت، سپس عکس در آن  انایکه دا   ییهاعکس 

گروه در  نوانخانه،  در  او  مراسم  یقیموس  ی هااز  در    ی هانوانخانه، 

  ی کیکنار    ولنینواختن و  نیو در ح  ی سپس در هجده سالگ  ه،یریخ



 

که   ییبا موها  انایرا برداشت، دا   ی گر یشهر. عکس د  ی هاابانیاز خ

پشت سرش بسته شده بود، بلوز بافت بنفش    یرنگ  ی با کش صورت

سرمه شلوار  دن  کهیدرحال  یا و  در  و  بود  بسته  را   ی ایچشمانش 

  .نواختی م ولنیو  ی برادو  ی تست ورود  ی برا بردیبه سر م ی گرید

البه  ی گرید  عکس ب عکس  ی ال از  نوزاد  رونیها  عکس   یافتاد. 

با    ی نکیع  ی و مرد  ی شکالت  یبا چشمان  یکه در آغوش زن  سالهکی

 :و لب زد دیمرد کش ریتصو ی مجعد. انگشتش را رو ی موها

 داشیپ  خوانیاونا م   یول  نولدیر  ی پنهانش کن  ی تالش کرد  یلیخ“ 

اوضاع    ،یرو خراب کن  زیهمه چ  ی کردی نم  یکنن. اگه از اول سع

 ” ...یگفتی بهم م ی . اگه از همون اول جارفتی م  ش یبهتر پ  یلیخ

را دنبال    ی ادیها چشم دوخت. زمان زعکس  ریو به سا  دیکش  یآه

که به دنبالش    یزیچ  دانستی آن دختر گشته بود. از همان اول م

 .دختر باشد  نیدر وجود ا  دیبا گردندی م

د   یروز  نیاول را  او  خ  ی انایدا   د،یکه  مراسم  در  ساله    ه یریهفت 

و   ستادهیا  ی اکبود شده گوشه  ی درهم و گونه   ییها نوانخانه، با اخم

س  به  دور  نه یدست  نقطه  به  را  از    ی نگاهش  بود.  کرده  معطوف 



 

فهم م  ی دختر  دیهمانجا  او  با  آمدن  کنار  که  است   تواندی لجباز 

 ییهابچه   ه یکه او در برابر بق  د یشن  نخانه نوا  ریسخت باشد. بعدا از مد

 ی و از او دفاع کرده و جا  ستادهیکنند ا   تیبال را اذ  خواستندی که م 

فکر کرده بود که او چقدر به    نیبال کتک خورده است. آن روز به ا 

مشت   ریفکر کرده بود که خودش ز  ی شباهت دارد. به روز  نولدیر

با    نولدیبود و ر  تاده اف  نیزم  ی ولگرد محله رو  ی و ضربات پسرها

کوتاه تر از او آمده و با پسرها دعوا کرده بود تا از او دفاع کند.    ی قد

کبود شده کنار    یپاره و چشم  ی اقه یشکسته و    ینک یبا ع   تیدر نها

  م یرا با هم تقس  ی نشسته و بستن  شانیمیخانه قد  ی هاپله  ی هم رو

  .شروع شده بود شانیکرده و دوست

ر  دیکش  یقی عم  نفس عکس  به  دوباره  به   نولدیو  دوخت،  چشم 

فکر   نولدیکه دور کودک لبخند به لب حلقه بودند. ر  یدستان زن

از دخترش محافظت خواهد کرد، با دور کردن او   گونهنیا  کردی م

مح سا  شگاه،یآزما  طیاز  چشم  از  او  کردن  پنهان  اما نیریبا   .

 ی راز  چیخواهد شد، ه   دهیفای ب  یروز  زهایچ  نیتمام ا  دانستینم

  .روز آشکار خواهد شد کی ی بماند، هر راز یکه تا مخف   ستین



 

مدارک  دستانش  آن  کرد،  مشت  دزد  یرا  همان  دهیکه  ها  شدند، 

  .را نقش بر آب کردند  شیهانقشه 
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در پاکت گذاشت و سپس در گاوصندوق   کیبه    کیرا    هاعکس 

م  واریپنهان شده در پشت د باز  اسکن چشمش  با  تنها    شد ی که 

دا کرد.  م  دیبا  انایپنهان  کس  شد،یخوب  آنکه  از  متوجه    یقبل 

او شود. گروه پزشکان  ی رعادیغ بودند کارشان    یبودن  که در مقر 

ول بود  اطم  یخوب  قابل  نبود  م شندبا  نانیمطمئن  به   دانستی . 

برا  زیمجبور است همه چ  یودز ام  حیتوض  انایدا  ی را  اما   دیدهد، 

 .او قانع کننده باشند  ی برا حاتیتوض نیداشت ا

 .داخل آمد شیبه در زده شد و منش  ی اتقه

اونا    م،یبفرست  النیبه اتاق اون پسر ا   نیکه گفته بود  ییآدما  قربان،“ 

و فکر    ده ینگران اون دختر هستن، خواهرش چند روزه که اونو ند

آورد  ییبال  کننی م ن میسرش  بهتر  منتقلشون   ستی.  زندان  به 

 ” م؟ی کن



 

 :و گفت  دیرا مال شیشانیپ لریتا

 ” .ی بر یتونی . مکنم ی . خودم باهاشون صحبت مستین  ازین“ 

زود بال سراغ  ای رید دانستی رفت. م رونیجا بلند شد و از اتاق ب از

م  انایدا حدس  گرفت.  خواهد  ب  یکس  زدیرا   انایدا  ی ماریدرباره 

با    النینگاهش اول به ا  دینداند. به اتاق که رس  ی زیچ  کیافتاد، 

 گر یکه تا چند روز د  دیبگو  توانستی نگاه به دستگاه متصل به او م

  .آمدی بهوش م

  ی میماند که ن  رهیخ  ی دختر  نیچهره خشمگ  ی نگاهش رو  سپس 

چشمش را از دست داده بود. بال، دختر   کیاز صورتش سوخته و  

داشت. حاال   یبا قبل از ماه گرفتگ  ی اد یز  ی که حاال فاصله  ینیریش

  .ببر آماده حمله رشد کرده بود   کیخشم خفته،    ک یدر چشمانش  

 :را پشت کمر در هم فرو برد و گفت دستانش 

 ” ...درسته؟بال“ 

 :دیبا خشم غر دختر

 ” کجاست؟ انایدا “ 



 

م  دیبا“  وضع  داشتمی انتظار  مورد  در  نداشته    یاطالع  تش یکه 

 ” .دی باش

 :اخم کرد و گفت بال

! اگه نیسر خواهرم آورد   ییراستش رو بگو چه بال  ت؟یوضع  کدوم“ 

 ” .کنمی نابود م یخال ی مجبور باشم تک تک شما رو با دستا

  لر یاگر تا  دانستیدر دلش شجاعت دختر را ستود. نم  نیگر  لریتا

آن   کیمچ دستش در    اوردیبه دستش ب  یبخواهد تنها فشار کوچک

 :اش را فروشمارد و گفتکرد خنده  یپودر خواهد شد. سع

 ی. قبل از ماه گرفتگ مارهی. خواهرت بستیخواهرت خوب ن  حال“ 

 ” .نگفته باشه ی زیبه تو چ  زنمیبود و حدس م ماریب

حرف   ی زیدر مورد چه چ  لریتا  دانستی بال رنگ باخت، نم  صورت

  .زندی م

 ”!سالم بود اون“ 
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 :را به صورت بال دوخت و گفت  اشرهینگاه خ نیگر لریتا

  ،یمشکل ارث  هیبال. انکار نکن.    ی متوجه سردردهاش شده بود  قطعا“ 

نتونست،   یمغزش مشکل داره. قراره بود درمان بشه ول  ی از رگا  یکی

گرفتگ  ی هانهیهز ماه  هم  بعد  و  وقت ی باال  ا  ی.  که    دیرس  نجایبه 

مقر در حال درمانه    ژهیبخش و  ی کرده بود. االن تو  شرفتیپ  ی ماریب

 ” .شهی درمان م ی و به زود

 :بال لب زد

 ” .یگ یدروغ م ی دار “ 

ن  یدروغ“  کار  بخوا  ستیدر  اگه  که   یبیترت  تونمیم  ی بال.  بدم 

 ” !شی نی بب

 ” !نمشیبب خوامیم“ 

 ”.سرش ی تورو ببرن باال  گمیم  ادیبهوش ب  نکهیبه محض ا  خوبه“ 

 :اشاره کرد و گفت  النیحرکت سر به ا  با

د  یکی  تا“  روز  م   گهیدو  براادی بهوش  باش.  مراقبش  خواهرت   ی . 

 ” .ممکنه مهم باشه 



 

رو  نگاه  مردد  تا  رهیخ  النیا  ی بال  به  دوباره  بعد  و  چشم   لریماند 

 .دوخت

 ”به تو اعتماد داره. اما چرا؟  انایدا “ 

  .جا خوش کرد نیگر لریچهره تا ی رو لبخند

 ” .م یباهم داشت ی مختصر ییآشنا هیاز قبل  انایمن و دا خب“ 

 .نفرت بود  شدی م دهیکه د ی زیچهره بال تنها چ در

م   اما“  باکنهی اشتباه  خ  دی.  تو  باشه!  متنفر  کشتن    ایل یازت  به  رو 

افراد نی گر   ی آقا  ی داد  همه  مرگ  مسئول  تو  ما   یهست  ی !  که 

 ” .م یشناخت یم

  چکسیفکر کرد که ه   نیانداخت و به ا  نییسرش را پا  نیگر  لریتا

  ش ی اصل  لیاتفاقات رخ داده. اگر دل  نیا  ی چرا همه  داندیواقعا نم

 ...شدی روشن م

 :بر لبانش شکل گرفت و گفت پوزخند



 

  ادت ی نویجوان! اما ا ی بانو  یتا آخر عمر از من متنفر باش یتونیم“ 

تو بودم دنبال  ی جا  ،ی دیقدرت و فکرت رو هدر م ی باشه فقط دار

 ” .گشتمی واقع شدن م  دیمف ی برا یراه

 ی هاالمنتوسیاز ا  یکی  ی . صدادی به گوش رس  مشیسیاز ب  ییصدا

 .درجه سه

 ” .شنی م  کیکوه نزد ی مرد رو دارن به ورود هیسه زن و  “ 

 :زدند و گفت یبودند! چشمانش برق ده یرس بالخره

 ” .مو از سرشون کم بشه هیبه حالتون اگه  ی . وادشون یاریب سالم“ 

 دانستی بودند! م   ده یکرد و قطع شد. بالخره رس   یخش خش  م یسیب

ا  نیشا  تواندی م  سیآل به  سالم  بود   نجایرا  وقتش  حاال  برساند. 

  .کارشان را شروع کنند 

 :گفت ارشی رفت و روبه دست رونیاتاق ب از

ام  ی پسر  ه یزندان،    ی تو“  اسم  به  ببرر یهست  اتاق   دشی.  به 

 ی رسن. دختر   یم  ی دیمهمانان جد  گهیمخصوص، تا چند ساعت د



 

اسم  هم که به    یبه همون اتاق. دختر  دیهم ببر  نه یکه اسمش شا

 ”!زندان دیرو ببر هیبه اتاق من. بق  دیاریب سهیآل

روند درمان را   دی . بازدیم  انایبه اتاق دا  ی سر  زیقبل از هرچ   دیبا

 آمدی م  رونیسرپا و سالم از آن اتاق ب  انایدا  ی. وقتکردندی شروع م

م  کار  توانستی آنوقت  مدت  ی بالخره  پکه  در  به   یها  را  بود  آن 

  .سرانجام برساند
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که در آن    یشده بود، خواب  داریب  نیریو ش  یطوالن  یاز خواب  انایدا

هنوز مانند قبل بود. خودش بود و بال و اتاق سرد و نمورشان   یزندگ

 یژهیژامبون و  ی هاچیخراب و ساندو  شهیهم  یشی گرما  ستم یبا س 

  .مکس ی اما خوشمزه فیکث

رو  ی لبخند  با هنوز  سقف   ی که  اول  گشود،  چشم  بود  صورتش 

که    ییهادستگاه   ی اش را جلب کرد و بعد صدااتاق توجه  ی اقهوه 

که به دست و بدنش    ییسرم و بندها  ی ادید و تعداد ز اطرافش بودن



 

 ی صورت غرق خواب بال نشست که رو  ی وصل بودند. نگاهش رو

  .کنارش نشسته بود  یصندل

  ن یها کار سنگ به خودش داد، بدنش خسته بود، انگار از ساعت  یتکان

  .بازگشته باشد 

 ”بال؟“ 

. دستش را زدیبرخ  انایدا  ی از آن بود که با صدا  ترن ی سنگ  خوابش

 .دست او گذاشت  ی برد و رو  شیپ

صورت او ناگهان   دنیدستش بال چشم گشود و با د  ی لمس گرما  با

 .جلو جست

 ”؟یخوب ان؟یدا “ 

گرفته و    شیهاقهیشق  کردی سرش را تکان داد، هنوز حس م  منگ

 .هستند  نیسنگ 

 ”شده؟ ی. چخوبم“ 

 :مردد گفت  بال

 ”اد؟ینم ادتی“ 



 

م  یکم  انایدا از  بود  سخت  آورد،  فشار  خودش  و   اهایرو  ان یبه 

  .آورد ادیرا به  یها، اتفاقات واقعکابوس

 ه ی کرد.    قیبخش تزرپزشک زن بهم آرام  هیشدم و    داریب  ی چندبار“ 

 ” .زد میماریهم در مورد ب ییحرفا

داد و   هیتک  یصندل  یکه انگار آسوده خاطر شده باشد، به پشت  بال

 :درهم گفت ییهابا اخم ی زیچ یادآوریسپس با 

 ” ان؟ یدا یبهم بگ  یخواستی م یک“ 

  .دانستیرا م زیپس بال همه چ  د،یکش یق ی نفس عم انایدا

تازه خب“  بودم،  نکرده  باور  هم  خودم  هنوز  نشد.  فرصت  ...واقعا 

برا  ش ی پ  تیوضع  نی که ا  کردمیآماده م  حیتوض  ی داشتم خودمو 

 ” .اومد

 :دست خود فشرد و گفت  انیاو را در م فی انگشتان ظر بال

م  تو“  بایشیخوب  شده  که  هم  من  بخاطر  بش  دی .  .  یخوب 

 ” .انایتورو هم از دست بدم دا خوامیمن نم ؟ی شنوی م

 :دست سرد بال گذاشت و گفت  ی را رو  گرشیدست د انایدا



 

 ” .شمیخاطر تو هم که شده خوب م به“ 

بدون   دانستی به خوب شدن نداشت، م  ی دیام   چیه   گفت، یدروغ م 

و   زاتیخوب نخواهد شد، تازه با وجود تجه یپزشک و بدون جراح

بازهم احتمال خوب شدنش از پنجاه درصد   یپزشک حاذق و جراح

  .هم کمتر بود

 :د و گفت از جا بلند ش بال

 ”انا؟یدا  ی بهش اعتماد دار  چرا“ 

 :گفت دیبا شک و ترد انایدا

 ” ؟یک به“ 

 ” !یلعنت المنتوسی اون ا به“ 

 ”ن؟یگر  لریتا“ 

  ؟ یشناختی اونو م  یقبل از ماه گرفتگ   ؟یباهاش داشت  یارتباط  چه“ 

 ” وسط چه خبره؟ نیبهم بگه ا یکیخدا  ی محض رضا



 

مدت   نیو متوجه شد که در هم  دیکش  شیبه موها  یدست  انایدا

موها از حجم  چقدر  توانا  شیاندک  بدنش  انگار  بود.  شده   یی کم 

  .کردن موها را نداشت تیو تقو هیتغذ

  د یبا  میاگه قراره زنده بمون   دونمیم   ی. ولهیو طوالن  دهیچیپ  یلیخ“ 

 ” .می بهش اعتماد کن

 ”؟یبهش اعتماد دار تو“ 

 ی هاجز گفته   ی ز یچ  چیه   نیرگ  لریبه فکر فرو رفت. او از تا  انایدا

 ا یسر راه او قرار گرفته    یاتفاق  دانستی اصال نم  دانست،یخودش نم

و    دانستی که م  ییزهایشده بود. با وجود چ  ن ییتع  ش یاز پ  زین  نیا

 نانیاطم  نیگر  لریته قلبش به تا  ی زیبود، چ  دهیکه شن  ییهادروغ

 نان یاطم  نیا  ی برا  یلیدل  چیاز عقل بود و ه  فراترکه    ی زیداشت. چ

 .نداشت 

 ”.بهش اعتماد دارم من“ 

 ” .من ندارم یول“ 

 .دیرسی و کالفه بنظر م یعصب  بال



 

. بنظر کنهی خوب شدن تو تالش م  ی چرا داره برا  دونمینم  اصال“ 

چ  ادیم تو  به  تو    ی اگهید  زیحسش  به  نگاهش  تو  حس    هیباشه، 

م   بیعج نم  زنه،ی موج  ابدا    نویا  خوامی اما  و  اصال  کنم.  قبول 

 ” .انایدا رمیدر نظر بگ نویا خوامینم

م  ی نطوریا  یه“  فکر  ب ستین   ی کنی که  ارتباط  تا  نی .  و   لریمن 

 ” .حرفاست نیتر از ا دهیچیپ

با لبخند    نیگر  لریماند. تا  ی باق  کارهمهیباز شدن در صحبتشان ن   با

 .بر لب وارد اتاق شد ی اگسترده

 ” .ی خوشحالم که بهوش اومد انایدا “ 
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 :به بال کرد و گفت رو

 ”بال؟ ی مارو تنها بذار شهیم“ 

 رهیخ  انایشد و بعد به دا  رهیبه او خ  زیآم  دیتهد  ی اغره با چشم  بال

 :لب زد انایماند. دا



 

 ”.برو“ 

 :گفت نیگر لریرفت، تا رونیب  یوقت

پاره کنه. جسارت باور    کهیمنتظره تا منو ت  یببر وحش  هیمثل    اون“ 

 ”.داره. درست به اندازه خودت ینکردن

 ” .لرینفر خوبه تا هیکه حداقل حال تو  خوشحالم“ 

شد و نگاهش جستجوگرانه   کیقدم زنان به تخت نزد  نیگر  لریتا

 .دیچرخ توریمان ی رو

 ” .شهیخوب م ی حال تو هم به زود اوه“ 

مدت از درون   نیکه ا  یخودش، از ضعف  تیخسته بود، از وضع  انایدا

قدرت و توان سابق را نداشت... از   گرید  نکهیاو را خورده بود، از ا

  .خسته بود زیهمه چ

رو رها    ایدن  نیام که در آرامش امن تموم شده. من آماده  مبارزه“ 

 ” .بال راحت بشهاز  المیخ  دیکنم. فقط با

 :نشست و گفت   یصندل  ی رو  نیگر لریتا



 

که از نوانخانه   ی روز  ی. حتادیاصال بهت نم  ماریکسل و ب  هیروح  نیا“ 

 چیو  بدون ه  ی رو از دست نداد   اتزه یهم انگ  رونیپرتت کردن ب

 ” .ی ادامه بد  ی تا به زندگ ی دی جنگ ی اپشتوانه

 ” ...من“ 

خ  مکث انگار  موضوع  یناگهان   یلیکرد،  باشد.    یمتوجه  شده 

 .نشست  شیشانیپ ی رو ینیکرد و چ کیچشمانش را بار

 ” .کرده باشم  فیتعر  ی امورد برات خاطره نی در ا  ادینم ادمی“ 

  .زد ی لبخند محو نیگر لریتا

 ”؟یدونی رو از کجا م نیا تو“ 

  یتر. االن موضوعات مهم م یزنیمورد حرف م   نیاش در اموقعه   به“ 

 ” .بهوش اومده النی. ای هست که ازشون عقب موند

 :زده نشست و گفت جانیه انایدا

 ” حالش خوبه؟ واقعا؟“ 

 :درهم رفت و گفت نیگر لریتا چهره



 

رو   جانیحجم از ه  نیانتظار ا  یول   یخوشحال بش  کردمیم  فکر“ 

 ” .نداشتم 

انداخت  نیگر لری به صورت تا یبال نگاه ی هابا توجه به حرف انایدا

 :و گفت

 ”؟یباور کنم که حس حسادت دار دیبا“ 

 :زد و گفت ی پوزخند نیگر لریتا

 ” .ه یرستانیدب یافکار واسه دختر پسرا نیا کنمیخواهش م اوه“ 

 :زد و گفت هیپکر به بالش پشت سرش تک انایدا

 ”؟ی خبر بعد خب؟“ 

ا  دوستات“  شادنیرس  نجایبه  آل  نی .  س   ه یو    س یو    اهپوستیمرد 

 ” .گهیدختر د هیآشپز و 

 .شد ترقی عم انایدا لبخند

. شهیدوست من محسوب نم  سی ! البته که آلهیعال  نجاست؟یا  تد“ 

 ” .هیارتباط تو با همه افراد دورو بر من چ فهممی هنوزم نم



 

 :ماند و گفت رهیخ انایقلب دا شگریبه صفحه نما نیگر لریتا نگاه 

 ” .یخوب بش دی. اما قبلش تو بایفهمیم ی زود به“ 

 :طلبکارانه گفت یو با لحن نهیدست به س  انایدا

رو تکون بده و من رو   تییزود باش چوب چادو  ن،یگر  لریتا  خب“ 

 ” .خوب کن. من منتظرم

ماند و بعد با    رهیبه او خ  حالتی ب  ی اچند لحظه با چهره   نیگر  لریتا

خند   ی صدا ادیبلند  هم  نی.  م  شهیدختر  خوب  را   کرد،یحالش 

  .بود  ینی بش یپ  رقابلیاو غ ی برا شهیهم عی برخوردش با وقا

 ”؟ی خندی م یچ به“ 

 .به سمت او خم شد یجمع کرد و کم ی اش را به سختخنده لریتا

 ”؟ ی دی بهبودت هست انجامش م ی راه برا ه یبهت بگم  اگه“ 

 :باال داد ییکرد و ابرو  کیبار دیچشمانش را با ترد انایدا

 ” .من مطبوع باشه ی برا ستیقرار ن  شنهادتیکه پ گهی م لحنت“ 

 :سرخوشانه گفت یبا لحن لریتا



 

 ” .قطعا مطبوعه او“ 

 :باال انداخت و گفت ی اشانه  انایدا

 ” شنوم؟یم“ 

 ” .شهی برطرف م تیماریب  یمداوم منو ببوس قهی دق 20اگه  خب“ 

بود تا بشنود    لریبه صورت تا  رهی خ  ی بدون شوخ  ی ابا چهره   انایدا

 .است گرشید مزهی ب ی هایاز شوخ یکیهم  نیا

 ” ؟یکنیم یشوخ ی دار “ 

 :آهسته سرش را به دو طرف چرخاند و گفت  نیگر لریتا

 ”.ابدا“ 
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بوس  یحت  انایدا تصور  ن   دنیبا  م  زی او  باال  قلبش  با  رفتی ضربان   .

 :و گفت   دیکش  یق ینفس عم  انایدستگاه، دا  ی هاشرم آور بوق  ی صدا

 ” .الما رو ببوسم اما تورو نه ی شترها حاضرم“ 



 

 :و گفت  دیدوباره خند لریتا

 م یو مستق  ی سم بخور  شهیش  هی  یدی م   حیترج  کنمی فکر م  خب“ 

 ” .ی ریبم

 ” .تر باشهمطبوع  تونهی ! مرگ مقایدق“ 

 :گذاشت و گفت نه یقفسه س ی دست رو یساختگ یبا حالت لریتا

 ” .یشکست  ی رو بدجور المنتوسیا نیا قلب“ 

 :تر گفت ی جد یصورتش محو شد و با لحن ی لبخند از رو سپس

 یبهتر بشه. برا   یکم   یبود تا حالت از نظر روح  یشوخ  هیهمه    نایا“ 

 یداره و بستگ  ی اد یکه درد ز  هیاما راه  انایهست دا  یدرمانت راه

  ن یا  ریدرد رو داشته باشه. ممکنه ز  نیداره جسمت چقدر تحمل ا 

 ” ؟یکنی. کدوم رو انتخاب می اری و ممکنه دوام ب یایدرد از پا در ب

حاال هم درد   نی شروع به ور رفتن با انگشتانش کرد، او هم  انایدا

 .را متحمل شده بود ی ادیز

 ” .با تحمل درد ندارم یمشکل من“ 

 ” .خوبه“ 



 

 ” .ی بد حی من توض ی پروسه برا نیحداقل در مورد ا شهیم“ 

گذاشت و   ی نیب  ی به دورو بر کرد، سپس دستش را رو  ینگاه  لریتا

زد   یبه او اشاره کرد تا سکوت کند. از جا بلند شد و دور اتاق چرخ

آورد    رونیب  یپزشک  زاتیاز تجه  ی کی  ریرا از ز   یکروفونیو سپس م

 .انداخت انایدا زیآب کنار م وانیو آن را درون ل

به حرف  یکس  دونمیم   ی وقت  متاسفم“  بده،   ی ها ممکنه  ما گوش 

.  فته یبه خطر ب   ت یداشته باشم. ممکنه زندگ  یصداقت کاف  تونمینم

 رسهی بالخره زمانش م  دونستمیو م   یبدون  دیهست که با  ییزهایچ

. بعدش ممکنه نظرت در مورد من  یآشنا بش  قیحقا  ی سر  هیکه با  

 ” .سپارمیرو به خودت م میتصم نیمن ا یعوض شه ول

د  انایدا شد،  گوش  ا   گریسراپا  از  تا  نیبعد  لحن  را   لریمدت 

از   ی چقدر دروغ گفته و بخش  ترشیکه او پ  دانستی م  شناخت،ی م

به او اعتماد دارد    دانستی خودش نگه داشته، م  ی را تنها برا  قیحقا

  .محض خواهد بود قت یبزند حق یحاال هر حرف دانستیو م

حدس   نوی. احتماال خودت تا االن امیدار  المنتوسیما سه مدل ا “ 

که از نظر    یالمنتوسیسلطه گر، ا ک،یدرجه    المنتوسی. ای زده بود



 

  ن یمحضه. ا  ی رهبر  تی هوش کامل، از نظر احساسات کامل و با قابل

ضعف  چیه  المنتوسیا عال  هینداره،    ی نقطه  و  کامل  .  ی نسخه 

قدرت    ی هوش باال، دارا  ی دارا   ییهاالمنتوسی سطح دو، ا  المنتوسیا

کارا ه   ییو  بدون  تحت   چیمناسب،  فرمانبردار،  اختالل،  و  باگ 

ا  ک،یسطح    ی هاالمنتوسیا  ی رهبر سه،   ی هاالمنتوسیو  سطح 

کاف  ییهاالمنتوسیا هوش  از   ،یوحش  ،یبدون  سرعت  به  خشن، 

م  خارج  کارا  شن یکنترل  م   ی چندان  ییو  زور  به  و   شه ی ندارن 

نبود که ما انتظارش رو   ی زیچ  ،ی دسته بند  نی. ادکر  شونیرهبر

اصال    م،یرو داشت  کیدرجه    ی هاالمنتوس ی. ما انتظار امی داشته باش

نمونه بدون خطا، اما    هی  م،یکردی م  شیآزاما  ی زیچ  نیهمچ  ی برا

 میریاونا رو بپذ  می تونستی ما قابل قبول بودن، م  ی درجه دو ها هم برا

بره،    نی از ب  دیوب کارخونه که بای درجه سه ها...مثل جنس مع  یول

 ”.فقط دردسرساز بودن

 :را در هم فرو برد و گفت دستانش 



 

برا  شاتیآزما“  ا   ی من  آزما  هاالمنتوسیساخت  صدها   ش یبه 

بارها گردهی برم و  بارها  شدم،  مواجه  شکست  با  بارها  و  بارها   .

 ”.میرو از دست داد یشگاهیآزما ی هانمونه

 :کرد و گفت یاخم انایدا

 ”لر؟ یتا هیچ منظورت“ 

 یهاانسان همه انسان  هی  ی رو  شی ما بدون آزما  یکنی که فکر نم  تو“ 

 ام؟ یم  فکری ب  ایاحمق    نقدریبنظر ا  م؟ی منطقه رو آلوده کرده باش  نیا

 ی نداشتم محال بود کار  نانیخودم اطم  شیآزما  جه یمن اگه از نت

 ” .رو شروع کنم

 ”ه؟یاول نمونه“ 

اول  من“  ب   ه ینمونه  من  پ  ستیبودم.  سال  پنج  به    لیتبد  شیو 

بودم که حاضر   ی کس  ن ی. من اولانایشدم دا  کیسطح    المنتوسیا

نمونه  پرفسور   قاتی تحق  یشگاهیآزما  ی شدم  و  من  بشم.  خودم 

. من  میرو شروع کرد  شاتیازما  ن یکه ا  میبود  ی والتز افراد   نولدیر

نسخه    هیکردم.    دا یشکل پ  رییدارو تغ  قیبودم که با تزر  یکس  نیاول



 

ر پرفسور  من  از  بعد  مر  نولدیموفق!  همسرش  به    ی و  رو  دارو 

بود   زیآم   تی موفق  ی شگاهیکردن. هر سه نمونه آزما  قی خودشون تزر

که   میکرده بود  دایدست پ  ی زیما به چ  ،یاختالل  چی. بدون هانایدا

  ش یداشت خوب پ  زیکنه. همه چ  جادیا  یتحول شگرف  هی  تونستی م

 نکه یمتوجه شد بارداره! قبل از ا  نولدیتا همسر پرفسور ر  رفتی م

کرده    دای پ  رییقرار گرفته و تغ  شیرو بدونه مورد آزما  ی زیچ   نیچن

که    ی کودک  م یدونستی . نممیخاص مواجه شد  طیشرا  هیبود. ما با  

 ”.دو نیا ی فرا  ی زیچ ای المنتوسیا ایقراره متولد بشه انسانه 

 193پست#

[14.05.21 04:47] 

 :گفت لریگفتن و نگفتن مانده بود که تا نیب انایدا

 ” .انایمن چند سالمه؟ من شصت سالمه دا یبدون ی خوایم“ 

را    ی زیچ  نیچن  توانستینم  یناباورانه گرد شد، حت  انایدا   چشمان

و چروک و جوان او،    نیصورت بدون چ  ی حدس بزند. نگاهش رو

 ی شتریب  تیکه به صورتش جذاب  ی روشن براق و لبخند   یچشمان آب

 :و گفت  دیچرخ داد،ی م



 

 ” .یخوب یل یمرد شصت ساله خ هیعنوان  به“ 

 ” .ی . اما بهتره نکته رو از دست ندممنونم“ 

 ” .کنم دایموضوع رو به خودم پ نیربط ا تونمی اما نم متاسفم“ 

 :کرد و گفت ی اخم نیگر لریتا

پدر و    ه یخاص از    ی بچه  هیبه فکرت حرکت بده!    کمیباش!    زود “ 

 ”!مادر خاص

 :گفت یحوصلگی با ب انایدا

بچه   شونیکی  النیا  ای  سی آل  ن، یشا  ی بگ  ی خوای م  البد“  اون 

 ”هستن؟  ییاستثنا

  ه ی. اون بچه متولد شد،  ی دیهنوز بهش نرس  یول  یکینزد  بایتقر“ 

 ”!و انسان نیریش با،یدختر ز

 :و گفت دیکش شیابروها انیم  یدست

از   نولدی. من اونجا بودم، رادیم  ادمیکه متولد شد رو    ی روز  هنوز“ 

به ظاهر انسان    میتونستی نم  ی. ولکردی داشت سکته م  یخوشحال

اطم با  می کن  نانیبودن  م  شیآزما  ی سر  هی  دیو  . میداد ی انجام 



 

و خب   کیژنت  ی هاشیآزما بودن  دردسر  از  پر  و  بر سخت  زمان 

  یزیکرد. اون بچه چ ریغافلگ روبود که ما  ی زیچ هاشیجواب آزما

اون بچه بود   کی متصل به ژنت ی ز یچ هیبود،  المنتوسی ا هیفراتر از 

رو به وحشت   نولدیکه ر  ی زیکه هنوز فعال نشده اما وجود داشت. چ

چ م  ی زیانداخت،  کن  تونستی که  متحول  رو  جهش    هیه.  علم 

  جادیرو ا  ییهاتی که قابل  یجهش  ، یالمنتوسیا  کیژنت  ی تو  کیکوچ

ما ممکن نبود. اما جالب   شاتیآزما  ی گونه ما و تو  ی که تو   کردی م

بدن اون بچه وجود داشت   ی تو  رفعالیعامل به صورت غ  نیبود که ا

اون بچه   اون،  سال   کی  ی تو  نولدیبود. ر  ی انسان عاد  هیو بدون 

 می سه  قاتشیمنو هم در تحق  یکرد و حت  ی ادیز  قاتیتحق  ندهیآ

شا چ  دیترسی م  دینکرد،  برا  ییزایمن  که  اش  خانواده  ی بفهمم 

ما    م، یدیرو فهم  یادیز  ی زایسال بعد ما چ   کی  ی خطرناک باشه. تو

م  ستن،ین  ریفناناپذ  هاالمنتوسیا  میدیفهم نگران   یکنی فکر  چرا 

دولت فناناپذحمله  اگه  نگران  ریهام؟  قطعا  نداشتم،    یخاص  یبودم 

  پس رو نابود کرد.    المنتوسی ا  هیباهاش    شهی هست که م  یسالح

 ” .میبود ریپذ ب یما آس



 

 :دیعجوالنه پرس انایدا

 ”؟ یسالح چه“ 

 ها المنتوسیمغز ا  تونهی فرکانس خاص، م  هی  ،یجور رادار صوت  هی“ 

 ” .رو نابود کنه 

 .به بدنش داد و از جا بلند شد یتکان

فراتر   ی زیکه چ  ی ا اس، بچهدر مورد اون بچه  ،یبدون  دیکه با  ی زیچ“ 

آزما بود. ژنت  ی هاشیاز  اون   یاون بچه زمان   کیما  که فعال بشه، 

با قدرت    ی . موجودشهی م  نیموجود کره زم  نیبه قدرتمندتر  لیتبد

 رییظاهرش تغ  نکهیکه بدون ا  ی باال، موجود  ی باال، قدرت فکر  ی بدن

سن    تونهی به اشکال مختلف رو داره، م  رییتغ  تیکنه، پوستش قابل 

ز و  کم  رو  تغ  ایکنه    ادیخودش  و    رییبدون  داره    ت ی قابل  هینگه 

 ” .خطرناک خواهد داشت

 .دوخت لریمنتظر چشم به دهان تا انایدا

م  کیسطح    المنتوسی ا“  فقط  من  رو  تونهی مثل  کامل   یسلطه 

سطح   ی هاالمنتوس ی ا  ی رو  مهیسطح دو و تسلط ن  ی هاالمنتوسیا



 

  هی  جادیبا ا  تونهی که داره م   یکی سه داشته باشه. اون دختر با ژنت

صدا رو  یی فرکانس  کامل  تسلط  از  گونه   یتمام  ی خاص،  اعم  ها 

 “  .داشته باشه هاالمنتوسیها و اانسان اهان،یگ وانات،یح

 :ادامه داد تیبازگشت و با جد انایبه سمت دا نیگر لریتا

  نیمردم ا  انا؟یرخ داده دا  یچ  ی اتفاقات برا   نیهمه ا  یکنیم  فکر“ 

نفر قرار بود انسان    هیشدن چون فقط    المنتوسیبه ا  لیکشور تبد

که    ی نفر  هیخاص رو داشته،    کی که اون ژنت   ی نفر  هیبمونه!    ی باق

 ی باز  نیا  بیها ترتبشه! دولت  المنتوسیبه ا  لیتبد  تونهیهرگز نم

 ” !کنن دایرو پ نفر هی رو دادن تا اون  

 :اخم کرد و گفت  انایدا

 ” .موندن   یانسان باق ی ادیکه افراد ز  ینی بیم اما“ 

باق  هیفقط    انایدا  نه“  انسان  که خودش  بق   ینفر هست    ه یمونده! 

نت  ییکسا انسان موندن،  من هستن،   یشگاهیمحلول آزما  جه یکه 

که   ی زی. چادیکه ده سال روش کار کردم تا امروز به کارم ب  ی زیچ

 ی ک یژنت  ی هابه سلول   شهی و خورده م  ختهیر  یدنی نوش  ی تو  یوقت



 

همه   ن ی. ب شهی م  المنتوس یا  ه اون شخص ب  لیو مانع تبد  چسبهی م

نفر هست که خودش انسان مونده    ه یفقط    ی شناسی که م  ییکسا

 ” .یی. اونم توانایدا

احساس کرد  انای بود که دا ادیو ز  یاطالعات چنان باور نکردن  حجم

 نیکرده. حتما ا چهیذهنش او را باز  ایو    دهیاشتباه شن   شیهاگوش

کابوس  یکی  زین رواز  و  شا  نیا  یاهایها  بود.  در   دیمدتش  هنوز 

 !بود و اصال چشم باز نکرده بود  یهوشیب
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 نیگر لریسن تا حیتوض *

سال   25شد    المنتوسیبه ا  لیساله بود تبد  35  یوقت  نیگر  لریتا

  35ظاهر مثل همون    ی سال ول  60نشده سن    ر یپ  گه ید  یگذشته ول

 ی سالگ
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 :نداد و گفت لیو تحل هیبه او فرصت تجز لریتا



 

اونا   دونستمی قراره به کجا برسه، م  فیکث  ی باز  نیا   دونستمی م  من“ 

م تو  بگ  شاتیآزما  ی جلو  تونستم ینم  گردن،ی دنبال    رم، یرو 

بشم، چون اگه    المنتوسیا  شیو آزما  یمانع ماه گرفتگ  تونستمینم

م م  شدمی مانع  م  دنیفهمی اونا  تو  مورد  در  اونوقت   دونمیمن  و 

 ی مجبور شدم به باز  نی. بنابراکردنی دا میمن تورو پ  قیاز طر راحت

 ومد یکه ازم بر م   ی که راه انداخته بودن تن بدم. تنها کار  ی فی کث

 تونمیکه م ی بود که اون محلول ساخته خودم رو به هر تعداد نیا

خ تعداد  تا  باق  ی ادیز  یلیبدم  تشخ  یانسان  و  در   صیبمونن  تو 

محافظت از    ی برااونا سخت بشه. من تمام تالشم رو    ی برا  نشون یب

 ی شتری. حاال وقتشه که تو در مورد خودت اطالعات بانایتو کردم دا

 ” .ی هست یک  ی بدون. وقتشه که ی داشته باش

 .کرده بود ریگ لر یکلمات قبل تا  ی هنوز رو انایدا

 ” ؟یگیم ی دار  یچ تو“ 

ر  گمیم  دارم“  پرفسور  دختر  دست  نولدی تو   ،یهست  ی مر  ارشیو 

داره و ممکنه جونش به   یتی چه قابل دنی فهم یکه اونا وقت ی دختر



 

  ت یبه پرورشگاه سپردن. پدرت نها  فتهی به خطر ب ت یقابل نیخاطر ا

 ” .انایتالشش رو کرد تا تورو از چشم دور نگه داره دا

  م یتیسال    ستیرا هضم کند. بعد از ب   قیحقا  نیا  توانستینم  انایدا

که دوستش   ی خانواده داشته. مادر و پدر  گفتندیبودن حاال به او م

 .نجاتش او را از خود دور کرده بودند ی داشتند، که برا

 ”کجان؟ وناا“ 

دادن.   یتورو به سرپرست  نکهیو پدرت؟ مردن! درست بعد از ا  مادر“ 

که   دمیرس   یاطالعات درز کرده بود، دولت دنبال تو بود، من وقت

 ” .کامال سوخته بود شیآت ی خونه تو

  ده یکه هرگز ند  ینسبت به کسان   یدر قلبش درد گرفت، حس   ی زیچ

بارها و بارها   کرد،یها فکر مدر ذهنش به آن  شهیکه هم  یبود، کسان

دارد که    ی تصور کرده بود مادر و پدر  شیهای در فانتز  شیاهایدر رو 

  گر یبار د  کیبار پدرش را دکتر تصور کرده و    کیاند.  او را گم کرده

گاه  و  ش   کی  ایو    ضانوردف  یخلبان  را   ی میمعلم  مادرش  ساده، 

زن  شهیهم صورت  موها  یبه  که  بود  کرده  شده   سیگ  ی تصور 

در آشپزخانه   کهیو درحال  بستیزرد رنگ م  یونیرا با پاپ   شیاقهوه 



 

بود الال   ی برا  کردی م  ی آشپز بارها  خواندی م  ییاو که در گهواره   .

  ال یبه خ  هک  ینیریش  ی ایبود، رو  دهیرا در خواب د   ی زیچ  نیچن

 .دادندی بال و پر م شیهای پرداز 

 :را به سمت او گرفت و گفت یعکس لریتا

 ” .ی نی دلت بخواد اونا رو بب زنمیم حدس“ 

به سمت عکس رفت اما قبل از آنکه به احساساتش اجازه   دستش

 :دهد فکرش را مختل کنند گفت 

ا “  سر قدرت؟    ی باز  هیبود؟    فیکث  یاسیس  ی باز  هی   نایپس همه 

ا تبدانسان  نیهمه  آشغاال  لیها  اون  تا  منو    فیکث  ی شدن  بتونن 

 ” کنن؟ دایپ

 :شد و گفت ک ی به او نزد لریتا

اونا باشه.    ی هم پر از جاسوسا  نجایا  دیتر صحبت کن. شاآروم  لطفا“ 

براستین  رممکنیغ  زیچ  چیه ا   ی !  کردن  فدا  انسان   نیاونا  همه 

پروژه   نکهیا  کی  زدن،ی چند هدف رو م  ر یت  هینداره. اونا با    ی رادیا

بررس  المنتوسیا جمع  کردن،ی م  یرو  شر  از  راحت   ادیز  تی هم 



 

  دن، یرسی مورد نظر خودشون م  عادل مت  تیجمع  هیو به    شدنی م

 ” .کردنیم دایدخترگمشده رو پ نکهیهم ا

 ”خوان؟ یچرا منو م اونا“ 

 ” .دنبالش بودن شهیکه اونا هم هیزیچ ی تو همه کیژنت چون“ 
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م   انایدا ا  کردیاحساس  انفجاره،  حال  در    چیها هحرف  نی مغزش 

 !ییمعنا  چیبراش نداشت! ه  ییمعنا

که به سمت    یصورت مهربان زن  ی موند، رو  رهیعکس خ  ی رو  نگهش

را تار کرده،   دشید  ی. احساس کرد پرده نازکزدیلبخند م   نیدورب

اشک   لریمقابل تا  خواستی پلک بزند، دلش نم  خواستیش نمدل

 .زدیبر

مادرمادر بود!  مادرش  زن  آن  حما  ی!  دستانش  به   تگریکه  را  او 

همانجا بود،    زی. پدرش نزدی لبخند م  نیو به دورب  دهیآغوش کش

برگه سرد   نیهم  ی چاپ شده رو   ر یتمام سهمش از خانواده دو تصو



 

سع  بارها  آن  یبودند.  بود  حداقل کرده  کند،حاال  تصور  را  ها 

  ی نی مانند مادرش بود، ب  تشرفته. صور  ی اش به کچهره  دانستی م

 هی زاو   یحت  ،ی امواج قهوه  ی و همان موها  یچشمان شکالت  ،یقلم

  .مانند او بود زیفک و خطوط لبش ن 

فکر کرد حداقل طعم آغوش مادر   نیرا فشرد و به ا  شیگلو  بغض

! دادی عکس نشانش م  نیا  اوردی ن  ادیاگر ذهنش به    ی حت  دهیرا چش

 ایناخواسته    ی عکس ثبت شده بود! او فرزند  نیدر ا  نشیعشق والد 

 !زن و مرد درون عکس بود نیا انینبود! او ثمره عشق م حرامزاده

 ” .انایتو سخته دا ی چقدر برا نایهمه ا دونمی م من“ 

 :گفت ی سخت به

 ”؟یدونیم واقعا“ 

  ی . من لحظه به لحظه تورو تماشا کردم! از وقتدونمی که م  البته“ 

تو بود  ی که  وقت ی نوانخانه  خ  ی تو  ی!  مراسم  بغض   هیریهر  با 

که از    ییهابه خاطر بال از خانواده  ی وقت  ،ی موندیمنتظر م   ی اگوشه 

  ی و زخم  ی کردیدعوا م  ی. وقتی دیکشی کنار م   ومدیتو خوششون م



 

مثل    قای. پدرت دقانایدا  ی پدرت بود  زا  یکامل  ریتو تصو  ،ی شدی م

داشت    ی از من سن و سال کمتر  نکهی! با اتگریمرد حما  هیتو بود!  

 ” .کرده بود تیبارها و بارها از من حما میوقته بچه بود یول

 .او نشست ی رو زیت انایدا نگاه 

 ” ؟یمورد خودت دروغ گفت در“ 

 ” .دروغ ییزایچ هیبود و   قتیحق شییزا یچ هی“ 

م  انایدا زندگ  کردی حس  پا  ش،ی تمام  بر  لحظه  به  دروغ   هیلحظه 

  .شده دهیچ

وقت  ی رو “  سن،  م  ی برادو  ی برا  یاون  که   یاحساس  ،ی کردیاجرا 

 ی هرگز حت  انایدرونت بود مسحور کننده بود. من حواسم بهت بود دا

 ” .لحظه هم نگاهم ازت دور نشد کی

 :زد و گفت ی پوزخند انایدا

 ” نه؟  ی حس بابالنگ دراز رو دار واقعا“ 

 :زد و گفت ی لبخند نیگر لریتا



 

تو هم مثل جود  سیاز جرو  من“  بلندترم!  قد  موهات   ی پندلتون 

 ” .ست یقرمز ن

 :دیغر نیخشمگ انایدا

 ” !نیجناب گر ستین  یشوخ ی برا یوقت مناسب  االن“ 

 :نشست و چشم به عکس دوخت و گفت  یصندل  یکنارش رو   لریتا

. اونا تورو انایتالشش رو کرد تا تورو سالم نگه داره دا  تینها  پدرت“ 

اونقدر   اندازهی ب داشتن،  از   ی دوست  تورو  که  داشتن  دوستت 

 ” .ی خودشون جدا کنن، وگرنه تو االن زنده نبود

 ریو رطوبت اندک پس زده ز  دیچشمش کش  ریدستش را ز  انایدا

  .چشمش را زدود

که درون منه. پس چرا   ی زیدر مورد چ  ،یگی که م  ییزایچ  نیا“ 

 ” مارم؟یحد ب نیپس چرا تا ا کنم؟ یحسش نم

 :را دراز کرد و گفت   شیداد و پاها  ه یتک  یصندل   یبه پشت  نیگر  لریتا

به سوال مهم رس   خوشحالم“  ژنتی دیکه  اون  هنوز در   کی. چون 

تورو سر راه بذاره و ترکت    نکهیبدنت فعال نشده. پدرت قبل از ا



 

  رفعال یرو در بدنت غ   کیکرده که اون ژنت  قیتزر  ی زیکنه بهت چ 

داره تا ژن درونت   کیکوچ  کیتحر  هیبه    ازی . بدنت ندارهی نگه م 

 ” .برگرده  شیواقع ی سر جا زیفعال بشه و همه چ

  ی مانند آب   رگیشد، انگار اگر خطوط مو  رهیبه کف دستانش خ  انایدا

در موردش   لریکه تا  یک یآن ژنت  توانستی م  کردیدستانش را نگاه م 

 .ند یرا بب زدی حرف م

 ” فعال نکنم؟  اگه“ 
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 :گفت یبه سادگ لریتا

درمان  ی ماریب“  برا  یتو  زود  ی نداره، حداقل  به  تو  و  نداره   ی االن 

 ” .یفت یمرد. اگه تا اون موقع به دست دشمن ن  یخواه

 :نگاهش کرد و گفت  رهیخ انایدا

 ” شه؟یمشکالت تموم م نیهمه ا رم؟یبم اگه“ 

 :درهم رفتند و گفت  لریتا ی هااخم



 

نمردن که تو    نیهمه انسان به خاطر ا  نی! پدر و مادرت و اانایدا “ 

زندگ  ی بد  حیترج پا  یبه  بای بد  انیخودت  تو  بمون  دی!  و   یزنده 

 ” .م یاوضاع رو درست کن میتا بتون یکمک کن

ا  لریمگر تا  د، یفهمینم  انایدا کرده بود    ادهیبرنامه را پ  نینبود که 

 خودش درستش کند؟  توانستی پس چطور نم

نم  من“  نگفت نی گر  لریتا  فهممتی اصال  تو  مگه  ا  ی!  از    ن یهدف 

 ”؟ی ماریو طول عمر بدون ب یبوده؟ زندگ یچ شیآزما

 :به جلو خم شد و گفت  نیگر لریتا

 وانه یمن هرگز اونقدر د  یرو داشت، ول  لیدل  نیهم  شاتیازما  شروع“ 

  رمطمئن یغ  جیبا نتا  شیآزما  هی  ی انسان رو فدا   هاونیلیکه م   ستم ین

پوشش   نیحفاظت از تو در ا  ی ! من فقط مجبور شدم براانایکنم دا

 ” !کنم ی و نقش ظاهر شم و تظاهر به همکار

اندازه گ   شی ب  د، یچه بگو  دانستینم  انایدا ن   جی از  به    از یشده بود. 

 .زمان داشت تا بتواند درک کند



 

برات   نقدریبرات مهم بود؟ اگه ا  نقدریچرا؟ چرا مراقبت از من ا  اما“ 

 ”؟ی ومد یمهم بود چرا زودتر سراغم ن

 :لبخند زد و گفت نیگر لریتا

 ی جواب  اشونیلیخ  ی که من برا  ی دار  ی ادیز  یلیخ  یل یسواالت خ  تو“ 

مراقبت از   لی. دلانایدا  شهی دادن سخت م  حیوقتا توض  یندارم. گاه

بود    یبدم. حس  حشیکه من بتونم با کلمات توض  ستین  ی زیتو چ

 ومدم یکارو انجام بدم. زودتر سراغت ن  نیا  کردی که درونم مجبورم م

کنن و اون روز...اون روز سر    داتی به خاطر من پ  دم یترسیچون م

دور نگه   دیاون شب تورو از د  خواستمی راهت قرار گرفتم چون م

م داشته    ییجا  خواستمیدارم  زمان  اتفاق  اون  از  بعد  که  ببرمت 

سراغت    ام یب  میمستق  تونستمی . نمیخودت رو جمع و جور کن  یباش

 ” .سمت من  ی ایمنتظر موندم خودت ب نیهم ی برا انا،یدا

 :را باال آورد و گفت دستش

از    شتریاالن ب  تونمی. نمانایذهنت نگه دار دا   ی سواالتت رو تو  فعال“ 

و   می بهشون برس  دیکه با  میدار   ی اد یز  ی برات حرف بزنم. کارا  نیا

ا اونا مستلزم  دوباره سرپا ش  نهیهمه  تو  م یکه  بگو  بهم    ی خوا ی . 



 

کن بد  ییهاانسان  یکمک  نجات  کرده  رهاشون  دولت   ای  ی که 

 ” ؟یش میتسل ی خوا ی م

خ  انایدا او  به  ب  رهیمردد  هم  لیدلی ماند،  که  دل   شهینبود  ته  از 

بابالنگ دراز زندگ  نانیاحساس اطم   ش یو اعتماد به او داشت، او 

چشم به او دوخته و بزرگ شدنش   هاه یکه در سا  ی شده بود! مرد

هم که    لریرا تماشا کرده بود. به خاطر پدر و مادرش، به خاطر تا

 .کردیتالش م دیشده با

 :را به سمت او گرفت و گفت دستش

 ” ؟ینکن  انتیبه اعتمادم خ ی دی م قول“ 

انگشتان ظر  نیگر  لریتا آورد،  او  به سمت دست  را  و   فیدستش 

 ی دست بزرگش گرفت و آهسته فشرد. لبخند  انیسرد او را در م

 :لب نشاند و گفت  ی به رو

 ” .انایدا  دمی م قول“ 

دا  خواست انگشتان  که  بکشد  عقب  را  حلقه محکم  انایدستش  تر 

 :شدند و با اخطارگونه گفت 



 

 ” غ. هوم؟درو یلحظه به بعد دروغ ب نیا  از“ 

مرحله عمرت   نی ترن ی. حاال استراحت کن. شب قراره سنگقبوله“ 

ب  کی. قراره ژنتیرو تحمل کن  گهی. دانایبشه دا  داریخفته درونت 

 ” .ی قدرت آماده کن رشیپذ ی خودت رو برا  دیبا

تنها    شیهاها و دانستهبا عکس   انای رفت، اجازه داد دا   رونیاتاق ب  از

! دادی م   جهیبود! بالخره صبرش نت  شیبرا  یباشد. امشب شب بزرگ

و پنج سال صبر کرده بود تا او رشد کند، بزرگ شود و به    ست یب

  .تمام و کمال در دستان او بود انایبرسد. حاال دا رشیمرحله پذ
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 نیگر لریتا_گذشته زمان

  ن ییصفحه کتاب مقابلش زل زده و اعداد مقابل نگاهش باال و پا به

 انی اما مجبور شده بود تمام روز را در م  آمدی خوابش م   شدند،ی م

بگذراند، پدرش هنوز لباس کار بر تن داشت    ییایم یبد مواد ش  ی بو

 .ها بودنمونه  ی مشغول تماشا کروسکوپ یبا م و



 

سف  ی رو  چشمش خرگوش  خ  د یقفس  درس   رهیرنگ  و  ماند 

به پدر غرق کارش انداخت، ظاهرا   ی را فراموش کرد. نگاه  شیاضیر

خواندن    یکس درس  اهم  ایبه  پشت دادینم  تینخواندنش  از   .

 .شد کیو به قفس خرگوش نزد دی پر نییپا  یصندل

بدون حرکت خاص  ی هابا چشم  خرگوش او خ  یقرمز  بود.   رهیبه 

 یعیدستش را آهسته داخل قفس برد تا نازش کند، در حرکت سر

جه دستش  سمت  به  بگ  دی خرگوش  گازش   ی ک  دی نفهم  رد،ی تا 

 .د یکش رونیپدرکنارش قرار گرفت و به موقع دستش را از قفس ب

 ی هانمونه   عنوان به  چیبه ه  ی قبال بهت گفته بودم حق ندار  لریتا“ 

 ” خطرناکه؟ یدونی. مگه نمیدست بزن یشیآزما

پدرش گذرانده و   شگاهیکرد، تمام ده روز گذشته را در آزما  بغض

 .بود  دهیدرست نخواب ینخورده و حت ی زیچ ی حاضر  ی جز غذا

 ” .خوامی مامانو م  من“ 

 :پدر دو طرف صورتش قرار گرفتند و گفت دستان

 ” .گردهیبرنم گهید  مادرت“ 



 

 :با بغض گفت لریتا

. مامان رفته  گردهی از خداجون بخوام مامان رو برگردونه، برم  اگه“ 

 ” .هاستاره   نیب

 :گفت تیاخم کرد و با جد پدرش

وقت  مادرت“  کرد  یمرده!  بود  میدفنش   نیا  دونمی نم  ،یاونجا 

نبه  یک  خزعبالت رو تو آسمونا  مادرت  اما   هی  ریز  ست، یت گفته 

که در موردش حرف   ی جسد  حیمثل تشر  ی خروار خاکه و به زود

. پس در مورد  شهیبه خاک م  لی و تبد  شهیم  هیبدنش تجز  میزد

مثل    ی بتون  ی ه روزیتا    ی درست رو بخون  دینکن. با  لیمادرت تخ

 ” .یبش ی دی من آدم مف

م  ش یگلو  بغض کابوس مشب  فشرد،ی را  کابوس دیدی ها  از   ییها. 

ز که  کرم  ری مادرش  توسط  مخاک  خورده  بدنش  براشدیها   ی . 

چن  ی پسر درک  او  اما   ییزهایچ  نیبه سن  پدرش  بودند.  سخت 

داشت تمام   یو سع  دهیکش  رونی ب  یبچگ   ی ایاو را از دن  رحمانهی ب

 .را نابود کند   شیبایتصورات ز



 

 .کارش برد زیرا گرفت و او را به سمت م دستش

 شیآزما  نیا  میبتون   ی. وقترسهیبعد از من به تو م   شگاهیآزما  نیا“ 

کم دارم به . من کم دهی بهمون م  یدولت بودجه خوب  میثبت کن  رو

تغرسمیم  یخوب  ی جاها   ی آرزو  ت یانسان  ر ییتغ  ک،یژنت  ی تو  ریی. 

مادرت االن زنده بود   کردی م  شرفتیعلم پ  نیمردمه. اگه ا  ی همه

اگه من مردم    ،یدرست رو خوب بخون   دی. باشدیها نمو خوراک کرم

تو   ،ی. تو باهوشلریتا  یپروژه رو به اتمام برسون  نی بالخره ا   دیتو با

 ” .ی رو دار  شییتوانا

 :را به سمتش گرفت و گفت ینشاند و آمپول زیرا پشت م او

 ادتی. فقط  می تکرار کن  گهیبار د  هی رو    یوانیح  شیچطوره آزما   حاال “ 

 ” .ره یگیباشه اون خرگوش هاره و گاز م 

که خرگوش   دیو د   ستادیا  ی ابدون دست زدن به سرنگ گوشه  لریتا

تبد  ریچگونه ز و  داده  کپه   لیدستان پدرش جان  کز    ی مو  ی ابه 

 کند ی م  شیرا آزما  ی زیپدرش چه چ  دانستی. نمشودی خورده م

 !شدیم گرید  یمرگ خرگوشاما هرچه که بود هر هفته منجر به 
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 ن یگر لریتا  _سال بعد پنج

با شانه   ی اش رومدرسه   فیک بود و  به سمت    ییهادوشش  افتاده 

م باز  برنگشته و   ی . چند روزگشتی خانه  به خانه  بود که پدرش 

آزما مشغول  م  دیجد   شاتیسخت   دایپ  یدیجد  زی چ  گفتی بود، 

 .خواهد داد رییرا تغ تیبشر ندهیکه آ ی زیکرده، چ

 ی برا  د،یفهمیپدرش نم  یطوالن  ی هایاز سخنران  ی اد یز  زیچ  لریتا

او درک مفاه  ی اچهارده ساله  ی پسر بچه   ی علم  نیسنگ   م یمانند 

 .به حال خودش بگذارندش خواستی قط مسخت بود. او ف

 ”ن؟یخل و چل گر کهیپسر اون مرت ست؟یهمون پسره ن نیا“ 

 :از پشت سر گفت  ی گرید ی صدا



 

اونا    دمی ! شنکیاحمق درجه    هی! مثل پدرش  نهیگر  لری. تاخودشه“ 

از   نهی . واسه همخورنی و م  رنیگیمحل رو م  ی هاگربه  عقلشون 

 ”!دست دادن

  ت یتر شد، از شدت حرص بند را با نهامحکم   فشی رو بند ک   دستش

 .فشردیقدرت م

 :د یرا شن ی گریپسر بچه د ی صدا

وحشتناکش زنشو کشته!    شاتیبا آزما   اشوانهیپدر د  گه یم   مامانم “ 

هم نوبت    ی بره. البد بعد  نیاز ب  هاوونهید  نینسل ا  دیبا  گهیمادرم م

 ”!پسرشه

 .هل داد نیاز پشت او را به زم یکس

 ” شاتش؟یواسه آزما  رهیگی ها رو م راسته بابات گربه   وونهیبچه د  یه“ 

. نگاهش دیلرزی م  تی مشت شدند، تمام وجودش از عصبان  دستانش 

 .مانده بود  رهیمحل خ ی پراز تمسخر پسرها  ی هاصورت ی رو

 ”.نیاز سرم بردار دست“ 



 

نداد، او اهل دعوا   شیخاک  ی هابه لباس  یتیبلند شد و اهم  شیجا  از

با کس  دانستی نبود، م  ی ریو درگ اگر  با  ی که  انتظار   دیدعوا کند 

  .داشته باشد  زیپدرش را ن ی ادهایو فر خیتوب

کس   ی قدم  هنوز که  بود  کش   یبرنداشته  عقب  پشت  از  را  و    دیاو 

 .حواله صورتش شد یمشت

 ” !رنیبم دیپدرش با ! اون ورهیکه بم  نشی بزن نقدری! اوونهید بچه“ 

.  خوردندیاش مبه شکم و شانه   ی اپ یپ  ی افتاده و لگدها  نیزم  ی رو

و بش بلند   شی. در ش شدی م دهی هم ساب ی هاش از حرص رودندان

با فر  دیوسط پر  یشدن بود که کس از   یکیرا بر سر    یچوب  ادیو 

 :پسرها زد و گفت 

 ”!دیاز سرش بردار  دست“ 

 ی تر از خودش باشد. براکوچک  آمدی داشت و بنظر م  ی الغر  جثه

دفاع از او قدعلم   ی برا  ی تر غرورش گران تمام شد که بچه کوچک

پهن رو باشد و خودش  بگ  نیزم  یکرده  قرار  با  ردیآماج ضربان   .

مقاومت و  بچه  پسر  ز  ی حمله  و    ری که  لگد داشت  و  ضربات مشت 



 

اوطرفدار   یسع از  تازه  ی داشت  جان  شد،   یاکند  بلند  گرفت 

کوله  شیهان یآست داد،  باال  رورا  را  با    نیزم  ی اش  و  کرد  پرت 

 .دعوا شتافت انی گره کرده به م ییهامشت 

 یی هاکبود و زخم  ییهاپاره،صورت  ییهابعد هر دو با دکمه  ی ساعت

  ی رنگ   ییآلبالو  یخی  یخانه نشسته و بستن   ییپله جلو  ی آلود روخون

 .خوردندیرا م

 ”ه؟یچ اسمت“ 

 :زد و گفت ی تر لبخندکوچک پسر

نمره   ی میش  شهیکه هم   یهمون  ی لری. تو تاشناسمی. تورو منولدیر“ 

م توره یگیخوب  منم  ز  ی .  رو  اسمت  هستم،  شما   ادیمدرسه 

 ” .دم یشن

او را به خاطر   یشد، کس  ی درونش جار  ی مانند حس شاد  ی زیچ

مادرش و نه    یروان  ی مارینمرات خوبش شناخته بود، نه به خاطر ب

 .پدرش، بلکه به خاطر خود خودش شگاه یبخاطر آزما

 :دستش را سمت او دراز کرد و گفت نولدیر



 

 ” م؟یبش دوست“ 

ر  دیترد  با سمت  به  را  دوست  نولدیدستش  هرگز  او  کرد.    ی دراز 

کس هرگز  نم  ینداشت،  خوشش  او  هم  آمد،ی از  بود!   شهیاو  تنها 

 !شهیهم
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 حال زمان

پوش   شیهالباس  انایدا تقو  ده یرا  لطف  به  کم   ی هایت یو   یدکتر 

نمسرحال هنوز  بود.  شده  تا  دانستی تر  فعال    نیگر  لریمنظور  از 

به    کردی او چه بوده. اما هرچه که بود اگر کمکش م  ی هاکردن ژن

 .بود یکاف  شیغلبه کند، برا ی ماریب نیا

ب  شیپاها از   ی به سخت  کردی بودند و احساس م  حسی هنوز  قدم 

 شود ی وارد م  یو وقت  کنندی م  شی. تا دم اتاق همراهداردی قدم برم 

دلتنگشان   دایکه شد  ماندی م  رهیخ   ییآشنا  ی هاچهره  ی نگاهش رو

 .بود



 

 ریپشت بندش بال و ام کشدیو او را در آغوش م د یآیجلو م نیشا

  .شودی و دستانشان در هم قفل م  رندیگی کنارش قرار م

 .گچ شده بود ی د یشده و صورتش به سف  زیخم یتخت ن ی رو النیا

 :قرار گرفت النیعبور کرد و کنار ا نیر یسا نیاز ب انایدا

 ”!ی بالخره زنده موند پس“ 

 :زد و گفت  ی لبخند النیا

 ” .ستمین ی مردن یآسون نیکه به ا  یدونیم“ 

بلکه    ییاعضا  نیب   نگاهش دوستانش،  فقط  نه  حاال  که  گشت 

 .ها تنگ شده بودتک تک آن ی اش بودند. دلش براخانواده

 :نشست و گفت  ریصورت خسته ام ی رو نگاهش

 ” .رون یب  ارنتی ا باز اونج گفتم یزودتر م دیبا دیببخش“ 

 :دستش را فشرد و گفت ریام

 ”!بودیحواست به خودت م دیبا ی بود ماریب تو“ 

 :دوخت و گفت نیبه شا چشم



 

 ” .. بدون تو گروه کامل نبودنیشا  نجایا ی دیسالم رس خوشحالم“ 

 :و گفت  دیبه دورو بر چرخ نگاهش

 ” کجاست؟  سیآل“ 

 :باال داد و گفت ی اشانه  نیشا

 ”.نیگر لریتا شی بردنش پ دنیمحض رس به“ 

 :کرد و گفت  انشیاطراف ی به همه  ینگاه نیشا

 ” .انای دا ی بدون دیهست که تو با ی زیچ  م یکنی فکر م ما“ 

 .ها دوختمنتظر چشم به آن  انایدا

چه    ی ا خچهیتار  نیگر  لریکه با تا  میدیفهم  یما به طور اتفاق  همه“ 

 نیهمه ما بوده. ا  یتو زندگ  نیگر  ی آقا   ی . ردپامیکوتاه چه بلند دار

 ” !ادیباور م رقابلیو غ بی عج  یلیبنظر خ

 لر یبودند که تا  ییهاها انسانبود. آن یمنطق  زیهمه چ  اناینظر دا  از

  انتخاب کرده بود تا زنده و انسان بمانند. اما بال چه؟ نیگر



 

نظر داشت   ریاو را ز  یاز بچگ  نی گر  لریتا  افت،یجواب را    بالفاصله

 انا یجلب اعتماد دا   ی به بال دارد، او برا   یخاص  یوابستگ  دانستی م

 .داشتی قطعا بال را انسان نگه م

 .ساده بود زیچ همه

  .دیاش چرخخانواده ی رو نگاهش

  ی زی تمام چ  نی! اداشتی اش را سالم و زنده نگه مخانواده  دیبا  او

 .کردیتالش م شیبرا  دیبود که با
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پا انداخت   ی نشست، پا رو  لریتا  زیمقابل م   یچرم  یصندل   ی رو  سیآل

 .را ترکاند شی و آدامس بادکنک

 .بود رهیبه او خ ی تمندیبا لبخند رضا لریتا

  ی حد وفادار باش  نیدر ا  کردمی. فکر نمی رو خوب انجام داد  کارت“ 

دست واقعا  تو  بهتر  یکی.  یهست   یخوب  اریاما  تو   ییکارا  نیاز  که 

 ” .انجام دادم انتخاب تو بود می زندگ



 

 :دیپرس تفاوتی ب سیآل

 ”چطوره؟ حالش“ 

 :مقابلش انداخت و گفت ی هابه برگه   یموشکافانه نگاه لریتا

.  شهی درمان م  ای دن  یموسسات پزشک  نیاز بهتر  ی کی  ی . توخوبه“ 

م  در فکر  تو  دار  کنه ی مورد  م   ی که  کار  ناسا  تو   ی کنیبا  االن  و 

 ” .شی نیبب   نترنتیا  قیبدم که از طر یبیترت تونمی . م ییفضا

 :سر تکان داد و گفت سیآل

 ” .که خوبه خوشحالم“ 

 :دستانش را درهم فرو برد و گفت  لریتا

چ  در“  تراشه  نتونست   ی تو   ؟ی دیفهم  ی زیمورد  نبود؟   ی پناهگاه 

 ”برش داشته؟ یک  یبفهم

 :گفت  تیبا جد سیآل

اعتماد  دونهی م  نیشا“  من  به  اما  گم شده  و چرا   ی تراشه چطور 

پناهگاه    ی به شما هم نداشته باشه اما مطمئنم تراشه تو  د ینداره شا

 ” .نبود



 

  انایبه دا  ی مدار بسته نگاه  نیتکان داد و از دورب  ی متفکر سر  لریتا

م و  اتاق  در  که حاال  تراشه   ان یانداخت  بود. گم شدن  دوستانش 

نگاهش    شیبرا  دیتهد  نیترخطرناک  توانستی م دوباره  باشد. 

 .کردی پنجره نگاه م  ی شد که داشت به منظره مجاز  سی معطوف آل

 یفیوظا  ی تو همه  ؟یقرارداد راحت ش  نیاز بند ا  یخوا ینم  خب؟“ 

 یت ی مسئول  چیه  گهیو حاال د  ی قراردادت بود رو انجام داد   ی که تو

ندار  قبال من  م  نی. ای در  قراردادت.  کنپاره  یتونی برگه   ای  ی اش 

 ” .گهیهرکار د

.  دیبه جلو خم شد و برگه قرارداد را سمت خودش کش  یکم  سیآل

 :و گفت  دیمفاد قرارداد چرخ ی نگاهش رو

ن  ی برا  قرارداد“  فرصت   هی. شما به من  نیگر  ی آقا  ست یمن مهم 

بهتر داشته باشم. شما از مادرم مراقبت    یزندگ  هیتا بتونم    نیداد 

کاغذه. من تا    ی نوشته رو   هیباالتر از    نایمن ارزش ا  ی برا  ن،یکرد

  ”.کنم یام به شما خدمت م که زنده ی روز

 :و سپس گفت  دیبا دقت صورتش را کاو لریتا



 

که به اندازه تو مورد اعتماد باشه    یمن داشتن آدم  ی خب برا  اریبس“ 

 ” .هیعال

 :به جلو خم شد و گفت یکم

 ه یبه    لیتبد  انایدارم. از امشب به بعد دا  دیجد  تی مامور  هی  برات“ 

مراقبش   دیچشمات بهش باشه. با  خوامی . م شهی الماس ارزشمند م

  م یبذار  دیداره. نبا  ی شتریو جون اون از همه ما ارزش ب  یزندگ  یباش

 ”؟ ی ادست دشمن بهش برسه. متوجه

 :بدون چون و چرا گفت سیآل

الزم باشه    یهرکس  کنمی الزم باشه م   ی مراقبت ازش هرکار  ی برا“ 

 ” .کشمی م

 :زد و گفت  ی لبخند لریتا

 ” ازت ممنونم یاستراحت کن ی بر یتونیم“ 

ربات  سیآل مانند  دختر  فهی وظ  یدرست  بود،  بدون   یشناس 

او   خواست،ی را م  ن یهم هم  لریتا  .قیو دق  ی احساسات کاذب، جد



 

 دادند ی سروسامان م  شیکه بدون جروبحث کارها را برا  ی به افراد

 .بود دتریمف  شیهم برا هاالمنتوسیاز ا یحت شی داشت و آل ازین
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در   زین  یلیطو  زیکرده بودند که م   ییراهنما  یرا به اتاق بزرگ  هاآن

شبه ساخته شده   کیبود که    ی اتاق ناهارخور  هیآن قرار داشت، شب

ها  انسان  دنیدر  خورند،یغذا نم  هاالمنتوسیا  دانستی م   انایباشد. دا

  .بود حیتفر یدرجه سه نوع ی هاالمنتوسیا ی و خوردنشان برا 

او و    یاتاق را برا  نیا   نیگر  لریکه تا  دیرس  جهینت  نیبه ا  نیبنابرا

د تدارک  بزرگ  دهیدوستانش  ظرف  م  یاست.   ی هاژله   گو،یسوپ 

 .یکباب ی هایبوقلمون سرخ شده و ماه  وه،یشده با م  نیتزئ ی بلوبر

  ی به نوع  ییرایپذ  نیا  یداشتند ول  ی کاف  ی در پناهگاه غذا  نکهیا  با

 ریبخورد و ام  ی زی جز سوپ چ  توانستیهنوز نم  النیشاهانه بود. ا

م   نانهیبدب   زین م   زیبه  نگاه  داکردی غذا  راحت  انای.  م  یبه    ز یپشت 

 .بود لریمختص تا هاییگرا فاتیتشر نینشست، ا



 

 ” .مارو مسموم کنن نجایا ستی . قرار ند ینیبش“ 

چه    نجایبودنش ا  دانستی بود که نشست، هنوز نم  ی کس  ن یاول  ریام

آرامش خودش را    انایو دا  دیاما به خاطر حضور شا  کندی م  یکمک

تا او  بود.  م  نیلرگر یحفظ کرده  برا  شناختی را  بود  کار   ی قرار  او 

به کار در   نیمانند شا  زیاو ن  افتادیاتفاقات نم  نی اگر ا  دیکند. شا

 .شدی ها مشغول ماز پناهگاه  یکی

از وجودش به    یدوگانه داشت، بخش  یحس  نیگر  لرینسبت به تا  اما

  .کردندی حس خطر م نانهیبدب  گرید یداشتند و بخش نانیاو اطم

و   ترقیخطوط صورتش عم  کردیدوخت، احساس م   انایبه دا  چشم

انگار در هم شده    رتریپ  یچند روز چند سال  نیشکسته تر شده، 

گود ب  ی باشد.  گونه   شتریدور چشمانش  رفته    بایتقر  شیهاو  فرو 

که تنها راه   دانستی . مدیبلعی داشت او را از درون م  ی ماریبودند. ب

به   توانستی است، اما باز هم نم  ن یگر  لری تا  ی ماری از ب  اناینجات دا

او تن    بیو غر  ب یعج  ی هاشیبه آزما  انایبگذارد دا  یسادگ  نیهم

 در سر داشت چه؟ ی گریدهد. اگر اهداف د

 ” ؟یستی گرسنه ن  ر؟یام“ 



 

به او بود، در    رهی خ  انایآمد. نگاه دا  رونیاز هپروت ب  انایدا  ی صدا  با

برا    ن یب گروه  افراد  ب  اویهمه  همه   ی شتریاحترام  از  او  بود،  قائل 

 خواستی اگر م  ی. حتد یرسیتر بنظر متر و معصومتر، باهوشساده

را    انایباشد که افکار دا  یکس  خواستی . نمتوانستی بد باشد هم نم

 :و گفت  دیاش را جلو کشزد و کاسه  ی لبخند  نیبنابرا  دمغشوش کن

مگرسنه   یلیخ  اتفاقا“  فکر  دارم  فقط  ا  یکیکدوم    کنمی ام.   نیاز 

 ” .شهیمثل من حالل محسوب م یمسلمون ی غذاها برا

با دست   دانستیدر مورد حالل بودن م  هیاز بق  شتری که انگار ب  نیشا

 :به خوراک بوقلمون اشاره زد و گفت

 ” .یتونی هم م گو ی. سوپ می بخور یتونیم نویا“ 

 :چهره در هم فرو برد و گفت ریام

 ” .ندارم  گویبا م   یخوب ونه یمن چندان م خب“ 

 :چشمانش را گرد کرد و گفت نیشا

 ی سوخار  یغذاست! مخصوصا وقت  نیبهتر  گوینکن! م  یشوخ  اوه“ 

 ” .باشه



 

از بوقلمون را در ظرفش    ی ظرف او را برداشت و قسمت بزرگ  نیشا

دلتنگ  کردی بود احساس م دهیرا ند ریمدت که ام  نیگذاشت، هم

نم هم  بود    یحس  دانستیبوده، خودش  درست  داشت  نه.   ایکه 

شود اما حاال   شی بود که باعث دلگرم  دهیند  ریاز ام  یهرگز حرکت

 .را امتحان کند  سششان آمد یبودند بدش نم ت یکه د رامن

بود، البته که از گذشته    ی دتریاو مرد مق  ماند؟ی منتظر او م  دیبا  چرا

که   یکیبا وجود گذشته تار  دانستی نم  نیخبر نداشت و شا  نیشا

  .نه ایباشد  ریبا ام ی ترقیرابطه عم جادیبه ا دواریام تواندیدارد م
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گذراندن   ی که برا  دانستیظرفش را پر کرد، گرسنه بود و م  انایدا

را   ییغذا  نیچن  لریدارد وگرنه تا  اجیاحت  ی شتریب  ی رویامشب به ن

  شد ی اش ظاهر مکه مدام در چهره   ی با درد  النی. ادیدیتدارک نم

  .بهتر از قبل بود شینگ و روبه خوردن سوپ پرداخته و ر

 ” افتاد؟ یاونجا چه اتفاق الن؟ی ا“ 



 

و چشم به او دوخت.   دیدست از خوردن کش  انایدا  ی صدا  دن یشن  با

 :گذاشت و گفت  نیقاشقش را زم

چ  خب“  نفهم  ی ادیز   زیمن  چدمیرو  تنها  شدم    ی زی.  متوجه  که 

. صادقانه  دیچیبود که تو وجودم پ  ی دیو درد شد  هاالمنتوسی حمله ا

هرگز   گهیزنده بمونم. مطمئن بودم د  کردمیبخوام بگم اصال فکر نم

خاطرات، افکار    ،یکیبرگردم. بعدش تار  یدوباره به زندگ   ستیقرار ن

شن بعد  و  کردم    گرانید  ی صدا  دن یمغشوش  باز  که  چشم  بود. 

اون خواهرت   کردمی. البته که فکر نمدمیسرم د  ی خواهرت رو باال 

 ”.اس. زبون خواهرت تند و گزنده دیبهم ندار  یباشه. شباهت

 هیانسان اول  کیشد که با ولع مانند    ره یزده به بال خ  رتیح  انایدا

  .بره از گوشتش است  ی هادرحال کندن استخوان

 تریوحش  ی از او دختر  ایدن  راتیی کرده بود، تغ  ریی که بال تغ  البته

جنگجو    کینبود، مانند    بندیپا  یبه اصول خاص   گریساخته بود که د

  .بود یهر دشمن دنیو آماده در کردی م  یزندگ

البته که خودش   د،یپسندی م  شتریرا ب  دیجد  ی بال  نیزد، ا  لبخند

شدن بال فرو   دای با پ   شیتهاجم  هیکرده بود، روح  ریی از همه تغ  شیب



 

  ی هاشده بود. با وجود حرف  ی ماریب   م یتسل  باینشسته و بدنش تقر

ام  لریتا هم  م  ی دی باز  حس  هنوز  نداشت،  شدن  خوب   کرد ی به 

برا  اندکرده  ف یتعر  شیکه برا  یداستان او بوده تا   یدلخوش  ی تنها 

  .کند ی را تا مرگ سپر ی لحظات راحت تر 

 ست یلباسش بودند، مطمئن بود قرار ن  بیپدر و مادرش در ج  عکس

تا به  را  آ  لریعکس  بدهد.  تصوپس  تنها  عکس  از   ی رین  که  بود 

 .اش داشتخانواده

غذا   یحرف  چیها نشسته و بدون هدر سکوت و با فاصله از آن  سیآل

حرف نزده و تنها در   یکه برگشته بود با کس  ی ا. از لحظهخوردی م

داشت    فهیکه حاال وظ  یسکوت نظاره گر گروهش شده بود. گروه

که    یبردارد و هرکس  انایرهبر آن را نجات دهد. قرار نبود چشم از دا

دا قرا  رهیدر  با  ردوستانش  قرار   یی شناسا  دیداشت  نظر  تحت  و 

 .گرفتی م

 :د یپرس نیبه همه انداخت و از شا  ینگاه انایدا

 ” شدن؟ یافراد پناهگاه چ هیبق“ 



 

البته که تد و    حیصح  همه“  که بهشون   ییاز کسا  یکیو سالمن. 

با ما اومدن. نم اونا رو کجا برده    نیگر  ی آقا  دونمی اعتماد داشت 

 ” .مطمئنم حالشون خوبه یول

 :مکث کرد، سرش را باال گرفت و گفت النیا

 ”ن؟یبهش اعتماد دار نقدریا  چرا“ 

ب  خطوط قاشق   یصورتش  دسته  دور  را  انگشتانش  و  شده  رنگ 

موضوعشردفی م از  انگار  م  ی.  دل  بردی رنج  راحت  نی ا  لیو   ی همه 

 .دانستیرا نم نیریسا

 :باال داد و گفت ی اشانه  نیشا

  ی زندگ  هیبار منو نجات داده، بهم شغل داده و برام    ه ی  نیگر   ی آقا“ 

 ”.خوب فراهم کرده. معلومه که بهش اعتماد دارم

و لب    د یآب نوش  یکم   تینگفتن. در نها  ایگفتن    نی مردد بود ب  ریام

 :زد



 

به    میمتاسفانه خورد  یکار کنم ول  نیگر  ی آقا  ی قرار بود برا  منم“ 

پناهگاه    هی  ی بشم تو  نیقرار بود همکار شا  کنمی . فکر می ماه گرفتگ

 ” .گهید

از آنکه فکر    شی صورت او نشست، پس ب   ی بالفاصله رو  نیشا  نگاه 

 .بودند هی بهم شب کردی م

ب   بال و   یمالحظگی با  کرد  پاک  دست  پشت  با  را  دهانش  محض 

 :گفت 

که بهش اعتماد   ه یمن کاف  ی رو زنده نگه داشته برا  انایکه دا  نیهم“ 

 ” .کنم 

 :شد و گفت  ره یخ سیبا اخم به آل النیا

  ک یاز همه بهش نزد  شتریب  کنمیفکر م  ؟یتو جاسوس اون  ؟ی چ  تو“ 

 ” .ی باش

اطرافش نشان داد. ظرفش را به    ط یبه مح  یبالخره واکنش  سیآل

 :جلو هل داد و گفت

 ”.النیسرت تو الک خودت باشه ا  بهتره“ 



 

ق  خوامیم“  به چه  م  ی دار  یمت یبدونم  آمار در  فکر   ؟ی اریواسش 

نم  ی کرد کار   فهمم؟ی من  براش  تو  داره.  فرق  تا  دو  شما  ارتباط 

که دوستات رو    ده ی. چقدر بهت م ریو ام  نیاما نه مثل شا  یکنی م

 ”؟یگی و همه رازها رو بهش م  یفروشی بهش م

 :با خشم گفت انایدا

 ” .النیکن ا بس“ 

ا  اما دل  داغ  ا  النیانگار  نداشت  قصد  و  شده  ساکت    نیتازه  بار 

  .ندی بنش

 ” ؟یکنی ازش دفاع م  ی نطوریکرده که ا  کاری بگو...واست چ  راستشو“ 

رفت،   النیرا عقب داد، از جا بلند شد و به سمت ا  شیصندل   سیآل

از رو  دیاو را عقب کش  یصندل پرتش کرد.   نیبه زم  یصندل  ی و 

 یرا رو  شینداد. کف پا  شیهاو زخم  النیبودن ا  ماریبه ب   یتیاهم

 :گفت یوحش ی او گذاشت و مانند ببر نهیس ی قفسه

کادو  نقدریا“  براش  کنه سرتو  تر  لب  اگه  که  کرده  لطف   چیپبهم 

. تو کار من کنکاش نکن، چون من مثل اون زیرو م  ذارمی م   کنمی م



 

.  ی دستم در بر  ریکه بذارم زنده از ز  ستمیاحمق ن  ی هاالمنتوسیا

اختالل کارم  تو  کنم  حس  تا    یکنیم  جادیا  یاگه  باش  مطمئن 

 ”.دارمینمات خوراک سگا نشه دست برجنازه

  ز ی که اعتراض آم  نیزد و بدون توجه به شا  النیا  ی به پهلو  ی لگد

  .رفت رونیاز سالن ب زدیاسمش را صدا م
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بلندش کرد و    نی زم  ی از جا بلند شد و به سمتش رفت از رو  انایدا

بنش از  ندیکمک کرد  ب  شیهااز زخم  یکی.  تازه  زده و    رونیخون 

 .را سرخ کرده بود دیبانداژ سف

بمون   نیهم  الن؟یا  هیچ  مشکلت“  زنده  کرده  کمک    ی کاف   یکه 

 ” ست؟ین

 :را عقب زد و گفت انایبا خشونت دا النیا

م ستین  ی کاف  نه“  اونو  منم  شاشناسمی !  شما   شتریب  دی!  همه  از 

مرد هم  ی بشناسم.  م  شهیکه  خانوادگ  هی  کردمی فکر  !  ه یدوست 



 

گرفتگ  یدونی م ماه  از  همد  یقبل  کرد  گهیما  مالقات  ازم    م،یرو 

 یآدم خوب  دهی که نشون م  ی نفر رو براش بکشم! اونطور  هیخواست  

انگار حقا  انایدا  ستین و  تو چشمات کور شده  نم  قیو  .  ی نی بیرو 

مگه نه؟ البته که   ادیازش خوشت م  ،ین یبب  ی هم دوست ندار  دیشا

  تیتمومه و تو برات اهم  یمرد ثروتمند و همه چ  هیاون    نطوره، یهم

 ” ...ایباشه  وال یه هینداره اون 

با خشم   انایصورتش خورد حرفش را قطع کرد. دا ی که تو یلیس  با

 .کردی به او نگاه م

بد  ی نطوری. االنیا  یگذرونی از حد م  ی دار  گهید“   یکس  ،ی ادامه 

  ی لیمن خ  ،یکنی فکر م  یتو چ  ست ی. برام مهم نمونهی کنارت نم

 ”!زایچ یل ی. خونمیرو به اون آدم مد زایچ

 :زد ادیفر  النیا

 ” !! منو فرستاد تا پدرم رو بکشمرهیپدرم بم خواستیم اون“ 



 

خنگاه   همه م  النیا   ی رو  رهیها  نفس  نفس  از خشم  و   زدی ماند، 

 ن یکه هنوز در دست داشت را به زم  یصورتش سرخ شده بود. قاشق

 :پرت کرد و گفت

ازاش خواست پدرم رو بکشم! فکر   تونستیم“  اما در  کمکم کنه 

. رمیبود بخاطرش بم  کیکارو کردم؟ البته که نه! نزد  نیا  یکنی م

 ی به من کنه. اون هرکس  ی...حاضر نشد کمکیاما اون پولدار عوض

  ی براش داشته باشه. وقت   ی ادهیفا  هیکه    دارهی نگه م  رو دور خودش

.  کنه ی من رها م  ن یشما رو هم ع  ن یباش  ه نداشت  ی ا ده یبراش فا  گهید

  گه یکه م  یاون آدم  ینه...ول  ای  دیباور کن  دیخوایقاتله! حاال م  هیاون  

 ” .ست ین

  .جا بلند شد و سالن را ترک کرد از

دستانش گرفت.    انینشست و سرش را م   نی زم  ی خسته رو  انایدا

حرف    دیبا  دانستی خورده بود و او نم  چی از اندازه پ  شیب  انیجر  نیا

کنارش زانو زد و دستش را در دست    نیرا باور کند. شا  یچه کس

 :گرفت

 ”؟یخوب“ 



 

 :آهسته سرش را تکان داد و گفت  انایدا

 ” ن؟یشا م یاعتماد کن یبه ک دیبا“ 

 :را پشت گوش فرستاد و گفت شیکالفه موها  نیشا

. من فقط به خودم اعتماد دارم  انایدا کنمیاعتماد نم یبه کس من“ 

  چکس یو نه به ه   سی نه به آل  ها،المنتوسی. نه به االنیو ا  ریو تو و ام

 ” .گهید

 :معترضانه گفت بال

 ” ؟یکنیحساب نم منو“ 

 :با محبت جواب داد نیشا

که به    ی کنینم  ی . تو هرگز کارن ی هست  یکیمن    ی برا  انایو دا  تو“ 

 ” .ضرر خواهرت باشه

 زهایچ  نیکه ا  یبه خوردن مشغول شد. انگار تنها کس  تمندیرضا  بال

  .نداشت خودش بود تیاهم شیبرا
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تا  درها و  شدند  متوجه   لریباز  ورود  بدو  همان  از  شد،  اتاق  وارد 

نشسته    نیزم  ی رو  ی انایبودن جو موجود شد، نگاهش به دا  نیسنگ 

کرد. به سمتش قدم    یاحساس نگران ی رارادیماند و به طور غ  رهیخ

 :تند کرد و گفت 

 ” حالت بد شده؟ انا؟یدا “ 

 توانستی کرد لبخند بزند اما نامطمئن بودن نگاهش نم  یسع  انایدا

 .روبه راه نبود ی زیرا گول بزند. چ لریتا

 ” افتاده؟ یاتفاق ن؟یشا“ 

 :دستپاچه جواب داد نیشا

 ” .گروه هست ی اعضا ن یب ی اختالف هی خب“ 

 .کردی م ت یخوب بود کفا انا یکه دا نیجمع شد، هم الشیخ

 ” .سر اعتماد داشتن به من  حتما“ 

 :با سوءظن گفت  انایدا

 ”؟ی کردیسمع م استراق“ 



 

 :کرد و جواب داد یاخم لریتا

ا  ی زیچ  دنیفهم  ی برا“  چن  ازین   یواضح  نیبه  چ  ن یبه    ی پیکار 

 ” .ندارم

 :که به مچش بسته بود کرد و گفت یرنگ ی ابه ساعت نقره  ی نگاه

هنوز    نم یبی اما حاال م  یاماده باش  رات ییشروع تغ  ی بودم برا  دواریام“ 

 ” .ی غذات رو هم تموم نکرد

را پر کرد، مردد شده بود. به او شک کرده بود.   انایچهره دا استرس

آن   دانستی در قلبش پراکنده بود. م  النیشک را ا   نیقطعا بذر ا

اتفاقات   نیاز همه ا  شی که پ  ی تا جبران کار  زندی پسر بالخره زهر م

 ریکه در پناهگاه زاز او خواسته بود را کرده باشد. از همان موقع  

بوده و    ی از حد عاد  شیب  انایاش به داتوجه  دیمنظرش داشت فه

ا  از  موم  انای دا   نکهیحاال  م  یمانند  احساس    انیدر  بود،  او  دستان 

 .کردیحسد م



 

بود. هنوز زود بود تا    ی توز  نهی هم آدم حسود و ک  یاز جوان  پسرک

ب را    شین یبزرگ شود و ذهنش رشد کند. هنوز هم فقط تا نوک 

 .دیدی م

 ” م؟یبر دیام. کجا باآماده من“ 

ا   نیشا  رفیام بال پشت سرش  م  ستادهیو  بنظر  دلشان   دیرسیو 

 .او را تنها رها کنند خواهدینم

 :گفت  یبخش  نانیرا به سمت او دراز کرد و با لحن اطم دستش

نم  نگران“  من  بد  ذارمی نباش  ب  ی اتفاق  صبح  فتهی برات  فردا   .

 ” .ی حال بهتر کنار دوستات باش  هیدر سالمت کامل و با  یتونی م

 :ها چرخاند و با تحکم گفت نگاهش را به سمت آن  سپس

 نیرنه تضمحالش خوب بشه. وگ  دیبذار  دیبا  دیدوستش دار  اگه“ 

آ  کنمینم باش  ندهیهفته  داشته  کنار خودتون  رو  نگاه    هی.  د یاون 

بنداز همدیبهش  تو  که  مشخصه  ب  نی.  چقدر  کم   ی ماریزمان 

 ” !کرده شرفتیپ



 

اهسته   انایبود. دا  یکاف  نیریخلع سالح کردن سا  ی حرف برا  نیهم

 :دست او سراند و گفت  انیانگشتانش را در م

 ” .میبر“ 
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فکر کنند قصد   توانستند ی تر فشرد، چطور ممحکم ی را کم دستش

 انایاو دا  ی بزند؟ برا  فیو ظر  ریپذ  بی دختر آس  نیبه ا  یبیدارد آس

را داشت که اگر مراقبش نبود ممکن    ی حکم ظرف بلور ارزشمند

 .حسارت به جا بگذارد ی بود بشکند و عمر 

 :کرد و گفت ترکی او را به خودش نزد یرفتند، کم رونیسالن ب از

موضوع    نیا  ی که برا  ی زیچ  نیسراغ اول  میبر  دیفکر کنم با   خب“ 

 ” .ازه ین

مژه   انایدا چرخاند،  سر  او  سمت  ن  ی هابه  از  جلوه   مرخیبلندش 

او خسته   ی شتریب نداشت.  را  نگاهش درخشش سابق  اما  داشتند 

 !خسته ی ادیبود، ز



 

 ”؟یچ“ 

ات از خانواده  ی ادگاری  هی  میدیرو د  گهیکه همد  ی بار  نیاول  ادتهی“ 

 ” همراهت بود که شکست؟

 ” .ادمهی بله“ 

 ی ا کرد. سپس به در نقره   تیهدا  یبزرگ  ی او را به سمت راهرو  لریتا

تر  دندیرس   یرنگ دکتر  جز  اتاق  داخل  شدند.  داخل  کس   یسیو 

نقره   کی نبود.    ی گرید و   ی ا تخت  داشت  قرار  اتاق  وسط  رنگ 

س   ی ادیز  ی تورهای مان با  بودند.    ی هام یکه  وصل  تخت  به  متعدد 

وسا  ز یم  نیچند با  به    زین   بیغر  ب یعجرنگ    ی انقره  لیکوچک 

رو نگاهش  و  خورد  و  ی زیم  ی چشمش  قرار   ی رو  ولنشیکه  آن 

 .داشت ثابت ماند 

 ”!ولنمیو“ 

ام  میکرد   داشی پ  فتیک  یتو“  واقعا  داشته    دواریو  همراهت  بودم 

 ” .شی باش



 

 ولنیرا فشرد، و   شی رفت و آن را در دست گرفت، بغض گلو  جلو

گمش کرده    کردیکه احساس م   ی ا از وجودش بود. تکه  ی امانند تکه

  .بود فتادهی ن ولنیمدت اصال به فکر و نیاست. ا

 .دیچرخ لریبه سمت تا سردرگم

هم مهم تره. خب من مطمئن نبودم    یکنی که فکر م  ی زیاز چ  نیا“ 

 ولنیتورو به اون مغازه بردم تا و  نیهم  ی همون نشونه باشه برا  نیا

که دنبالش    هیادرست همون نشونه  نیچک بشه و حق با من بود. ا

 ” انا؟یگذاشته دا  ادگاریرو برات به    نیچرا پدرت ا  یکن ی . فکر ممیبود

 :و گفت دیکش ولنیچوب ناهموار و ی دستش را رو انایدا

 ”.زدنی م ولنیمادرم و ایخودش  دیشا چون“ 

 :و گفت دیخند لریتا

 یزندگ  ی . همهنطوریبود. مادرت هم هم  زاریب  یقیپدرت از موس  اوه“ 

تو م  ی اونا  خالصه  عطش  شدی کارشون  اما    ی ر یادگی.  علم!   هیو 

 ” .رو برات به جا گذاشتن ولنیو نیداشت که ا یلیدل



 

از دست دا  ولنیو با همه   انایرا  باال برد و آن را  گرفت دستش را 

شکسته به    ی هاهزار تکه شد و چوب   ولنی. ودیکوب  نی قدرت به زم

 ش یایاحساس کرد تمام دن  انای. داختندیبه اطراف ر   یطرز دلخراش

را   شیراه گلو  ی زیدستانش به لرزه افتادند و چ.  اندده یرا بهم کوب 

 .بست

ا   لریتا به  همه  ی زیچ  یراحت  نیچگونه  آن   ش یزندگ  ی که  به  را 

 برده بود؟  نی وابسته بود از ب
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 :دهانش گذاشت و گفت ی دستانش را رو زدهوحشت

 ” !بود که داشتم ی زیتنها چ ...اون چرا“ 

تا به حال مانند    یکه از بچگ  یولنیخرد شده و  ی هاشد تا تکه   خم

زم  ی گوهر از  را  بود  نگه داشته  جمع کند که دست    نیارزشمند 

 .اش نشست و او را بازداشتشانه ی رو  لریتا



 

باشه بالخره    بایگل هرچقدر ز   هی!  انایدل نبند دا  یفان  ی زایچ  به“ 

 ” .ی از دستش بد ینشو که نتون ی زی. وابسته به چ شهی پژمرده م

 :با اخم به سمت او برگشت و گفت  انایدا

همه سال   نیا  لر؟یتا  ی کرد  یزندگ  ی نطوریعمرت رو هم  ی همه“ 

  ؟ ییتنها  ن یهم  ی برا  ؟ی دل ببند  ی زیبه چ  نکهیبدون ا  ی عمر کرد

 ” ؟ی از دست بد ی دیچون ترس

 ه یداشت، شب  یمتفاوت  هیدختر روح  نیا  د،یصورتش را کاو  لریتا  نگاه 

  .نبود نشیوالد

 یبذار  دی! فقط نباانایاز دست دادن هست دا  ی برا  ی زیچ  شهیهم“ 

 ” .به نقطه ضعفت بشه لیتبد

 رون یکوچک را ب  ی اشکسته بسته   ی هاخرده چوب  نی شد و از ب  خم

قطر دو انگشت. درش   ی و کوچک به اندازه  یچوب  ی ا. بسته دیکش

کف دستش افتاد.   ی اشهیبراق و ش  ی زیباز کرد و چ  یرا به راحت

 .درخشان را نشانش داد یگرفت و ش انایدستش را به سمت دا



 

تو ساخته!   ی که پدرت برا  ه ییمحلول استثنا  هی  ؟ی نی بیرو م  نیا“ 

م  ی زیچ و  بود  االن همراهت  تا  انرژ   تونهیکه  کنه   یبهت کمک 

خراب    ولونتیکه من بهت تنه زدم تا و  ی. زمانیدرونت رو فعال کن

م فقط  اون   خواستمی بشه  باشه.  داخلش  محلول  که  کنم  چک 

  ن ی هم  ی هست منم برا  ولنیو  نی ا  ی تو  ی زیبهم گفت چ  رکاریتعم

 ” .همه سال سالم مونده نیراحت شد که ا المیخ

گرفت.   لریانند را از دست تاسرنگ م  شهیدست جلو برد و ش  انایدا

 شهی. شدیدرخشیدرونش م   وهیج  یو درخشندگ  تی به شفاف  یعیما

 .ستیبه آن نگر قیرا به سمت نور گرفت و دق

 ” من گذاشتن؟ ی ام براکه خانواده هیزیچ نیا“ 

  ی بتون  ی دیکه به سن درست رس  یزمان  نکهیا  ی راه حل برا  هی.  البته“ 

 ” .ی بش تیبه خود واقع لیتبد

 :گذاشت و گفت اشنه یس ی قفسه ی مضطرب دست رو انایدا

 ” شم؟ی شما م  هیمنم شب  فته؟ی برام م یچه اتفاق  بعدش“ 

 :سرش را تکان داد و گفت لریتا



 

چ  لیتبد“  ف  ی زیبه  ظاهر  و  شکل  ما.  از  تغ  یکیزیبهتر   ی رییتو 

جد  کنهینم قدرت  درون  از  قدرتی ریگیم  ی دی اما  هرگز   ی.  که 

کمی نداشت ممکنه  اولش  کم   ی.  اما  باشه   ی ریگیم  ادیکم  سخت 

 ” .ی ایچطور باهاش کنار ب
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 :کرد و گفت  تیدست او را به سمت تخت هدا با

 دونمی . مانایکنه دا  رییتغ  دیبدنت با  کیدرد داره، چون ژنت  یکم“ 

 ا ی  یمرگ کن  ی و آرزو  یش  تیاذ  ،ی ش  مونیکه ممکنه وسطش پش

  گه ید  یشروع کن   ی. اما وقت یبزن   دشویو ق  یفرار کن  یتالش کن   یحت

 ” .ستین  یراه برگشت

  ترکی به خود نزد  یرا گرفت و او را کم  انایکرد و مچ دست دا  یمکث

  یمعذب است برا  یسینگاه دکتر تر  ریز  انایکرد، احساس کرد که دا 

 :گفت یسیرو به تر نیهم

 ” .م یصحبت کوتاه داشته باش هی دیبمون. ما با رونیب“ 



 

 :به ساعت انداخت و گفت یکالفه نگاه  یسیتر دکتر

 ” !شتری! نه کمتر و نه بلریتا  قهی سه دق فقط“ 

 :گفت  انایرو به دا سپس

 ” .کنم یاش مخفه  امیبزنم خودم م غیکرد ج تتیاذ  اگه“ 

 یزدگحاال حس خجالت   انایها را تنها گذاشت. دازد و آن  یچشمک

  لریبود. تا  ی رو  اده یز  شیبرا  لریبا تا  کیهمه ارتباط نزد  نیداشت، ا

که انگار تمام عمرشان را مانند دو دوست    کردی با او رفتار م  ی جور

ها  بودند که مدت  یکرده بودند، انگار عاشق و معشوق  ی کنار هم سپر

نوع برخورد   نیبودند، هم   ده یو حاال کنار هم رس  نده از هم دور ما 

هم  لریتا م  یاقیاشت  نیو  چشمانش  در  را    دیدرخشیکه  او 

 .ترساندی م

کرد، مچ دستش را با ظرافت گرفت    کیاو را به خود نزد  شتریب  لریتا

را کف دستش گذاشت سپس انگشتانش را بست و دستش    شهیو ش

 :را باال گرفت و گفت



 

که اگه    دونمی نه. م  ای  یکن   رییتغ  ی خوای که م  یکن  انتخاب  دیبا  تو“ 

م  ینکن  رییتغ و خودتم  انتظارته  در  با  ،یدونیمرگ   یبدون   دیاما 

د نم  هیشب  ی زیچ  گهیبعدش  قبل  نه  انایدا  شهی به  خودت  نه   .

کنار    راتییبا تغ  د یو با  ستن یقابل برگشت به قبل ن   گهیاحساساتت د

مجبورت کنم   خوامی . من نمستیتو ن  ی برا  ی . اما بازم اجباری ایب

  ن یحاال ا  نیهم  یتونی . می ندار  تیکه بهش رضا  ی تن بد   ی زیبه چ

بنداز  ی بطر کن  ریز  ی رو  و لهش  فراموش کن  یپا    ن یمن چن   یو 

 ی زیچ  ستی. انتخاب با توئه. من قرار نی رو بهت دادم و بر  ی زیچ

 نارتمن تا آخرش ک ی ریکه بگ یمیکنم. هر تصم  لیرو بهت تحم

 “  .کنمیم تیو ازت حما مونمی م

 :نشاند و گفت انای مچ دست دا ی رو ی ابوسه  آهسته

 ” .فکر کن خوب“ 

  میو به او اجازه داد تصم  ستادیا  نه ی عقب رفت و دست به س  سپس 

که انگار او را   یدوخت و به ماده شفاف  ی چشم به بطر  انای. داردیبگ

جاندار وجود   ی ز یچ  ی . انگار درون بطرکردی م  ب یبه سمت خود ترغ

تپنده، انگار منتظر بود تا با خون او در    یمانند نبض  ی زیداشت، چ



 

مزدیآم ا  دیفهمی. حاال  تمام  نوا  نیچرا  چن  یمدت  را  او   نیساز 

بعدش چه؟   شیرها  نجایهم  توانستی . مکردی منقلب م اما  کند، 

ذره به ذره و استخوان    ی نطوریکجا فرار کند که درد نباشد؟ که ا

  .نشود یبه استخوان بدنش از هم متالش 

 د،یدرخشی در چشمانش م   ینشست، برق خاص  لریتا  ی رو  نگاهش

مقابل    خواستی. نمکردیاو را مسحور خودش م  یکه به راحت  یبرق

و فرصت   ردیبم ی راحت نی هم به خواستی نم د،یای بنظر ب  فیاو ضع

 ی زیچ  دیمتفاوت را از دست بدهد. شا  ییایدن  ی و تجربه  دنیچش

کردن روزها و   ی سپر   ندی ببزنده بماند و    کردی م  قشیدرونش تشو

  .داشته باشد  تواندیم یدر کنار او چه حس دنیجنگ

 ...النیو ا ن یشا ر،یفکر کرد، به بال، ام ه یرا بست و به بق چشمانش

 ...ماندی زنده م  دیبا او

 !را از نو بسازد شانیایتا دوباره دن  ماندی م دیبا

 :دراز کرد و گفت  لریرا به سمت تا دستش



 

بزدل فرار   هیمثل    ستی! قراره ن ستمی. من ترسو ن دمی م  انجامش“ 

 ” .کنم 

رنگ    دیتخت سف   ی را کف دستان او گذاشت و بدون مکث رو  شهیش

 .دو دستانش را دو طرف قرار دا دیدراز کش

 :گفت ی بلند ی با صدا لریتا

 ” .می زودتر کار رو شروع کن دیداخل. با دی ایبهتره ب دکتر؟“ 

که فقط    ی ترآهسته  ی و با صدا  ستادیا  انایآمد و کنار تخت دا  جلوتر

 :باشد گفت   دنشی قادر به شن انایدا

 ” .زنهی تو چشماش برق م  یزندگ  زهیکه انگ  میدار  یدختر  هی  نجایا“ 
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نما  نیچند انگار  که  کردند  وصل  او  به  را    ستم یس  شگریدستگاه 

بود. جز دستگاه  یاتیح م  یبدنش  نشان  را  قلب    داد یکه ضربان 

بستند    ی فلز   ی ارا با محفظه   شیها و پاها. دست شناختی را نم  هیبق

ه  ی جور هم  توانستینم  ییتقال  چیکه  و  باعث    شتریب  نیبکند 



 

ب  ی. مگر چه اتفاقشدی ترسش م سفت و   نیکه چن  فتدیب  ودقرار 

 .کردندی تخت م ریسخت او را اس

ن   ی دنینوش   یوانیل  لریتا سر  و  گرفت  مقابلش  ال   یرا  را   ی مانند 

 .گذاشت شیهالب

 ” .اره یبدنت کم ن  شهی . باعث می زا بخور  ی انرژ نیاز ا کمی بهتره“ 

نوش  چند از  ش  یدن یجرعه  و  و سپس   نیریسرد  کرد  مزه  مزه  را 

 :گفت 

 ” اره؟یبدنم کم ب ممکنه“ 

هم به   رو  ی زیهر درصد ناچ  د یخب با  یاحتمالش کمه ول  ممکنه،“ 

 ” .میاریحساب ب

 :تعلل گفت  یو بعد از کم دیلبش را ورچ مردد

 ” ؟یکن هوشم ی ب شهینم“ 

 .پرش کرد عی شفاف و بزرگ را برداشت و با آن ما یسرنگ لریتا

 دونمی تا دارو اثر گذار باشه. من نم  یبهوش باش  دیبا  انایدا  متاسفم“ 

 ” .ممکنه داشته باشه  ی چه اثر یهوش یب ی با دارو  بشیترک



 

 :به ناچار لب زد انایدا

 ” .کنم یم تحملش“ 

 :را به سمت او گرفت و گفت قیسرنگ آماده تزر لریتا

که پدرت ساخته نه من! من فقط بعد از مرگش   ه یزیچ  نیا  خب“ 

 ی بر دفترچه  یوجود داره و اطالعاتم همه مبن  ی زیچ   نی چن  دمیفهم

رو اعمال کنه    ی اد یدرد ز  تونهی دارو م  نیا  دونمیپدرته. من فقط م 

 ”.داره یمتفاوت قیو نوع تزر

 :گفت یسیبه دکتر تر برگشت و رو انایسمت دا به

 ”مرتبه؟ یچ همه“ 

 :گفت  ینکات ادداشتیدرحال  یسیتر دکتر

 ” .قلبش بخاطر استرس باالست ضربان“ 

 :نگران گفت  لریتا

 ” .قطعا باالتر هم خواهد رفت خب“ 

 :را گرفت و آهسته پشت دستش را نوازش کرد و گفت  انایدا  دست



 

 ” .ی بهتر باشه چشمات رو ببند  دیپهلو دراز بکش. شا به“ 

طاقت    انایدا دلش  اما  بست  را  چشمانش  و  داد  گوش  حرفش  به 

وحشتناک  اورد،ین ا  یاحساس  از  در   دانستینم   نکهیداشت،  چه 

 .دیترسیانتظارش است م 

باال رفت و سپس با قدرت سرنگ را بر گردنش فرود   لریتا  دست

سرد و گزگز   ی زیآورد. احساس کرد درد استخوانش را شکافت. چ

  .کرد  دایپ انیکننده درون گردنش جر
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متفاوت بود.    یکی زیکه با درد ف  یحس   افت،ی  انیدرونش جر  یحس

استخوان را   لریتا  ی .صداکردندیم  زیفر  کی به    کیرا    شیهاانگار 

 :گفت یم یسیکه رو به تر د یشن

 ” .استخوان گردن بود ی ادیبه ژن بن  دنیرس ی نقطه برا  نیبهتر“ 

دست باال   خواستی دلش م   د،یخاری گردنش م   ی اطرز آزاردهنده   به

 دتر یرش رفته رفته شد. خاتوانستی ببرد و گردنش را بخاراند اما نم



 

مشدی م استخوانش  مغز  اما  نه  گوشتش  و  پوست  انگار  . دیخاری . 

 .انگار هزاران مورچه در استخوانش به تکاپو افتاده بودند 

باال    فکش سمت  به  حدقه  در  چشمانش  و  شد  قفل  ناگهان  به 

 .کرد  دنی کش  غی . کنترل زبانش را از دست داد و شروع به جدیچرخ

 :زدیم ادیفر لریو تا دیچیپیدر سالن م  یازاردهنده بوق ی صدا

 ” .رهیقلب کنترل نشده! ثبت کن تا چقدر باال م  ضربان“ 

تشنج مانند افتاد و قلبش انگار درحال انفجار بود،    ی ابه لرزه   بدنش

  ان یبدتر از درد در آن جر   یسرش برجسته شده و حس  ی هاتمام رگ

  .گرفته بود

  ق یاز زمان تزر   رفتی . انتظار م خوردندی بهم م  وقفهی ب  شیهادندان

  ن ی باشد نه همان لحظه و با چن  تر ی طوالن  یتا اثر کردن دارو زمان

 .درد شروع شود یشدت

در مغزش   ی زیچ  د، یچیپیو به خود م  شدی بدنش منقبض م  تمام

  غ ی . جشدی م  شتریکه رفته رفته ب  ریناپذ  انیپا  یخارش   د،یخاری م

 :دیکش



 

 ” ...خورهیداره مغزمو م ی زیچ هی! خارهیم“ 

تا  ی صدا انگار کندو  گرید  لریحرف  از   ییدر سرش گنگ شد،  پر 

که    کردیم  ی زیو   زیزنبور در سرش گذاشته بودند،گوشش چنان و

  .د یرسیبه گوشش نم ییصدا چیه گرید

از قبل   شی هر ساعت ب  کرد،یها را چک ممدام دستگاه   نیگر   لریتا

 .دیکشی م غیج

 ” .زبونش قطع بشه  ترسمی . میسی دندوناش تر   ی بذار ال  ی زیچ هی“ 

 .نداشت دهیفک او را باز کند اما فا ی تالش کرد ال  یسیتر

. فشارش باال ارهیبه خودش م  ی ادی. قفل شده. داره فشار زشهینم“ 

. اما ذهنش داره رهیداره باال م  ی رعادیبدن به طرز غ  ی رفته. دما

 ” .کنهی م یسرما رو براش تداع

 دانستیم  نکهیدستش را در دست گرفت با ا  ستادیکنارش ا  لریتا

را نوازش کرد و    شیها. آهسته شانه شودیرا متوجه نم  زیچ  چیه

 :گفت 



 

چ  داره“  م   یسخت  زیبا  سلول کنهی مقابله  تمام  دارن   ی ها.  بدنش 

 ” .باوره  رقابلی ما غ ی برا  کنهیکه حس م ی . دردکنن ی م رییتغ

روند بارها   نیو ا  شدی و منقبض م   دیلرزی انگشتانش م   ر یز  انایدا  بدن

 .شدیو بارها تکرار م

رو  لریتا دا  سی خ  یشان یپ  یدست  عرق  رگ   انایاز   ی هاگذاشت 

 .بودند دنی که انگار درحال ترک زدندی چنان نبض م  شی شانیپ

 ” .ارهیقلبش طاقت ن  ترسمی م م؟یبهش ارامبخش بزن   ستین  بهتر“ 

 :لب زد لریتا

 ”!اره یب  دیبا!  ارهیم“ 

 :زد ادیفر یسیهشدار دستگاه تر ی باالتر رفتن صدا با

 ی کار  هی  دی! بارهی! داره از دست ملریتحمل کنه تا  تونهینم  اون “ 

 ” !می کن

  ق یبه تو تزر   ی زیچ  دیبرداشت با  یسرنگ  دیرا د  لریتا  یتوجهی ب  یوقت

 لریانگشتان تا  انیکه شد مچ دستانش در م  انایبه دا  کینزد  کردی م

 .شد ریاس



 

 ” !نه  گفتم“ 

 ”!ی دی اونو به کشتن م ی باالست دار یلیقلبش خ  ضربان“ 

. میرو به دست پدرش بسپر  انایدا  دی! باادیاز ما برنم  یکار  گهید  االن“ 

 ” .کنه یم  کاریداره چ دونستیپدرش م
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چشمانش جز   زند،ی در جهنم دست و پا م  کردیاحساس م  انایدا

و   یسوختگ  ی در مشامش تنها بو  د،یدی نم  چیکور کننده ه  یکیتار

وحشتناک   ی داشت و سلول به سلول بدنش به گزگز  انیخون جر

 ی درست در قفسه  د،یکشی م  ریدرون وجودش ت   ی زیدوار بود. چ

 .اشنه یس

را   ی ادیهاش فشار زقلبش متورم شده باشند، دندان   ی رگ و پ  انگار

انقباض    د،یدینم   ی زیچ  ی اهیو چشمانش جز س  کردندیتحمل م

را    شیانگار موها  یو کس  کردی حدقه چشمش را به وضوح حس م

 .دی کشی با قدرت م



 

حاال منفجر خواهد شد.    نیکه انگار هم  زدی چنان محکم م  قلبش

کر کننده و بلند و    یی. صدادند یکشیدر سرش سوت م  زیهمه چ

 .کردیحسشان نم گریکه د ییدست و پاها

 دیفراتر از آنچه داشت درونش دو  یدرونش نبض گرفت قدرت  ی زیچ

 .را از دست داد ی ز یدرک هرچ ییو ذهنش توانا

ح  گرید  انگار نبود،  گس  یوانیخودش  افسار  قدرتب  ختهیبود   ی ا 

 .بیعج

زنج  چنان زنج  رهایبه  اورد که  او وحش  رهایفشار  و   انهیپاره شده 

سع کرد  ازاد  تخت  بند  از  را  م  یخودش  در  و   یکیتار  انیداشت 

 ...و بشنود ندی کر کننده مغزش بب ی صدا

 .افتیینم امیکه الت  یخارش د،یخاری درون قلبش م ی زیچ

افتاد آنقدر خراش داد که پوست شکافته شد    نهیس  ی جان قفسه  به

 .انگشتانش راه گرفت  ی خون رو یسیو خ

و   ی آن حجم از خونسرد  دنیکرد و از د  لریرو به تا  یسیتر  دکتر

 .متعجب شد  ی کنجکاو



 

 ” ن؟ی کن ی کار نیخوای نم ن؟یگر ی آقا“ 

 ” !. صبریسیصبر تر فقط“ 

دختروحشت  یسیتر به  سف  رهیخ  ی زده  حدقه  با  که    د یماند 

ناخن  رو  شیهاچشمانش  س  ی را  سع  دیکشی م  نهی قفسه  در   ی و 

  له یپر از وس  زیموفق نشد به م  یوقت  تیخودش داشت. در نها  دنیدر

ب   دایپ  ییخورد، دستانش چاقو را  درنگ در قفسه   ی کردند، چاقو 

 .د یکش غیفرو برد و ج  نهیس

با دقت به حرکات او    لریو تا  زدیرنگ فواره م   دیکف سف  ی رو  خون

داخل  زدند  کنار  را  گوشت  و  پوست  دستانش  بود.  دوخته  چشم 

 .افتند یشدند و به قلب راه 

 زی. انگار همه چدیکش  رونیخودش ب  نهیحرکت قلب را از س  ک ی  در

 چه یکر کننده قطع شد، ضربان قطع شد و ماه  ی آرام گرفت. صدا

 !دندی ها به آرامش رس 

 ...از دست داد  زی را ن  ی اریهوش  زانیم  نیسقوط کرد و آخر  نی زم  به
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شده بود حرکت کرد، تمام    ن یکه نقش بر زم  انایبه سمت دا  لریتا

خم شد و چشم   نیزم  ی آغشته به خون بود. کنارش رو  نیسطح زم 

  ی اما متفاوت از قلب بود. قلب  آمدی دوخت که بنظر قلب م  ی زیبه چ

 .ده یو گند  ده یچروک  ی اوه یشده باشد مانند م   اه یکه انگار خشک و س

دستش احساس   ر یرا ز  یگذاشت، نبض  اناینبض دا  یرا رو  دستش

 .نکرد

 ” .تخت یرو مشیکمک کن بذار یسی تر“ 

غرق در انزجار بود، دخترک آرام گرفته و مرده بود!   یسیتر  صورت

و   شدی م  دهیاثار پوست و گوشت هنوز د  رشانیکه ز  ییهابا ناخن 

 .زدی م رونیکه هنوز از آن خون ب ی اشده  دهیدر ی نه یس ی قفسه

 جانی دست بدن ب   کیبا    ییبه تنها  یسیتر  یخشک  دنیبا د   لریتا

 رهیآورد و نشست و خ شیرا پ یتخت گذاشت. صندل  ی را رو انایدا

 .انایماند به دا

 .مردد مانده بود یسیتر



 

 ” ...که نیکرد ی . شما پافشارارهیکه دووم نم گفتم“ 

  ی ها روحرفش تمام نشده بود که دخترک مانند برق گرفته   هنوز

 .دیماس  یس یتخت نشست. حرف در دهان تر

 :گذاشت و گفت  اناینبض دا ی با لبخند دستش را رو لریتا

 ”؟ی شنوی منو م ی صدا انا؟یدا “ 

د  انایدا با  و  اطراف سر چرخاند  به  مکث   لر یتا  ی چهره  دنیگنگ 

 .کرد

 ” ؟ی شنویسرت رو تکون بده. صدام رو م فقط“ 

 .مردد سر تکان داد انایدا

. شدی م   میچشم دوخت که حاال داشت ترم  ی انه یس  ی به قفسه  لریتا

 :نبضش را چک کرد و گفت

 ”؟ ی ندار  درد“ 

 .بود یمنف جواب

 ” یسیرو وصل کن بهش تر دستگاه“ 



 

قلب   یقلب  ی وصل دستگاه صدا  با اکو شد.  اتاق  قدرت   یدر  با  که 

 .متفاوت یو با نبض  دیتپی م

 :جا خوش کرد و گفت لریصورت تا ی رو لبخند

برم  دونستمیم“  قلب جدی ایاز پسش   ک ی...تبردیجد  یزندگ   د،ی. 

 ”!ی موفق شد. تو انایدا گمی م
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تخت دراز  ی رو الن یا کرد،ی م یکالفه طول و عرض اتاق را ط ریام

نشسته    نیتر کنار شاو رنگ به رخسار نداشت. بال آن طرف  دیکش

 .کردی نگاه م  ستم یبا س  نیو به کار شا

 :و گفت دستایا النیمقابل ا ریام

به    یبی تست کنه؟ اگه آس انایدا یرو خوادیم ی هرکار میبذار دیبا“ 

 “  ؟یبرسه چ انایدا



 

درگ  یتیاهم  النیا ذهنش  نداد،  او  د  ریبه  بود.   ی گریافکار 

  .بدهد نیگر لریتا یبه سوگل یتیاهم گرید خواستینم

فکر    ی ا. به پرونده ابدیاو و پدرش را ب  یدشمن  شهیر  خواستی م   فقط

 یکی! پس پدرش  ی بود، پرونده سر  دهیکرد که از دفتر پدرش دزد

او را از    خواستیم  نیگر   لریبود و تا  بیطرح عج  نیا  نیاز مخالف

 سر پرونده آمده بود؟ بر سر پدرش چه؟  ییسر راه بردارد. اما چه بال

همه  نیگر  دانستی م باسوال   نی ا  ی جواب  فقط  دارد  را  به    دیها 

 .د یپرسیو م  رفتی سراغش م

 :دوخت و گفت نیریکالفه چشم به سا ریام

 ” که نگرانه منم؟ یکس تنها“ 

 .و به عقب بازگشت  دیدست از کار کش نیشا

نگران   ما“  خریام  میهم  خبر  یلی.  و  رفته  اما   ی وقته  نشده  ازش 

 ”.میندار ی اچاره

 :را باالتر زد و گفت شیهانیآست ی اگونهبه طور وسواس ریام

 ” م؟یکن  کاریما قراره براش چ خواد؟ی م ی ازمون چ اصال“ 



 

 :در جوابش گفت ییصدا

 ” دونمی م من“ 

ا  سیآل در  آستانه  تک  ستادهیدر  د  اشهیو  به  بود،    واریرا  داده 

بادکنک آدامسچرخاندیرا در دهان م   یآدامس   مباالتی ب را   شی. 

 :ترکاند و سپس گفت

ازتون خواسته شده؟ من در زمان قبل ماه   یچ  نیبدون  نیخوایم“ 

م  لریتا  ی برا  یگرفتگ از  کردمیکار  مراقبت  مسئول  پرونده   هی. 

مهم!    یلیخ  یلیمهم! خ   ی پرونده   هیشد!    دهیکه دزد  ی اشدم.پرونده 

 ”مگه نه؟ النیا  ی که تو خوب ازش خبر دار ی اپرونده 

  .قفل شد  سیآل  ی و ر النیا نگاه 

 ” !زنمیحرف م یدر مورد چ یدونیم تو“ 

 :با تعلل لب از لب باز کرد و گفت  النیا

 ” .نوشته شده بود  المنتوسیپوشه سبز رنگ بود که روش اسم ا  هی“ 

 :زد و گفت  یبشکن  سیآل

 ”؟یدونیم ی. در موردش چنیآفر“ 



 

 .پدرش رفته بود فکر کرد دنیکه به د ی به روز  النیا

دردسر درست کنن و   یدر مورد ماه گرفتگ  خوانیعده م   هی  گفت“ 

 ” .کنه  یدگ یبهش رس  دیبا

 :زد و گفت یچشمک سیآل

م   ی ...زدنگو یب“  گفت  کنن!   خوانی به خال...پدرت  دردسر درست 

با د  ی بشه.آقا  یدگیرس   دیگفت  بود  پدرت  نه؟    گهیجرالد  مگه 

 المنتوسیبزرگ پروژه ا  گذارانهی از سرما  یکیپدرت    یدونستینم

و عقب بندازه تا  دستور اختالل بده و پروژه ر  لریبوده؟ قرار بود تا 

گر  هیبتونه   ا  هی.  هکن  دایپ  ی زیراه  واسه  انسان    نیا  نکهیراه  همه 

 یدونی مثل پدرت نشن! اما م  یپولدار لعنت   ی سر  هیطمع    ی قربان

 ” افتاد؟ یچه اتفاق

  ی دیهم فشرده بود که رنگش به سف  ی را رو  شیهاآنقدر لب   النیا

 .. عضالتش از شدت انقباض و غرض درد گرفته بوددییگرای م

 :آمد و گفت شیپ توجهی ب سیآل



 

و گزارشش رو به مقامات باالتر داد و اونا    دیپدرت پرونده رو دزد  “ 

 .کنه  جاد ینتونه اختالل ا  گهیکردن که د  هیرو تنب  نیگر   لریتا   ی جور

 “ 

 :زد ادیفر  النیا

م  ی دار “  با  نی! گریگیچرت  باال دستور دادن که  از    دیبهم گفت 

 ”!کرده جادیکار اختالل ا ی چون تو رهیپدرم بم

به سمت او خم شد و چشم در چشمانش دوخت. انگشتش   سیآل

 :او فشرد و گفت  یشانیپ ی را محکم رو

رو بگه!   قیحقا  تونستیبرعکس رو بهت گفت! چون نم  قایدق  چون“ 

بود داده  انجام  درست  رو  کارت  فقط  کث  ی اگه  پدر  رو   فتی و 

هفته    هیفقط    نی گر  لری! تامینبود  نجایما ا  چکدومیاالن ه   یکشتی م

نفر بهتر از   هی. مرگ  یداشت که تو فرصت رو ازش گرفت  ازیزمان ن 

 ”!ی ریبم ی که کرد ی از شرم کار دیا. بالنیمرگ هزاران نفر بود ا

 :گفت نیریقد راست کرد و رو به چهره بهت زده سا سیآل



 

شما    فهیدور. االن وظ  دیزیبر  د یدونی م  نیگر  لریدر مورد تا  یهرچ“ 

بق  یدونیم  ی زیتو هم چ  ن؟ی! شاتهینجات بشر از  پنهانش    ه یکه 

 ” . مگه نه؟ی کرد

شدند، او در وورد تراشه هم خبر داشت؟ اما   حسی ب   نیشا  دستان

 چطور ممکن بود؟

 :. جواب دادکردی داشت امتحانش م دیشا

 ” .دونمینم  هیاز بق شتریب ی زیچ من“ 

 :زد و گفت ی پوزخند سیآل

 ” .ی که چطور گمش کرد ی بد  حیتوض لریبه تا دیوقتش با به“ 

 زدیالف نم  سی ، آلزد  هیتک  یصندل  یخلع سالح شده به پشت  نیشا

 .دانستی را م زیبلکه واقعا همه چ 
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 س ی آل ،یسه روز قبل از ماه گرفتگ



 

  ن یپارک کرد و کاله کاسکت را باال داد. چند  ی ارا گوشه  موتورش

 .بود، انداخت بشانی که مامور به تعق  ی عکس از افراد

 .را از حفظ گرفت ی ارا برداشت و شماره  لشیموبا

گفت  سالم“  که  همونطور  همه   نی قربان.  دارن.  جلسه  باهم 

 ”تر؟کیبرم نزد ازهیهستن...بله از همه عکس گرفتم. ن 

 :پشت تلفن گوش داد و گفت ی هادقت به صحبت با

 ” .شهیم انجام“ 

را از تن درآورد    ش یموتور گذاشت. کت چرم   ی کاسکت را رو  کاله

  ی موتور گذاشت. چشم چرخاند و به فروشگاه لباس  ی رو   زیو آن را ن

برندها بود. بدون تعلل داخل    نی از معتبرتر  یکیماند که از    رهیخ

گ  کاله  رو   ییطال  س یشد،  پرو  اتاق  در  را  و   ی رنگ  گذاشت  سر 

  پ یو با ت  دیوض کرد. کارت کشع  وف را با چند برند معر  شیهالباس

به خ  ی و ظاهر ا  ابانیمتفاوت  به سمت   میمستق  بارنیبازگشت و 

 .رستوران بزرگ رفت



 

تعظ  دربان احترامش  سالن    یمیبه  به سمت  پوزخند  با  او  و  کرد 

  کردند ی م  رونشی خودش را به تن داشت با لگد ب  ی ها رفت. اگر لباس

  .کردی ف مموانع را حذ ی همه سشییر ی اما دست و دلباز 

 ی پ  ی آ  ی عضو و  یحت  توانستیم  ی دالر  ونیلیم  ی با ظاهر  حاال 

 .رستوران شود

م  داخل چرخاند،  چشم  با   ی چوب  یلیمستط  ی زهایرستوران 

شلوغ و پر از افراد   یشاهانه، سالن  یهای و صندل   ییطال  ی کارکنده 

 ص یرا تشخ  کنیو باز   گرینگاه چند باز  کیمعروف و ثروتمند. در  

 .داد

 توانستینم  ی خبرنگار  ای  ی پاپاراتز  چیبود که ه   یتنها رستوران   نجایا

ها   گاردیباد  یممنوع بود. حت  ی مردم عاد  ی داخلش شود و ورود برا 

 !اجازه ورود نداشتند زین

باال راه داشت و   یضیپله عرراه  ی رو  نگاهش به طبقه  نشست که 

 .شدی سالن به باغ باز م ی که در انتها ی در

 .بگردد دیکدام قسمت را با دانستینم



 

 ” کمکتون کنم؟  توننیم خانم؟“ 

 :برگشت و گفت شخدمتیسمت پ  به

 ” .رزرو کنم زیم هی خوامیم“ 

 “  .امرو رزرو شدن ی برا زهای همه م متاسفم“ 

 :و گفت دیرا درهم کش اخمانش

 ی مدال   نیاز برتر  ی کیمن    ؟یزنیحرف م   ی با ک  ی دار  یدونیم  اصال“ 

 دا یخوب پ  ز یم  هی   دیقرارداد مهم دارم و با  هیهستم! امروز    یگوچ

 ” نمیرو بب تیریمد خوامیکجاست؟ م  تیریکنم. مد

 :به سمتشان آمد و گفت  جرهایاز من  یکی شیباال رفتن صدا با

 ” شده؟ یچ“ 

کرد. در    ی شروع به شلوغ کار  سی مرد دهن باز کند آل  نکهیاز ا  قبل

 ی ها احساس خطر کرده و براآن  انیمشتر  ریبا جلب توجه سا  تینها

 .مورد نظرش را رزرو کند زیم تواندی گفتند م  سیآرام کردن آل



 

 ی بهتر  ویو  زیکدوم م  نمیمجموعه بزنم بب   ی تو  ی دور   هی  خوامیم“ 

باور کن  تیاگه قراردادمو از دست بدم ازتون شکا  دیداره و بهتره 

 ” .کنمی م

 :دستپاچه گفت  جریمن

 ” .دیانتخاب کن دیکه دوست دار ی زیخانم...هر م دیباش راحت“ 

 ی زهایگرفت. تمام م  شیباغ را درپ  ریها کرد و مسرا به آن   پشتش

 .نکرد دایها را پباغ را گشت و آن

 .ازشان نبود ی سمت طبقه دوم رفت. آنجا هم مبر به

که با   افتاد  یشخدمتیکه چشمش به پ  شدی م  دیداشت ناام  کمکم 

نوشته   شیرفت که باال   ی به سمت در  ی دنینوش  ی پر از بطر   ین یس

در نصب شده    ی رو  یورود ممنوع  ی . تابلویشده بود بالکن اختصاص 

 .در آنجا حضور دارند یمهم انیو مشخص بود که مشتر

کرده بود.در را باز کرد و داخل بالکن شد.    دایزد، هدف را پ  لبخند

نزد  ی بالکن درختچه  کیبزرگ  با  که  صدوپنجاه  و   ینتیز  ی هابه 

 ی رنگ  ی دود   ی اشهیش  ی زهایشده و م  نییآراسته شده تز  ی هاسبزه 



 

  د، یبه مشامش رس   گاری س  ی . بوخوردندی در چند طرف به چشم م

ه وضوح به ب  شانیصدا  د یرس  هاوتهبو را دنبال کرد و پشت ب  ریمس

 .لباسش را فشرد تا صداها ضبط شوند ی . دکمهد یرسی گوشش م

 :از مردها گفت یکی

  یسادگ  نیداشته و حاال به هم  نهیهز  اردیلیپروژه چندصد م   نیا“ 

م  میبذار   دیبا  دیگی م بشه؟  کش  دیدونی خراب  طول  تا    دهیچقدر 

 ”بشن؟ ی به همکار یها راضدولت تیاکثر

 :گفت ی گرید

که بهمون شک کردن مثل    ییکشورا  میزودتر دست به کار نش  اگه“ 

سازمان   ی . بعد پاشنی برامون دردسر ساز م نیو چ هیو روس رانیا

 “  .وسط  ادیحقوق بشر م

 :گفت تی با عصبان ی مرد

  نیبرسه! تمام اهداف ما در گرو ا  ی به بهره بردار  دیپروژه با  نیا“ 

برنامه ر  ن یکاره. چند بره! بنظرم    دینبا  هیو سرما  ی زیسال  باد  به 

 ”.میبردار ی قدم جد هی دیبا



 

مهم   ی هانهیاز گز  ی کیبه هرحال شما    ه؟یجرالد؟ نظر شما چ  ی آقا“ 

 ” .ن یهست یجمهور استیر  ی دوره بعد ی برا

 :را صاف کرد و گفت ش یکه جرالد نام داشت گلو ی مرد

 یاز زمان  نیگر  لریجا زده، از اول هم طرف ما نبود! تا  نیگر  لر یتا“ 

موسسه    یمال   تی تحت حما  کردی پروژه کار م  نیا  ی که داشت رو

پروژه رو تمام و کمال به ما بده. اون   خواستی نم  چوقتیه   یبود، ول

 دونهیو م  میاما دنبال اون بچه  دونهی! مونیآقا  ستین  یآدم احمق

کنترل    ونیآقا  میدار  ی. ما اهداف بزرگم یکنی م  کاریچ  قایدق  میدار

به منابع    یابینافرمان، دست  ی هاجهان، کنترل انسان   تیرشد جمع

ب قدرت  اشتریو  س  ی ا یرو  نی!  مرد  اهیاستمداریهر   اسندهیآ  نی! 

 ” .ستین  دنشیقادر به د نیگر لریکه تا ی زیچ
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 ”کرد؟ کاریچ دیبا دیگی شما م خب“ 

 :با تعلل گفت  مرد



 

 ” .برداشته بشه  دیکه سر راه پروژه هست با یمانع هر“ 

 :جرالد گفت ی جمع رو فرا گرفت و سپس آقا سکوت

 ” ...میوادارش کن میتونی دارم که م  ی ابرنامه  من“ 

 ”!رزرو و ورود ممنوعه نجایا د؟یکنی م کاری چ نجایخانم؟ ا “ 

و به عقب بازگشت،    دیاز گا پر  دیکه از پشت به گوشش رس  ییصدا  با

 .به او بود رهیبا اخم خ  یشخدمتیپ

 ” .هرجا رو بخوام رزرو کنم تونمیمن گفتن م  به“ 

ا   ییهرجا“  ب نجایجز  دنبالم  نم  ن یای!  رزرو   د یتونی خانم.  رو  بالکن 

 ” .د یکن

رفت. نتوانسته    ن ییغرغر کرد و به دنبال او پا  یشینما  یبا حالت   سیآل

پشت   یبود چه کس دهیکه فهم  ن یها را بشنود اما همبود نقشه آن

و   یساختگ  یو بدخلق  تی،با شکابود  یکاف  شیهاست برابرنامه   نیا

آورد   رونیرا ب  لشیرستوران را ترک کرد سپس  موبا  زیبدون رزرو م

 .ارسال کرد ن یگر لریتا ی برا ااسم ر کیو تنها 

 ”!جرالد ی آقا“ 
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 س یآل_یقبل از ماه گرفتگ روز

بره فردا صورتم پف   ش یپ  ی نطوریاضطراب دارم اگه هم  یلیخ  من“ 

 ” .بشم ایروس دنع نی ترمن قراره زشت  ای. خداکنهی م

رو   سیآل را  تصو  فیظر  ی هاشانه  ی دستانش  به  و   ریزن گذاشت 

 :ماند و گفت  رهیخ نهیاو در آ ی دهیرنگ پر

باش  استرس“  چ  دی نداشته  همه  ب  یعال  یخانم.    ش یپ   نقصی و 

 ” .رهی م

 :و گفت  دیچی سرد زن دور انگشتانش پ  دستان

 ” ؟یمطمئن“ 

 :هم گذاشت و گفت  ی پلک رو نانیاطم با

بخواب  گهید“  م  دیبهتره  بب  رمی منم  تا   ی فردا مشکل  نمی چک کنم 

 ” .نباشه 

 :زد و گفت ی لبخند نیرزال



 

 ” ....واقعا ممنونم ینیبهتر تو“ 

رفت. به   رونیصورت حفظ کرد و از اتاق ب  ی لبخندش را رو   سیآل

  یی هامحض خروج از اتاق نقاب خنده از صورتش محو شد. با گام 

را به سمت بالکن دنبال کرد. رو به دو نگهبان کنار    رشیبلند مس

 :گفت ی ورود 

 ” ومدن؟یهنوز ن نیگر ی آقا“ 

 ” .خانم نه“ 

ها نگهبان   ی عمارت سر زد. همه  گهیتکون داد و به طبقات د  ی سر

استخدام   نیگر  لر یکه تا  ی دیدج  ی بودن و خدمتکارها  فتیسر ش

بهتر  به  تا مراسم فردا  بود  انجام گ  نیکرده  در آشپزخانه   ردی نحو 

 .مشغول کار بودند

 :و گفت  دی تک خدمه چرختک ی رو نگاهش

عمارت که   ی انتها  ی به اتاقا  دیبر  د یتونی . مهیامروز کار کاف  ی برا“ 

د  تدارک  کن   دهی براتون  استراحت  و  بادیشده  پنج صبح   ی برا  دی. 

 ” .دیتدارک مراسم آماده باش 



 

 زهایرا به آو  شبندهایپ  کیبه    کی و    دندیدست از کار کش  خدمه

آل را ترک کردند.  و آشپزخانه  نزد  سی متصل کرده  ها اتاق  یکیتا 

هداآن را  سر  تیها  سپس  و  تا  ی کرد  کار  اتاق  زد،   نیگر  لریبه 

 .کشان درحال صحبت بودند ازهیها خمنگهبان 

بالکن به    ی همه جارا چک کرد به اتاق خودش بازگشت و رو  یوقت

 .ستادیا نیگر ی انتظار بازگشت آقا

ها  نرده  ی دستانش را از رو  ن یباز شدن درها و داخل شدن ماش  با

  ستاد یمقابل او ا  یورود  ی رفت. در راهرو  رونیبرداشت و به از اتاق ب

 :و گفت

 ” .نیبرگشت رید“ 

 :و گفت دیبه صورتش کش  یخسته دست نیگر لریات

 ”مرتبه؟ ی. همه چدی طول کش کارم“ 

 ”آقا بله“ 

 ”ن؟یرزال“ 

 ” اتاقشون هستن آقا تو“ 



 

 :دیپرس  صبرانهی ب سیآل

 ” شد؟ رتونیدستگ ی زیچ“ 

 .دی مرتبش را به رخ کش  ی هادندان  فیزد و رد   ی لبخند  نیگر  لریتا

.  س یآل  شناسمیدشمنام رو م  شهی. من همدمیرس  جهیکه به نت   البته“ 

من    یزندگ با  ادیبه  که  از دشمن جلوتر    هی  شهیهم  دیداده  قدم 

 ” ...باشم 

 ” ......قربانقربان“ 

 :و گفت دیسرنگهبان عمارت آشفته گلو دو ستریسال

 ” .میکرد دایپ هوشیب عمارت رو ی از نگهبانا دوتا“ 

برساند    انیاش را به پابتواند جمله  ستریاز آنکه سال  ش یپ   یحت  سیآل

 .پلکان کرد ی به سو دنیشروع به دو

اتاق کار رس  کهیزمان  ی رو  هوشی ب  نیکه جو و مارت   دی د  دیبه دم 

 :را روشن کرد و گفت مشی س یافتاده بودند. بالفاصله ب نیزم

 ” واحد شش؟ یواحد شش؟ نگهبان ینگهبان“ 



 

 .دی از آن سو به گوشش نرس ییصدا

 ” !بزنن گندش“ 

به دنبالش آمد. گاوصندوق    زین  لری اتاق را باز کرد و داخل شد، تا  در

 .کردی م  یها دهن کجبه آن یخال

 :دینشست و غر یصندل ی رو  لریتا

  د یبا  دنی! بالخره فهمالمنتوسیا   ی رو بردن! مدارک پروژه  مدارک“ 

 ” !چطور دنبال اون بگردن

 :زد ادیفر سیآل

تعداد نگهبانا    دی . بهتون گفتم که بادهیدم در جواب نم  ینگهبان“ 

 ” !بشه  شتریب

 :زد و گفت ی پوزخند نیگر لریتا

 نیترکه مهم   کنم ینم  سکیر  نقدری. من هرگز اسی باش آل  آروم“ 

از مدارک رو   یخودم پنهان کنم. اونا فقط بخش  کی مدارکم رو نزد

 ” ...نجاستیمدارک ا  هیکردن. بق  دایپ



 

ارسال کرد و   یبا گوش  ی امکی دست به سرش اشاره زد. سپس پ  با

 :گفت 

تو  دیبا  متاسفانه“  رو  خودش  جرالد  دوم،  برنامه  سراغ  بد   یبرم 

قدم جلوترم.   هی  شهیکه من هم  نهیانداخته اما موضوع ا  ی دردسر

  هی  یچندتا قلدر درست حساب  قیکه من از طر  ریبگ  نیفرض رو بر ا

بدهکار بشه    یکردم که حساب  ی به پسرش قرض دادم و کار  یپول

جون بکنه. حاال   شتریده سال ب   دیحاال واسه پس دادن اون پول با

بهش   ی خود   هی  ق یداره و اومده سراغ من! از طر  ازی پسرش به پول ن

م نمزنمی ضربه  باورش  هرگز  جرالد  برا  شهی .  خودش    ی پسر 

دست  گردنیها هم خواه ناخواه برمبذاره. پرونده  ش یا پ کشتنش پ

 ” .من

 :متعجب گفت سیآل

 نیکردی چون فکر م  نی. شما پسرش رو بدهکار کردشمینم  متوجه“ 

 ”ممکنه بدردتون بخوره؟ ی روز  هی

 :گفتاز جا بلند شد و نیگر لریتا



 

حذف   ای  یکن  ی باز   فیکث  دیبا  ای.  سیآل  کنه یم  ی باز  فیاذکثیدن“ 

 ” !یش

 :را به سمت در چرخاند و گفت  سرش

 ” ستر؟یسال“ 

 :بود گفت  دهیکه نفس زنان تازه به اتاق رس ستریسال

 ”آقا؟ بله“ 

 ” .بوده  یبدونم کار ک خوامیم“ 

 :گفت   زدی نفس نفس م  یبه سخت  کهیدرحال ستریسال

 ” .زده  بشیآشپزخونه غ  ی هااز خدمه   یکیوارد نشده آقا، اما    یکس“ 

 :هم فشرد و گفت  ی پلک رو نیگر لریتا

 ”دا؟یجد نیاز هم یکی“ 

 ” !قربان بله“ 

 ”اسمش؟“ 

 :دستش انداخت و گفت  ی به دفترچه تو ی نگاه  ستریسال



 

 ” .قربان ریفا الرا“ 

 :زمزمه کرد یمثال زدن ی با خونسرد نیگر لریتا

 ”!ریفا الرا“ 
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 سیآل_یماه گرفتگ روز

چشم دوخته بود   نیدستانش گرفته و به رزال  انیگل را در م  دسته

وسواس با  چ  شیب   یکه  حد  م  ی هانیاز  مرتب  را  . کردیدامنش 

سرش    ی رنگش را فر کرده و تازه قرار بود تور را رو  ییطال  ی موها

 .محکم کند

 :گرفت و گفت  سی را مقابل آل  ی انقره   گردنبند

 ” ش؟ یبندیم برام“ 

گذاشت و گردنبند را از دستان   زیم  ی دسته گل را با دقت رو   سیآل

 .گرفت نیرزال فیظر

 ” ومده؟یهنوز ن لریتا“ 



 

 ” .رسنیبه موقع م  دی خانم نگران نباش نه“ 

 :و با اضطراب گفت دیگز لب

 ” ه؟ یازدواج چه وقت جلسه کار روز“ 

نام    النیکه ا  ی آن پسر رفته. پسر  دنیبه د  سیرئ  دانستی م  سیآل

  .گشتیبرم ی داشت. مطمئنا به زود

  ن یکه ا  یتیچشم دوخت. مامور  تش یرا بست و به مامور  گردنبند 

جانش    متیبرندارد و به ق  نیمدت بر عهده داشت، که چشم از رزال

اجازه نداشت از خانه   یحت  نیهم که شده از او محافظت کند. رزال

تمام پنج سال گذشته را   نیگفته بود رزال  نیگر  یبرود. آقا  رونیب

  رون یامن و ضدگلوله او را ب  ینیبا ماش   کهدر خانه بوده و جز دوبار  

  .ها پا را فراتر نگذاشته بود از دروازه گریبرده بودند د

راحت به عمارت   یل یخ  بارنینداشت اما ا  یتی هرگز باگ امن  عمارت

 .اتفاق تکرار شود نیباز هم ا دی ترسی م سینفوذ کردن بودند و آل

 :دستش را مقابل صورت او تکان داد و گفت نیرزال

 ” ؟ی...خوبیه“ 



 

 :به خودش آمد و لب زد سیآل

 ” .خانم بله“ 

 :آشکار گفت  ی جانیبا ه  نیرزال

  ی هاهمه مراقبت   نیاز ا  گهیبره. د  شیخوب پ  یهمه چ   دوارمیام“ 

 ی کار  ی هایخسته شدم. بنظرت بعدش منو به مهمان  لریتا  یت یامن

 ” بره؟ی م یو رسم

در    نیگر  ی آقا  ی ریبدهد، هنوز هم از سختگ  یبود چه جواب  مردد

را به   اشفه یبود تا وظ  نجای. او فقط ادانستینم  ی ز یچ  نیمورد رزال

 .انجام دهد  یخوب

 ” نطورهیهم حتما“ 

 :مقابل او زد و گفت  یچرخ نیرزال

 ”شدم؟ چطور“ 

ه  صورتش ش  ادیز  جانیاز  چشمان  بود،  انداخته  و    ی اشهیگل 

عروسک مانند  درست  ق  ی شفافش  و  متیگران  و   ینیتریو  بود 

 س ی. آلزدی از او سر م   ی خاص  یدستپاچگ  کیبا    شهی که هم  یحرکات



 

و با   نیگر   لریهمچون تا  ی مرد  ی که برا  دیدیدر او نم  ی زیچ  چیه

هم   کباری  یحت  حالکه داشت جذاب باشد. تابه   یاخالق   اتیخصوص

آقا رو  نیگر  ی نگاه  عاشقانه  ند  ی را  ب   دهی او   شتر یبود، 

اما برعکس رزال  ی و جد  ر یمنضبط،سختگ  قلبش    ی با همه  نیبود 

زمان  لریتا داشت.  دوست  م  ی درباره  کهی را  صحبت  در   کردی او 

  .دی درخشی چشمانش انگار ستاره م

 ” .شهیمسحور شما م یخانم. مطمئنم آقا حساب نیشد یعال“ 

داشت که دل دخترک    یحرف خودش باور نداشت اما چه اشکال  به

 خوش کند؟ یرا کم چارهیب

 :از خدمه گفت  ی کیباز شد و  در

رسمهمان  خانم؟“  منتظر    دنیها  ازدواج  محراب  در  هم  آقا  و 

 ” .شماست

ه  نیرزال و  تکاپو  به  حت   جانیچنان  که  کرد   یافتاد  فراموش 

 .را بپوشد شیهاکفش 

 ” .نره ادتونیکفشا  خانم“ 



 

 :و گفت  دیکش  یشانیبه پ  یدست نیرزال

رو    لریتا   ی تا من گند نزنم و آبرو  یکنارم باش   هیبه ثان  هیثان  دیبا  تو“ 

 ” .نبرم

  ش یبازو  نیآورد تا رزال  شیدستش را پ  سیو آل  دیرا پوش  هاکفش 

 .کند  یو او را تا محراب همراه ردیرا بگ

باشد، بعد از پنج سال انزوا قرار بود  یحق داشت عصب چارهیدخترب

 نیرزال  ی دلش برا  یقرار گرفته و ازدواج کند! به نوع  دیدر معرض د

 خواستندیاز او م ی بود که هرکار ی دختر آرام و صبور سوخت،ی م

 .دادیانجام م  یبه راحت

  دند یرس  یبه باغ پشت  یرفتند. وقت  نییعمارت پا  چیپلکان مارپ  از

به چشمش خورد که از مهمانان پر شده   ی اد یز  ی هایصندل  فیرد

 !را نه ی ا و عده  شناختیرا م  ی ابود. عده 

شلوار  نیگر  لر یتا  شان یروبرو و  کت  مشک  یرسم  ی با  رنگ   یو 

 .د یکشیتر انتظارشان را معقب یکم زین  شیو کش ستادهیا



 

 ی برا  سی داشتند. آل  یسرد شده و لرزش محسوس  نیرزال  دستان

 :دادنش لب زد  ی دلدار

 ” .یهست ی ا العادهنباش. تو عروس فوق نگران“ 

رفتند   شی نشست. قدم به قدم تا جلو پ  نیصورت رزال  ی رو  لبخند

 ی سپرد و عقب رفت. صدا  لریرا به دستان تا  نیدست رزال  سیآل  و

 .شروع به صحبت کند  شی قطع شد تا کش میمال یقی موس

  ش یعبور کرد و به کش   نیاز صورت رزال  تفاوتیب   نیگر  لریتا  نگاه 

 ...در چهره داشت، نه احساس شعف و عشق  یجانی ماند. نه ه   رهیخ

پ   شی ب  سیآل دل  شیاز  که  رفت  فرو  فکر  چه    نیا  لیبه  ازدواج 

 .باشد تواندی م

  تفاوتی ب  یبا پوزخند و بعض  یبعض  د،یمهمانان چرخ  ی رو   چشمش

بعض بودند.  دوخته  چشم  مراسم  و پچ  رلب یز  زین  یبه  کرده  پچ 

تقردندیخندی م همه  دوستان   ایو    ی کار  ی شرکا  بای.  و  همکاران 

از آن    ی و هنوز خبر  ستادهی ا  فی بودند. خدمه همه رد  نیگر  ی آقا

 .نبود  ی دختر فرار



 

  ی مانند آنکه کس  یداشت. حس  ی به اطراف گرداند، حس بد   چشم

  .داشته باشد  رنظرشانیز

نشن  شیکش  ی هاصحبت  که    دیرا شن   نی گر  لریتا  ی اما صدا  دی را 

صدا بعد  و  راند  زبان  بر  را  گفتن    نیرزال  ی تعهدش  به  شروع  که 

 .حفظ شده، کرد شیاز پ کلمات
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  .پشت بام عمارت ی باال  ییدرست جا دیرا د ی اهیسا

 :زد ادیفر

 ” !نیرو زم  دیبخواب نیگر ی آقا“ 

اما قبل از آنکه   دی پر  نیبه سمت رزال  سیبه عقب برگشت و آل  لریتا

 ی و صدا   د یبه گوش رس  یک یشل  ی بردارد صدا  یقدم   ی بتواند حت

  ی خون  ی ماند و قرمز  ره یخ  نیقطع شد. نگاهش به پشت رزال  نیرزال

 .کردیرا لک م دیکه لباس سف 



 

ج  ی صدا و  صدامهمان  غیهمهمه  در  فر  ینگهبانان  یها   اد یکه 

 .عمارت بسته شود گم شد  ی تا درها زدندی م

 ی برا  یبدون آنکه تالش  نیگر  لریافتاد و تا  نیبه سمت زم  نیرزال

 .شتافت ستری نگه داشتنش کند به سمت سال

زانو زد و دستانش را در دست گرفت. چشمان   نی کنار رزال  سیآل

  نیگر  لریتا   ی بود برا  دهیاز اشک بود، انگار تازه فهم  سیدخترک خ

 .نبوده ی باز شب مهیجز عروسک خ ی زیچ

 ” ......آروم باششهی درست م یباش...همه چ آروم“ 

نفس    نفس   ی اما جز صدا  دیبگو  ی زیاز هم باز شدند تا چ  لبانش 

دار چ  ی هازدن اشک  یزیخس  قطره  براند.  زبان  به  از   ینتوانست 

که حاال سردتر شده بود از   ی و دست سرد  دیچک  نییچشمش پا

 افتاد  نیزم  ی و رو دیلغز سی انگشتان آل انیم
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م  از بلند شد و در  تا  ییبلبشو  انی جا  افتاده بود دنبال  راه   لر یکه 

صحبت کرده و به نگهبانان دستورات    یمیس  یکه با ب  دی. او را د دیدو

 .دهدیالزم را م

 :و با خشونت گفت دی را کش نشیآست

آقا  نجایا“  شده  خبر  گفت   ن؟یگر  ی چه  اخ  دیشما  سال  ده    ر یدر 

 ”!شده بود نیعمارت تضم نیا تیامن

 :افتاده بود اشاره کرد و گفت نیکه رزال ییدست به سمت جا با

 ” .د یامبوالنس خبر کن دیبا“ 

داشتند    یکه سع  یدورو بر کرد و نگهبانان   یبه شلوغ  ینگاه  لریتا

  س ی رنگ آل  دیکت سف  ی ببرند. گوشه   رونیمهمانان را از محوطه ب

. به اتاقش که رفتند دیرا در دست گرفت و او را به داخل عمارت کش

 :در را بست و گفت

 ن یهم  ی رو داشتم برا  ی زیچ  ن ی! من انتظار چنسی نباش آل  احمق“ 

 ” .مدت تورو استخدام کردم که حواست به رز باشه نیا

 .کردیرا باور نم یتفاوتی حجم از ب نیا سیآل



 

م  ی گلو   همسرتون“  چطور  خورد!  گلوله   نقدریا  دیتونیچشمتون 

 ” .د یباش الیخیب

 :روشن کرد و گفت ی گاریپشت به او س نیگر لریتا

 ” س؟یآل یدونی م یچ نیمورد رزال در“ 

 :بدون تعلل گفت  سیآل

آشنا شد  هفت“  باهاش  ا  نیساله  پنج ساله  زندگ  نجایو    ی با شما 

 ” .کنهی م

 ” رو کنارش بگذرونم؟ یمن شب  ی دید  تاحاال “ 

  .صحبت کند متنفر بود گرانید  یمسائل خصوص  ی درباره نکهیا از

 ” .نه“ 

 ” بهش داشتم؟ ی امن عالقه  یباعث شده حس کن یچ پس“ 

 ” ...ازدواج دیداشت شما“ 

آل  ی اد یز  لیدال   تونهیم  ازدواج“  باشه  ساله  س یداشته  هفت  من   .

م  نیرزال توشناسمیرو  حما  ی .  ب  تیانجمن  افراد    سرپرست یاز 



 

تونسته بود آموزش    نیریبود و با کمک خ  میتیکه    ی. دختردمشید

 ی نداشت. تو یداشته باشه اما هرگز اعتماد به نفس کاف  یدانشگاه

به خودش زحمت    ی ! حتسالاول عاشق شد! هفت    داریهمون د

ازش    ی نطوریچرا ا  ایبهش ندارم   ی اعالقه   چینداد بفهمه چرا من ه

 ” .کنمی مراقبت م 

 ” ...ادیز ی و از عالقه دی شما نگران جونش هست کرد یفکر م اون“ 

 :گفت حوصلهیب لریتا

حد احمق    نیکه در ا  ییدختر احمق بود! از دخترا   هیفقط    اون “ 

برا خب  اما  متنفرم.  مناسب  ی باشن  فرصت  دختر   هیبود.    ی من 

 ”چرا؟ یدونیو کار اما لوس و احمق...م کسی ب

 .ساکت و صامت به او چشم دوخته بود ی امانند مجسمه سیآل

که   ی دشمنان من تمام تالششون رو کردن تا بفهمن دختر  چون“ 

 یلیو چه دل  ه؟یک  کنمی قدرت ازش محافظت م  ی من دارم با همه

 ” .از چشم عموم دور نگهش داشتم  ی نطوریداره که من ا



 

داد   رونیبرگش را به ب  گاریکه دود س  کردی ناباور به او نگاه م  سیآل

 .رنگش خاموش کرد ییطال ی گاریرا در جاس گاریس ی و ته مانده 

هم  گفتم“  دشمنا  هی  شهیکه  از  جلوتر  ن  ییقدم  که    ت یهاهستم 

توجه  سال  پنج  من  کنن.  نفوذ  عمارت  به  تا  کردن  رو  تالششون 

و   یتیامن  ی روین  نیشتریجلب کردم که با ب  ی دشمنام رو به دختر

داره   تیکه واقعا برام اهم  ی کنارم بود و در عوض دختر  یحفاظت

با کمتر از    نیرو  تا  دشمنام دور بمونه.    چشممحافظت رها کردم 

 “ ست؟یهوشمندانه ن 

 .نشست و دستانش را درهم فرو برد یصندل ی رو

کردن اون دختر گمشده   یسع  یل یخوردن. خ  ی امروز رکب بد  اونا“ 

کنن و خب پنج سال زحمتشون به هدر رفت. متاسفم که   دایرو پ

نم  یهدف   نیچن  ی فدا  نیرزال فکر    تاینها  ره،یبم   خواستمیشد، 

به من ضربه    خواستیه بدزدنش اما کشتن؟ جرالد مقرار  کردمی م

 ” .خوره خودشهیکه ضربه م  یاون ت یبزنه اما در نها

آغشته به    راهنیرفت. پ   شیهااز جا بلند شد و به سمت کمد لباس

 :گذاشت و گفت ی دسته صندل ی خون را رو 



 

انتقال جسد به    ب ی. لطف کن ترتده یتا االن امبوالنس رس   احتماال “ 

  ی ک  ی نفوذ  میبفهم  دیسردخونه رو بده و نگهبانا رو هماهنگ کن. با

با برا  دیبوده. من  االن هم  تا  اون  دنیرس  ی برم.  دنبالشم    یبه  که 

 ” .شده رید یلیخ

رفت، خروج  به اتاق  و   چکسیکه ه  یسمت در دوم  جز خودش 

از آن در خارج شود   ی از آن خبر نداشت و مطمئن بود وقت  سیآل

 .ستین بش یقادر به تعق  یسک

 :کرد و گفت  ی بود که مکث  دهیهنوز به سنسور نرس  دستش

خودت تا االن    کنمی . فکر مسیآل  فته ی ب  ی بد  ی قراره اتفاقا  امشب“ 

فهم  زایچ  یلیخ تی دیرو  دختر  تو  زودیهست  ی زی.  به   ی. 

 ” .نمت یبی م

بهت    س یباز شد. آل  یمخف  ی سنسور نشست و ورود  ی رو  دستش

ماند    رهیخ  یآمبوالنس ی و چشمش رو  دیزده به سمت پنجره چرخ

 .بردندی م نیحمل جسد رزال ی را برا ی که برانکارد
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 حال زمان

باز کرد،    چشمانش از خواب  آمدینم  ادشیرا که  انگار    ی کجاست. 

به گوشش    یکنواختی  ی هاب ی ببی ب  ی شده باشد. صدا  داریب   یطوالن

   .داشتند ی بیعج تمیکه ر دیرسی م

بودی شد  داریب  بالخره“  شده  مجبور  متاسفم  خب    ن ی مورف  می! 

 ” .یتا آروم بش میبهت بزن  ی شتریب

آب  نگاهش تالق  یبا چشمان  و شفاف  ذهنش    یرنگ  انگار  و  کرد 

 .شدند  یچشمان او در سرش تداع  تی به شفاف  یداد. خاطرات  یاتصال

د  اورا ذهنش  باال   دیدر  کودکانه  ی که  تخت  و   ستادهی ا  ی اسر 

 :پرسدی م

 ”ن؟یبذار  ی! قراره اسمشو چی دوست داشتن  ی کوچولو چه“ 

 :باشدش، گفت   دنیکه انگار همه عمر شن ییزنانه آشنا  ی صدا

 ” .باشه  انایاسمش دا خوامی م انایدا “ 



 

او در گروه سرود    ریتصاو بود و مرد  میتیعوض شدند،  با   یخانه 

  .کردیدورتر او را تماشا م ی اشفاف از فاصله یچشمان آب

ب  شتریب  ریتصاو تا  ی شتریو  نقش    نیگر  لریاز  چشمانش  مقابل 

از وجودشان   یحت  نیاز ا  ش یکه مطمئن بود تا پ  ی ریبستند، تصاو

 اش افتاده بود؟حافظه ی برا یهم خبر نداشته اما حاال چه اتفاق

 کرد یاز سکوت احساس نگران لریتا

 ”انا؟یدا ی اریب ادیمنو به   یتونیم“ 

 :زد لب

بود  تو“  م  یونیزیتلو  الیسر  هی  ی صدا  ،ی اونجا  و   اومدی مزخرف 

باشه...تو اونجا   یقراره اسمم چ   ی د ی...تو از مادرم پرسگرایقهقهه باز

صحنه   ی ...توی بود تماشا   هیعمرم...  ی هاتمام  دور  از  گوشه 

برم  یمترو وقت  ی تو  ی...حتی کردی م ...انگار  گشتمی از مطب دکتر 

 ”ی بود شهیهم

 :به خود گرفتند و گفت  اقیاز اشت یرنگ لریتا  چشمان



 

تمام به   اتییرو با جز  ی ااس. تو هر خاطرهحافظه! فوق العاده  اَبَر“ 

 ”!ی اریم ادی

  ی داشت، انگار هم خودش باشد هم نباشد. انگار من  یبیعج  حس

د  دیجد دستانش  بود.  کرده  رشد  گزگز   گریدرونش  و  درد  حس 

 .نداشت و قلبش آرام بود

چ  دستانش  و  کرد  مشت  حس    ی بیعج  ز یرا  کرد.  حس  را 

 .از حد شده باشد  شیو قدرتش ب  یتوان بدن قدرت...انگار 

کامپ  ذهنش م  عیسر  شرفتهیپ  ی وتریمانند  و    کردی محاسبه 

آنال  ی زیهرچ م  زیرا  پردازش  قدرت  ی هوش  کردی و    ی باالتر، 

 .تر را بدست آورده بودسالم  یو بدن راتریگ  یشتر،ذهن یب

 ”؟یدار یخوبه؟ چه حس حالت“ 

 داشت؟ یچه حس واقعا

 ” .خوبم کنم یم فکر“ 

 .آورد شیشد و دستش را به سمت دست او پ ک ی به او نزد لریتا



 

ضربان قلبش    ی دست او قرار گرفتند صدا   ان یکه در م  انگشتانش

که    یبود اما انگار احساسات  ی آوردر دستگاه باال رفت. حس خجالت 

 .تر شده بودنددرآمده و پررنگ انیبه غل  شیاز پ  شتریداشت ب

 :زد و گفت شگریبه نما یلبخند کوچک لریتا

و بعد در مورد    یخودت رو بشناس   ی هاقدرت  دیحاال با  کنمی م  فکر“ 

 ” . هوم؟می حرف بزن زایچ یلیخ

 .د یفهمیم  شتری ب  دیداشت با  ی موافق بود، حاال که حس بهتر  انایدا

م  دیبا را  خانواده  شناختیخودش  کارهاو  را!    یبرا   ی اد یز  ی اش 

 .انجام دادن داشت
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و دکتر از نوک سر تا فرق    لریو اجازه داد تا  ستادیدستگاه ا  ی رو

بررس  شیپا تا  ی را  چشمان  م  لریکنند،  از   یبرق  زد، ی برق  خاص 

شگفت   جانیه دایو  انگار  گنج  لیتبد  شیبرا  انای.  دست   ی انه یبه 

برا  ی افتنین بود.  د  ی شده  که  بود  جالب  هم  احساس    گریخودش 



 

ب  یخستگ و  وجودش    شترینداشت  انرژ  انگارتمام  از  بود  و   ی پر 

نم  یقدرت هنوز  با  دانستیکه  ب  دیچطور  کنار  آن  نگاه  دیایبا  از   .

مواجه شود که خودش    ی زیبا چ  دیترسی داشت، م  م یب  نهیکردن به آ

به خواب داشت    ی ازینه گرسنه بود و نه تشنه، انگار نه ن   گرینباشد. د

 توانست ی مبود که    ی وتری...انگار کامپی زیچ  چینه استراحت و نه ه

ن ا   ازیبدون  و  برق  ز  نترنتیبه  ا  ی اد یساعات  بدون  کند   نکه یکار 

  .آزارش دهد ی زیچ ایموتورش داغ کرده 

بود، هزاران    وزوز  ی شلوغ و پر از صدا  ی اما مانند النه زنبور  ذهنش

 یجلو  توانستیداشتند به سرش نفوذ کنند و نم  یفکر و خاطره سع 

بگذارد و   شیهاگوش  ی رو  یبالش  توانستی . کاش مردیها را بگ آن

  .سرسام آور را خفه کند ی صدا نیا

 ...حافظه ابر

 .جمله را به زبان آورده بود نیا قایدق نیگر لریتا

م  نیهم  لش یدل  پس که  به    یخاطرات  توانستی بود  متعلق  که 

نوزاد از  را  بودند  او  ا  ی چشمان  به    نیتا  اگر  اوردی ب  ادیزمان  اما   .



 

چن  ی احافظه د  یقدرت  نیحاال  چ  گریداشت،  را    ییزهایچه 

 اورد؟یب ادیبه  توانستی م

 ” .مطمئن شم حالشون خوبه  خوامی . م نم یرو بب  هیبق خوامیم“ 

آنال  ینگاه  نیگر  لریتا انداخت،  او  صورت  و   زگر یبه  کرد  نگاهش 

 :گفت 

 ” ؟یخودت رو کنترل کن یتونی حالت خوبه؟ م یمطمئن“ 

 ” بتونم؟ دینبا“ 

.  نی. مراقب باش فقط همیبزن  بی آس  ی به کس  ادیاز قدرت ز  ممکنه“ 

ز  یسع به ذهنت  ن  ادیکن  نمی اری فشار  ما    دونمی ...هنوز  با  چقدر 

 ” .ی کرد دایتفاوت پ

فرد وفادار به او   کی تواندی م نیگر لریتا گفت ی در سرش م ییصدا

باشد، رفتارش، حالت    انایزدن به دا  ب یدنبال آس  آمدی باشد بنظر نم

  .محافظت کننده بود بایتقر زیبدنش و همه چ ستادنش،یا

ا  هنوز با  داشت،  اعتماد  او  که    دیشا  دانستی م  نکهیبه  اندازه  آن 

  .قابل اعتماد بود ی نباشد اما هنوز برا یآدم خوب  دیگوی م



 

 ”بهمون حمله نکردن؟ هنوز“ 

م   ی...ولنه“  ا  کنمیفکر  محض  تبد  نکهیبه  تو   ، ی شد  لیبفهمن 

 ” .رو شروع کنن. حتما تا االن خبر درز کرده تشونیفعال

 :گفت انایبه راه افتاد و رو به دا نیگر لریتا

  م یتونی چندتا لباس گذاشتم، لباسات رو عوض کن بعدش م  برات“ 

 ” .ی نی دوستات رو بب میبر

الکل و   ی اش که بوشده   فیکث  ی ها لباس  انایرا تنها گذاشت و دا  او

کنار گذاشته   شی که برا  ی دیرا درآورد و لباس جد  دادی عفونت م

آ به سمت  مردد  کرد.  تن  به  را  بود  که    ی انه ییشده  کرد  حرکت 

  ن یکه چشمانش چند ند یخودش را بب  دیترسی اتاق بود. م ی گوشه 

س باشند    اهیمردمک  ا  ورتشص  ایداشته   رییتغ  هاالمنتوس یمانند 

  .کرده باشد 

و   دیچشمان خودش چرخ  ی نگاهش اول رو  ستادیکه ا  نهیآ  مقابل

ه  الشیبودن چشمانش خ  یعاد  دنیبا د  ی رییتغ  چیراحت شد، 



 

از شفاف  اگر  بود.  تر شدن پوست و سرحال شدن صورتش  نکرده 

 .هنوز خودش بود کردی صرف نظر م

  .حس خودش بودن داشت د،یکش هاقهی شق ی رو یدست

سلول  قدرتش در  ذهن،  در  در   ی ادیبن  ی هاحاال  و  وجودش 

را نداشت که   نی حس ا   گرینبود، د  مصرفیب  گریبودند. د  شیهارگ

  .دیایاز دستش بر ن ی کار چی عضو گروه باشد و ه نیترفیضع

رو  دنید  شوق کنکاش  از  دست  شد  باعث  دوستانش    یدوباره 

عج بدود.  در  سمت  به  بردارد  دو  ب یخودش  موقع  که   دنیبود 

م م   ی رو  کردیاحساس  پرواز  حت   کند، یهوا  هم    یانگار  سرعتش 

 !باالتر رفته بود
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  ریذهنش مس بارنیکرد، ا تیو خم مقر هدا چیاو را از پ نیگر لریتا

خودش را به   دیچطور با  دانستیم   یداشت و حت  ادیرا به    ریبه مس

ا  یخروج از  و  قو  نجایبرساند  آنقدر  انگار حواسش  شود.   ی خارج 



 

  ز ین  شیابیریمس  خورد،ی گول نم  یآسان  نیبه ا  گریشده بود که د

احس  افتهیبهبود   مثل کف دستش    کردیم  اسو حاال  را   ادیمقر 

 .گرفته است 

  دیرا د  ریو ام  نیشا  یبا دلتنگ  انایرا باز کرد و دا  ی در   نیگر   لریتا

 .کردندی بزرگ نشسته و به سرعت کار م ستمی که پشت دو س

اش  بود که متوجه او شد و از جا بلند شد، چهره   یکس  نیاول  ریام

هنوز خودش   انایدا  ستیبود که چندان به مطمئن ن   نیاز ا  یحاک

 .دیو او را در اغوش کش  دیاما بدون تعلل به سمتش دو  نیباشد. شا

 :گذاشت و گفت نیرا آهسته دور شا دستانش 

 ” .دلم براتون تنگ شده بود واقعا“ 

 :انداخت و گفت ریبه ام  ی نگاه

 ” .نجاستیکن خود خودمم. هنوز اون دختر احمق درونم هم باور“ 

 .زد و به سمتشان آمد ی لبخند ریام

 ” .تر از قبل. سالمیسالم  نمی بیکه م  خوشحالم“ 

 :از هردو فاصله گرفت و گفـت انایدا



 

 ” ن؟ی کنیم کاریچ دیدار “ 

 :داد حیتوض نیگر لریتا

که به من   ییهاالمنتوسی. تمام اکنن ی م یمحدوده رو بررس دارن“ 

که بهشون    یاضاف  یدسترس  هیو با    کننی م  دایوابسته هستن رو پ

م ا  توننیدادم  از  چقدر  من    هاالمنتوسیبفهمن  دستور  تحت 

استنین بودم  گفته  بهت  که  همونطور  سه    ی هاالمنتوسی.  درجه 

 نکه یخودشون ندارن! اما ا  زا  ی اریت هستن. اختوابسته به دستورا

باشن، بستگ درونشون   یبه ژن سازندگ  یبه کدوم فرمانده وفادار 

م فکر  ما  و  هستن.    ی نفوذ  ی تعداد  هی  می کنی داره  دشمن 

اشاره به مقر ما حمله و ما رو تا    ه یکه منتظرن با    ییهاالمنتوسیا

 ” .دونه آخر نابود کنن

 :کرد و گفت یاخم انایدا

 ” ه؟یکار چ  نیممکنه؟ هدف دشمن از ا ی زیچ نیچن“ 
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  ر ی به تصو  رهینگاهش با دقت خ  کهینشست و درحال  یصندل  ی رو  ریام

 :بود گفت  توری مان

  ی ز یتورو بدون جنگ و خونر  نیگر  لریکه تا  دوننی تو. م   گرفتن“ 

نقشه دارن   نی. گرچه من معتقدم اونا چنددهینم  لیبهشون تحو

 ”!ی سراغ پلن بعد  رنی شکست بخوره م  یکیکه اگه 

ا  تونستنی . مستین  یمنطق“  از  با  دایپ  نایمنو زودتر    دیکنن. چرا 

 ”کردن؟یهمه صبر م  نیا

 :شد و گفت ترکیبه او نزد یکم لریتا

بزرگتر از   یلیخ  یلیخ  ی زیچ  هی  ه ی. قضانایدا  یستی فقط تو ن  هیقض“ 

  ت یفکر کن...جمع  ن یذهن توئه. فقط به ا  ی که تو  ه یکیکوچ  ریتصو

م   ایدن هشت  زود  دهیرس  اردیلیبه  به  وضع  ی و  شدن  بهتر   ت ی با 

 ادتریروز به روز ز  بایتقر تیجمع ن یثروتمند ا  ی بهداشت تو کشورا

 ی برا  یامکانات کاف  نی . کره زمرسهی م  اردیلیو به دوازده م  شهی م

  یرو  یزندگ  ی برا  ی گذار  هیسرما  ی حجم انسان رو نداره از طرف  نیا

داره    ازیبهش ن   ای که دن  ی زیو چ  هی طوالن   یلیبرنامه خ  هی  گهیکرات د

رو کم کرد و    تی از جمع  یزان یم  ه ی  شهیم  های ماری زمانه! با انتشار ب 



 

از رشد    ی بازم به حد کاف  ماتر رو نگه داشت او مقاوم  تری گونه قو

نم  تیجمع دن شهیکاسته  سران  ا  ای.  با    دنیرس  جه ینت   نیبه  که 

 تونن یم نجایا یبه گستردگ ی ابا انتخاب منطقه المنتوس،یبرنامه ا

بررس رو  موضوع  قدرت  یهردو  هم  در   یالمنتوس ی ا  ی هاکنن،  رو 

  زانیسرباز داشته باشن و هم اون م  ی هم به حد کاف  رن،یدست بگ

 “  .ببرن نیرو از ب خوانی که نم یتیعجم

 :را کامل کرد و گفت  لریتا ی هاحرف نیشا

جا  اونا“  به  م  ی االن  تموم  رو  منابع  که  انسان  همه   کردن،یاون 

 تونهیبه آب داره و نه غذا و م  ازیفرمانبردار دارن که نه ن  یموجودات

 اراتیس  ی و امکانات رو  زاتیساخت همون تجه  ی برا  ی کاف  ی روین

با  گهید فقط  کنه.  فراهم  براشون  کامل   دیرو  کنترل  بتونن 

مبارزه با   ی لشکر ضد ضربه برا هی . رنیرو به دست بگ  هاالمنتوسیا

 ” .هیکامل یلیخ دهی. اگهید ی کارا یلیخ ی و برا ایدن ه یبق

 :انداخت و پوزخند زد و گفت نیبه شا ینگاه لریتا

ا  اونا“  ا  نیبه  اگه همه  مثل من کامل    هاالمنتوسی فکر کردن که 

 کیدرجه    المنتوسیا  هی.  رسنینم   خوانی که م   یباشن، به هدف



 

ن  ار یکه قدرت اخت ا  ی به فرمانبردار  ی ازیداره  همه   ی نطورینداره. 

م  زیچ خارج  کنترلشون  اشدی از  اونا  و    وبیمع  ی هاالمنتوس ی. 

بشر،   شرفتیپ  ی برا   خواستنینم  رگز. اونا هخواستن ی فرمانبردار م

  ت یبشر  خواستنی ها قدم بردارن. اونا فقط م و نقص   ی ماریاز ب  ییرها

باگ بزرگ    هیکنن. اما برنامه اونا    لیخدمتگزار تبد  یرو به موجودات

 ” .داشت

 ی ل یکه حاال خ  یبا ذهن   انا ینشست. دا  انایدا  ی با لبخند رو  نگاهش

 :گفت کردی م لیتحل هیدرک و تجز ترعیسر

ا  باگ“  ا  نه یبزرگ  به    هاالمنتوس یکه  کمال  و  تمام  طور  به  هنوز 

تحت   می. اونا انتظار داشتن که درجه سه ها مستق ستن یفرمان اونا ن

فهم اما  باشن  بدقلق  ی هاالمنتوسیا  دنیامرشون  سه  از  درجه  تر 

فرمان    ینیا به  از   کنن ی م  ینفر گوش بدن. سرکش  هیهستن که 

کنترلشون   شهیهفتاد درصد م   زانیم   هو فقط ب  زننی برنامه کنار م 

 تیرو هدا  هاالمنتوسیا  یتمام  تونهی م   دری ل  هیفقط    تیکرد. در نها

ل ا  ی دریکنه.  نم  ک،یدرجه    ی هاالمنتوسیکه  سه  و   تونن ی دو 

هاشون تمام برنامه   نکهیاونا واسه ا  ن یهم  ی فرمانبردارش نباشن. برا



 

تعداد   نیا  بتونندارن. به من تا    ازیبره به من ن   ش ی طبق نقشه پ

  ه یاونا حکم   ی کنن. من برا تیرو کنترل و هدا هاالمنتوسی ا ی باال 

 ” .گردنیدنبال من م  نیرو دارم. واسه هم  ونیزیکنترل تلو

اشاره زد   توریبه مان   زدی تنش درش موج م  یکه کم  ییبا صدا  ریام

 :و گفت

بخب“  شد.  تموم  ا  دی نیبب   دیای ...اسکن  نافرمان    المنتوسیچندتا 

 ” .دارن یکاف  یآمادگ نیگر لریحمله کردن به تا ی که برا میدار

 :نشست و گفت نیگر  لریتا ی رو زیتمسخرآم نگاهش

  ت ی درجه سه محبوب   ی هاالمنتوس یا  ن یب   رونیتو اون ب  ادیم   بنظر“ 

 ” .قی رف ادیم  نییپا یلیو کنترلت داره خ ی ندار یچندان
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به   ریکه ام  ی خم شدند و به به آمار  تور یبه سمت مان  لریو تا  انایدا

درصد از    یدرصد! س  یبود چشم دوختند. تنها س  افتهیآن دست  



 

تا  هاالمنتوسیا به  ا  نیگر  لریهنوز  و  بودند  زنگ   نیوفادار  مانند 

 .ندارند ی ادیها بود تا بفهمند وقت زآن ی برا  ی هشدار

 :بود گفت رهی هنوز به نمودار خ کهیدرحال انایدا

  نیرو از ب  گهیبه عوامل د  شونیتا وفادار  یکن  دایپ  یراه  یتونینم“ 

 ”؟ی ببر

 :و گفت دیکش  بوریک ی رو یدست ریام

اونا ساخته شدن تا    یخوب بود. ول  اومدی ازم برم  ی زیچ  ن یچن  اگه“ 

 یی نفر کنترلشون کنه تو  هیگرفته بشن. اگه قرار باشه    یبه بردگ

 ” .انایدا

 :برگشت و گفت لریبه سمت تا انایدا

 ” .کنترلشون کنم تونمی بده چطور م ادمیبده.  ادمی“ 

خ  نیگر  لریتا او  به  لبخند  م  ره یبا  برق  نگاهش   یوقت  زدی شد. 

 .دندیخندی م زی بلکه تمام چشمانش ن شیهانه تنها لب  دیخندی م

 ” .انایدا یبهمون بگ نویبودم تو ا دواریمن ام خب“ 

 افتادند. منظورش چه بود؟  نییپا انایدا دستان



 

 ” .یدونی در مورد کنترل اونا نم یچ یکه تو ه نگو“ 

برد. اما    نشونیاز ب   شهی فرکانس خاص م  هیبا    دونمی فقط م  من“ 

کنترل    ی . تو برادونمیکنترلشون کرد؟ واقعا نم  شهیچطور م  نکهیا

 یکن   داشیپ   دیکه درون توئه. تو با  هیزیچ   نی. ایینجایکردن اونا ا

 ” .یدونی سوال رو م نی که جواب ا ی. فقط تو هستانایدا

چشم دوختند، انگار انتظار داشتند او به طور    انایبه دا  ریو ام  نیشا

آسا آست  یجواب  ییمعجزه  دا  نیدر  باشد.  ه  انایداشته    ز یچ  چیاما 

حتدانستینم او  چه   ی.  که  بنود  مطمئن  هم  خودش  مورد  در 

  ی مهم  نیجواب سوال به ا  دانستی م  دیدارد چطور با  ییهاقدرت

 .ستیدر گرو آن بود، چ زیکه همه چ

 ”فرکانس الزمه؟ هی ن یگیمگه نم دشون؟یبری نم نیاز ب  چرا“ 

 :زد و گفت یلبخند تلخ  لریتا

که    ییهاانسان .  انای. اونا انسان هستن دارنیمی همه اونا م  ی نطوریا“ 

تو عمق وجودشون پنهانه!    ییهنوز جا  ت یشکل دادن، انسان   رییتغ

ندارن!    یاونا گناه   م؟یببر  نیتعداد از افراد رو از ب  نیا  ی انتظار دار



 

تصم خودشون  ا  میاونا  که  ب  نینگرفتن  براشون  ...اونا فتهی اتفاق 

اس؟ من آدم المنتوس بشن! بنظرت کشتن اونا عادالنهینخواستن ا

رو فدا کردم. اما   ایلیبه اهدافم خ  دنیرس  ی برا  انا،یدا  ستمین  یخوب

تعداد   نیا  تونمیفدا بشه! من نم  یتا الزم نبوده نذاشتم کس   شهیهم

ا  یبرا  مینشه و مجبور بش  دایپ  یراه   چیه  نکهیرو فدا کنم...مگه 

 ” .م یانسان رو فدا کن زانیم نیا قه،منط نیا رونیب تینجات بشر

  خواست یگرفته بود. معلوم بود که نم  میبا او بود، عجوالنه تصم  حق

م  نیا اگر  فقط  شوند.  کشته  افراد  با  دانستی تعداد    د یچطور 

 ...کنترلشان کند

 .نشست شیبازو ی رو لریتا دست

.  یکنیعادت م  ط یبه شرا  ی. تازه داراریباش، به ذهنت فشار ن  آروم “ 

االن   نی. ما هممی کنی م  دایپ  میمانعشون بش  نکهیواسه ا  یراه  هیما  

 ”.میها رو دار از جاسوس یکیهم 

 :زده گفت جانیه نیشا 

 ”م؟یچطور ما خبر ندار  ؟یک جاسوس؟“ 



 

 :گفت  نیرو به شا نهیدست به س  نیگر لریتا

بود که اونو به   یکس   س یخب آل  ی داشتم ول  ی شتریتو انتظار ب  از“ 

تقر  نجایا و  م  بایآورد  اول  لحظه  ک  دونستی از  جاسوس  .  هیاون 

تو   یجاسوس و دست    ی که  چنان خوب  و  بود  شما  کنار  پناهگاه 

به حساب   یاونو حت  یدلسوز  ی رفتار کرد که همه از رو   یپاچلفت

 ” .اوردنیهم ن 

 .ماند  رهیخ  لریتا  ی هااز تعجب باز ماند و نگاهش به لب   نیشا  دهان

رو   هیکه تونست تد و بق  ی...همون دختر دست و پا چلفتریفا  الرا“ 

 ” .ادیگول بزنه و همراه شما ب 
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نم  نیشا چلفت  شد،یباورش  پا  و  دست  دختر  حت   یآن    ی که 

امکان   توانستینم باشد؟  جاسوس  بزند  حرف  شدن  سرخ  بدون 

 خواستی هم م  دیها را محک بزند...شاآن خواستی م لرینداشت، تا

 ...کند  یشوخ



 

 ” ...اون اما“ 

برم    انایبعد از روبراه شدن دا  خواستمی کرده. م  ییاونو شناسا  سیآل“ 

 ” .وقتشه گهیاالن د کنمی سراغش. فکر م 

 :کرد و گفت  انایبه دا رو

 ” ؟ی ایبا من ب ی خوایم“ 

که قرار بود رخ    یکلمه هم از اتفاقات  کی  ی حت  خواستینم  انایدا

از اتفاقات عقب افتاده    ی اد یحاال هم ز  نیدهد را از دست بدهد. هم

 .بود

 ” .البته“ 

  ه یکه از بق  ی دارم. کار  گهیشما دوتا کار د  ی ...براریو ام  نی. شاخوبه“ 

باالتر  خوامی داخل مقر رو م  یت یامن  ستمی. سادیبرنم درجه   نیبه 

م دیبرسون  تو  دونمی .  نفوذ  هم  االن  تا  اونا  ما    ی هاستم یس  ی که 

م دسترس  خوام ی داشتن،  ه   هایتمام  بشه.  قطع  درزها  تمام    چی و 

بفهمن ما چقدر    د یکنه. اونا نبا  دایدرز پ  رونیبه ب   دی از مقر نبا  ی خبر

که هنوز تحت فرمان من    یالمنتوسیدرصد ا  ی. اون سمیدار  روین



 

از   دیتونیکه بهتون دادم م  ی. با اون فرکانسدیهستن رو برگردون

. شما کار گردنیو اونا به سمت مقر برم   دی طرف من اونا رو صدا بزن

شماست و من فقط به   فه یوظ  قرسرپا نگه داشتن م  د،یدار  یاتیح

 ”.شما دوتا اعتماد دارم

 :فگت برگشت و انایبه سمت دا  سپس

 ” .میندار ی کار گهید  نجای. امیبر ایب“ 

 :گفت  لریرفتند و تا رونیسالن ب از

 ” .اونجا منتظر ماست  سیآل“ 

پ  چیپ  ی راهرو  پا  نیکردند و چند  یمقر را ط  چیدر  به    ن ییطبقه 

عبور کرده و   های زندان  ی که از کنار ورود   دندیرس  ی رفتند، به قسمت 

  ده یحال ندتا به   انایکه دا  ی ریگرفتند. مس  شیرا در پ  ی دیجد  ریمس

 !شناختیمقر را نم کردی بود. پس آنقدر هم که فکر م 

زم   اه یس  ی های کاش کف  و  سنگ  ینیرنگ  با  سکه   قل یص   اهیها 

 ...محض یکیو تار ینخورده آراسته شده و خاموش



 

 لریکه احساس کرد تنها بن بست است، تا  دندیرس  ییبه جا  یوقت

  ی ها گذاشت. نور سبز رنگاز سنگ  یکی  ی دستش را باال آورد و رو 

که    ب یعج   یرا اسکن کرد. اسکن  لریسنگ ظاهر شد و نبض تا  ی رو

 .شدی م می نبض تنظ ی انگار فقط رو

م   درست“  م   ،ی کنیفکر  باز  من  قلب  تپش  با  من شهی فقط   .

 ” .فتهیقسمت از مقر از کار م نی...ارمیبم

 :دیپرس انایدا

 ”؟یچ هاالمنتوسیا ه یبق قلب“ 

ه   هی  هرکدوم“  تپش  دارن.  خاص  اون  چکدومیتپش   ی ک  یمشابه 

 ی فکر کنم صدا   انا،یتپش قلب تو هم االن متفاوته د  ی . حتست ین

 ” .ی دیشن ی بهوش اومد یاتاق پزشک وقت ی متفاوتش رو تو

گذاشت و متوجه شد که واقعا    نهیقفسه س  ی دستش را رو  انایدا

  ی قیموس   کی...یق ی موس  هیشب  یتمیدارد. ر  یخاص  تم یتپش قلبش ر

 !خاص خودش

 ” چطور اونجا منتظر ماست؟ سیآل پس“ 



 

بود و فکر کنم   هوشیما هنوز ب   یمن اوردمش داخل. زندان   چون“ 

 ” .تازه بهوش اومده باشه 

. در مودندیرا پ ی گرید  لیطو ی پشت سرشان بسته شد و راهرو در

از درها را باز کرد و داخل   یکی  لریتا  دند،یبه چهار در رس  ی انتها

سبز روشن شده   ی که با نورها  کیمانند و تار  رهیدا  یطی شدند. مح

 واریبه د  ریاز چهار طرف با زنج  کهیسالن درحال  ی انتها   ی بود. دختر

 .بود زانیصورتش آو ی تو ختهیر ی اوهبسته شده بود، با م

رو  ی ابا چهره   سیآل احساس  را   ی صندل  ی بدون  دختر  و  نشسته 

 .کردی تماشا م

با د  هیشب  ی زیچ بود.  و   لریتا  دنیبه کنترل در دستش  بلند شد 

 :گفت 

 ” .قربان هوشهیب“ 

 ”زد؟  یحرف“ 

 ” .یچیخزعبالت ه ی سر  هی جز“ 

 ” .کن دارشیب“ 



 

کنترل فشرد و   یرا رو ی انگاه کرد که دکمه  سیبه دستان آل  انایدا

 ی ادیبه ولتاژ برق به بدن دختر وصل شد. با فر  هی شب  ی زیانگار چ

لرز بدنش  برق  دیتمام  شدند.  باز  چشمانش  در    ی و  وار  جنون 

ماند و    رهیخ  انایدا  ی رو  اقی. نگاهش با اشتدیدرخشی چشمانش م

 :و گفت  دیسیلبانش را ل

 ” ...شد داریخودشه...بالخره ب پس“ 

د  لریتا مقابل  و  رفت  ا  دیجلو  از  مانع  و  قرار گرفت  شد که   نیاو 

 .بماند  انایبه دا رهیخ شترینگاهش ب 

که به عنوان خدمه وارد    ی ...همون دختریهست  ر یتو الرا فا   پس“ 

مگه    ی رو به کشتن داد  ی که رز  ی هست  ی عمارت من شد. تو همون

 ” نه؟

نما  دختر دندان  نم  ییلبخند  بنظر  سالمت عقل داشته    آمدی زد، 

 هاوانهیبود که د  ده یشن   انا یاما دا  د، یرسی بنظر م  وانهید  شتریباشد ب 

 !هستند ایدن ی هاانسان نیترباهوش
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و موشکافانه نگاهش کرد، چشمان   ستادی مقابل دختر ا  نیگر  لریتا

رو  تا  ی دختر  م   لریصورت  چزدندیدودو  آهسته  خودش   ی زی.  با 

 .دیخندی و م کردی زمزمه م

  ” انقدر خنده داره؟ یچ  یبه ما بگ  ی خوایالرا...م خب“ 

به   یدست  حوصلهی ب  سینگفت. آل  یزیو بازهم چ  دیخند  شتریب  الرا

 :و گفت  دیچشمانش کش

خوشحاله. اما   ی اد یرو گول بزنه ز  هیتونسته بق  نکهی. از ا اسوانهید“ 

و پاس و نه احمق! اون    دستی نه ب  دهی که نشون م  ی زیبرعکس چ

 ” .باهوشه وونهید هی

 .چانه دختر گرفت ریجلو رفت و آمرانه انگشتش را ز نیگر لریتا

 ” ؟یکمک کرد انسان بمون یک“ 

 :لبانش را غنچه کرد و گفت الرا

 ” .ارم یب اد یحرف زدن رو به  دی! شایاول منو ببوس  چطوره“ 



 

چ  انایدا دختر  چشمان  در  کرد،  ش  هیشب  ی زیاخم    ی فتگ یبه 

ش دیدرخشی م مرد  یفتگ ی .  توجه  جلب  به  مقابلش    ی نسبت  که 

نما  ستادهیا تمام حرکاتش  انگار  تا  یشیبود.  تا چشمان  را    لری بود 

 .کند رهیخود خ ی رو

 ترقیکه داشت حاال دق  یاز قبل و حس ششم  تری حاال قو  ذهنش

 .بود شهیاز هم

 :و گفت  ستادیا لریتا کنار

حاال تمام و کمال توجهش   ؟یخواستیرو نم  لر یمگه توجه تا  خب؟“ 

بره و تو    نجایاش سر بره و از احوصله  نکهیبه توئه. چطوره قبل ا

 ” ؟یحرف بزن ی ابد ییو تنها کیاتاق تار هیو  یبمون

. دیچرخ  لریو تا  انا یدا  نیلبان الرا کنار رفت. نگاهش ب   ی از رو  لبخند

  .خواهد بود یساده کاف دیتهد نیمطمئن بود هم انایدا

 :کرد و گفت  لریبه تا رو

و چشمت بهش    یباش  نجایکه ا  ی بپرس. تا زمان  یدار  یسوال  هر“ 

 ” .توئه ی فته ی. اون شدهیرو م یباشه جواب تر سوال



 

 :دیپرس لریتا

 ”. چرا الرا؟ی عمارت من بود ی تو تو“ 

انگار نقطه ضعف دختر    نیو هم  دیکش  ی از حد عاد  ش یرا ب   نامش 

بود. چشمانش به وجد آمدند و گرد شدند و زبانش روان به حرف 

 .افتاد

ب  اوه“  از اونا   یکیتازه وارد من    ی هاخدمه  نیمعلومه که بودم. از 

منتظر موندم تا بتونم استخدام بشم. فرصت رو    یبودم که چند سال

 ” .دادمیاز دست نم

 ”چرا؟“ 

 ” !لریکنارت باشم تا کیاز نزد خواستمی ! ممشخصه“ 

 ز ین   لریبلکه تا  انایداشت که نه تنها دا  ی فتگیچنان حالت ش   شیصدا

 .دیصورت درهم کش

 ” ؟یشناس ی از کجا م منو“ 

انگار   دیدیمنو نم  ی.هرگز کسادیب  ادتی  دمینبا  اد؟ینم  ادتی  منو“ 

بود البته که اسمم رو   ن یها اسمم جبودم. اون موقع   ی نامرئ  شهیهم



 

نداشتم.   داشت  هیدوست  وفادار  مونتگومر  دیخدمتکار  اسم    ی به 

 ”ادتونه؟ی

 :فکر کرد و گفت یکم لریتا

 ” که مرده شهیم  یده سال ی مونتگومر  مادام“ 

 :زده گفت جانیه الرا

وقتنوه   من“  بودم،  و   یرستانیدب  ی اش  مردن  پدرم  و  مادر  بودم 

 ادمه ی.  د یمدرسه خوب بفرست   هیمادربزرگم ازتون خواست منو به  

و رو به من    نیها رو امضا کرد. برگهدمیبار شما رو اونجا د  نیاول

 نیرو داد  لمیتحص  نهیالرا! هز  یخوب درس بخون  دوارمیام   نیگفت 

بود! از اون به بعد اسمم رو گذاشتم الرا!   هنموند  ادتونیاما اسم منو  

برگشتم که    یدور...وقت  یلیبود خ  یدور  ی جا   ی مدرسه شبانه روز

.  نمت ینتونستم وارد عمارت بشم و بب  گهیمادربزرگم مرده بود و د 

خ نم  یلیاما  چشمت  به  کردم...من  با   هی...اومدمی دنبالت  دختر 

اضافه وزن   اده و صورت پر از کک مک و بش  یکش  میس  ی دندونا

 ” .بودم  ینامرئ  هیمعلومه که مثل سا



 

و صورت پر از کک و مک را    یجی هو  ی با موها  ی چهره دختر   لریتا

چشمان  ادداشتیبه   با  ه  یکه  و  مادام   جانیدرشت  کنار  زده 

 .به تن داشت  یبیعج یصورت ی هاو لباس ستادهیا ی مونتگومر

کفشاادیم  ادمی“  لباس   هیو    ی بود  ده یپوش   یخرگوش  یصورت  ی . 

 ” .رفتیشکمت باال م ی که از رو یتنگ صورت

ا   الرا ه   ادشیاو    نکهیاز  به  صدا  جانیبود  با  و   یبلندتر  ی آمد 

 :گفت  شدیها پرت مبزاقش به سمت آن  کهیدرحال

بشم مجبورم برم   دهید  نکهیا  ی برا  دم یتا فهم  دیطول کش   یلیخ“ 

 دهیزودتر د  یمقابل شخص محبوبت باش  ی وقت  دمیطرف مخالف. شن 

متنفر بودم.   یباهاش ازدواج کن  یخواستی . از اون زن که میشی م

 ی لیجرالد خ  ی . آقااریاحمق تمام ع  هی...دختره حال بهم زن.  ی رز

پذ منو  بت  رفت یزود  کرد  کمک  براش   ونمو  و  بشم  عمارت  وارد 

تو برنامه اونا    ی اما خب رز   خواستی که م  یارککنم. مد  یجاسوس

از   دیبا  ی که براشون کردم رز   ی کار   ی نبود...برنامه من بود...در ازا 

 ” .رفتی م  نیب

 :متفکر گفت  لریتا



 

 ” ه؟یچ تتیالرا؟ مامور یکنی م  کاریچ نجای. االن اکنمیم درک“ 

 ی نشست، زبانش را وسواس گونه رو  انایدا  ی دودو زن الرا رو  نگاه 

 :و گفت  د یکش شیهالب

م   یماهدختر...شاه   اون“  هرچخوانشی تو!  به دست    ی...اونا  بخوان 

 ” ...شده ریحاال هم د نی . همارنیم

 :و گفت دیکش  یق ینفس عم لری. تا د یچیاش در فضا پقهقهه  ی صدا

 ” .رسهینم  انایبه دا یتا نخوام دست کس یالرا ول متاسفم“ 
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و صورتش را به صورت    دیبه تقال افتاد و خودش را جلو کش  الرا

 .دیکرد و عطر او را به مشام کش کی نزد لریتا

باهوش  نیگر  لریتا  نهی هم  اشتباهت“  البته    یجذاب   یتو  صد  و 

  ی کنی که فکر م   نجاست یاما اشتباهت هم  ی دار   ی اد یز  ی هاییتوانا

جلوتر   هی  شهیهم ا  ی قدم  همستین  نطوریاما  قدم   هی  شهی...اونا 

 ” ...جلوترن



 

 :تکان داد و گفت ی با تاسف سر لریتا

نم  یحت  اونا“  زحمت  خودشون  واسه    دنیبه  تو  بدن.  نجاتت 

...هنوز همون  ی زی دختر رقت انگ  هی...تو فقط  ی ندار  تیاهم  چکسیه

مک کک  دندونا  ی عبنک  یدختر  مادربزرگت    یوحشتناک  ی با  که 

کارا جا  وارتوونهی د  ی بخاطر  بفرستمت  خواست  د  ییازم   گه یکه 

همونی برگرد  ینتون  هنوز  تو  دی...اما  به   یاحمق  ختر ...همون  که 

فرو کردن سوزن تو قلب   ش یو سرگرم  کردی ها هم رحم نمپرنده 

 ” ...چکسی. هیستیمهم ن چکسیه ی گنجشکا بود...تو برا

 :گفت   رفتیبه سمت در م کهیعقب برگشت و درحال به

 ” .میتمومه...بر نجایما ا کار“ 

 انا یرفت، دا  لریبلند به سمت تا  ییهااز جا بلند شد و با گام   سیآل

جمالت    ش ین   دانستی مانده و م  ره یاما به چشمان اشک آلود الرا خ

الرا حس تاسف   ی چطور الرا را از پا انداخته بود. برا  لری تا  رحمانهی ب

ها  الرا آن  ی رفت که ناگهان صدا  ه ی. به دنبال بق نی داشت فقط هم

 .کردرا متوقف 



 

 یزیچ  هی...پس بذار  میروان  وونهی...من هنوزم همون دلریتا  درسته“ 

 ” .بهت بگم

 :گفت یتو دماغ  ی و با صدا د یکش یخرناس

 “ !دمینبودن که من ازت دزد ی ارزشمند زیتنها چ  هاپرونده“ 

شده بود،   ریو به سمت او هجوم برد اما د  دیمانند برق چرخ  لریتا

فشار داد و زبان خودش را  شیهادندان نیزبانش را ب انهیالرا وحش

که به    ی گوشت سرخ رنگ و خون آلود  ی رو  انایقطع کرد. نگاه دا

خون  نیزم قطرات  و  ب  یافتاده  از  به    ی هادندان   نی که  الرا  مرتب 

جوشش خون   ی اش با صداقهقهه   ی . صدادمان  رهیخ  ختیری م  نیزم

 .افتاد نهیس ی و سرش رو ختیاز دهانش درهم آم

  شیرو  شیو به افتضاح پ  ستادهیمقابل او او شوکه    نیخشمگ  لریتا

  دهیدزد  لریاز تا  ی گرید  زیچه چ  دانستینم  انایچشم دوخته بود. دا

 .برآشفته کند  نیمهم بود که او را چن ی شده اما هرچه بود آنقدر
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 نیگر لریتا -قبل هاسال 

ا  ی خانه   مقابل  بود. نگاهش ستون دود را   ستادهیدرحال سوختن 

رس اسمان  به  و  کرد  بودیدنبال  چوب  ی .  مشامش سوخت  به  ها 

رسدیرسی م تا  نشان  دنی .  ز  ی آتش  م   یادیوقت   دانست ی نداشت. 

بود،    دهیکه آن دختر بچه را د  ی. از زمان رسندی م  نجایبه ا  ی روز   کی

شکال درشت  چشمان  که  لحظه  همان  د  یتاز  را  بود    دهیرنگش 

  .ستیدر انتظارش ن یخوب ندهیآ دانستی م

وارد شد، قسمت جلو   ییدر جلو   از  ی شخص  ی خانه  ییساختمان 

که او و همسرش آنجا کار  یشگاهیآزما یبود و قسمت پشت نولدیر

دق  ی برا  یخصوص   شگاهیآزما  کی.  کردندی م گونه    ی رو   ترقی کار 

دهاالمنتوسیا و  سقف  بود.  دود  از  پر  خانه  داخل  طعمه    وارهای. 

هرلح  ینارنج   ی هاشعله و  شده  آتش  را   شتر یب  ظه رنگ  خانه 

از کنار   کرد،ی م  ری رجیج  شیهاقدم  ریز  نی زم  ی. کف چوبدندیبلعی م

 ی هارنگ عبور کرد و نگاهش پرده  دیسف  ی افتاده   نی گهواره به زم

را نظاره گر  آمدندی در م اهیشعله به رنگ س انیکه در م  یرنگ یآب

رنگ   یصورت  یشد. چشمانش دور خانه گشت، عروسک خرگوش 



 

بودند.    ختهیر  رونیب   شیکه پاره شده و ابرها  دید  نیزم  ی رو را    انایدا

 ی که خودش شخصا برا یبود، عروسک  انایدا  ی عروسک مورد عالقه

کودک    هیگر  ی صدا  یاز بچه در خانه نبود، حت  ی بود. اثر   دهیاو خر 

آتش   آمدی که بنظر م  ییرفت، جا  شگاهی. به سمت آزماآمدی هم نم

باشد. دود غل آنجا شروع شده  ابرو درهم   ی تو  ظیاز  صورتش زد، 

. همسر  ستادینرم ا  ی زیبه چ  شیو جلوتر رفت. با برخورد پا  دیکش

از گوشه چشمان    هکیگشاد شده درحال  یکه با چشمان  دیرا د  نولدیر

افتاده و انگار   نیزم  ی زده بود، رو  رونیب   ره یت  یخون  شیهاو گوش

 ده یرنگش تن   یچشمان شکالت  ی رنگ رو  دیسف   ی تار  یتارعنکبوت

  .باشد 

پ  کنارش را  زد، دستانش  بست. زن   شی زانو  را  او  برد و چشمان 

 ...چاره یب

 یی هاشکسته، محلول   یشگاهیآزما  ی هاشه یپر بود از ش  نیزم  ی رو

از   ش یب   ی سوخته و گرما  ی هایبودند، صندل   ختهی ر  نیزم  ی که رو

  ی ف یضع   ی گشت. صدا  نولد یآتش به دنبال ر  انی. در م ط یحد مح

 ...ضربان کی فیضع ی مانند صدا  د،یشن



 

که در   دیرا د  نولدیعبور کرد و ر  شگاهیآزما  لیوسا  نی عجله از ب  با

افتاده است. کنار او زانو زد و   نیزم  ی حجم دود به پهلو رو  انیم

 .سرش را به سمت خود برگرداند

 ”؟ی شنوی صدامو م  نولدیر نولد؟یر“ 

! بارها مرگ  ردیم یآتش ساده نم  کیبا    المنتوسی ا  ک ی  دانستی م

نبود   ی قو  ی به قدر زیچ  چیکرده بود اما ه  شیخودش آزما  ی را برا

  چطور مرده بود؟ نولدیبرساند. اما همسر ر  بیکه به او آس

 ” افتاده؟ دخترت کجاست؟ یچه اتفاق نولد؟یر“ 

دور    ی راراد یچشمش به طور غ  ی هامردمک  دند،یلرز  نولدیر  ی هالب

گردن   لریمانند تشنج داشت. تا  ی . بدنش حالتدندیچرخی حدقه م

 :زد ادیاو را ثابت نگه داشت و فر

 ”افتاده؟ ی ...چه اتفاقنولدیبزن ر حرف“ 

 .صورت او ماند ی رو  نولدیمات ر نگاه 

 ” ...انای...دنبال...دااونا“ 

 ”رو بردن؟  بچه“ 



 

 ...سخت و پر زحمت د،یخند

 ” ...ی...دستشون...به دخ..ترم...نمهرگز“ 

 ”؟ی بچه رو کجا برد کجاست؟“ 

 ” ...یفهمی ...می ...روزهی“ 

 :ماند و گفت  رهیبه آتش گسترده خ نگاهش

از کجا نقطه ضعف    ایزدن؟ اون لعنت  بی بهت آس  یچطور   چطور؟“ 

پ  هاالمنتوسیا وقت  دایرو  دار  یکردن  ساله  چند  کار    میما  روش 

 ”!میدی و نفهم میکنی م

 .شد زانیآو لریتا  نیباال آمد و به آست  نولدیر دست

 ” ......دستگاههی“ 

 .شد  دهیخراش شیخس کرد و صدا در گلوخس اشنه یس

 ” ......هماهنگ...با...ضربان...قلب زینو هی...زینو“ 

 ن یشد، دستش از آست   ی گوشه چشمانش خون مانند اشک جار  از

تا تا  لر یلباس  و  شد  خون  لری کنده  گوش  یرد  از   رونیب  شیهاکه 



 

د   زدی م سفدیرا  پرده   یرو  ی ریش  ی هیال   کیمانند    ی دی . 

صدا  اهیس  ی هامردمک بعد  و  نشست  خس  خس  ی چشمانش 

  .خاموش شد شهیهم ی برا اشنه یس

جمع   شگاهیمدارک بدرد بخور را از آزما  یاز جا بلند شد، تمام  لریتا

 ر یآژ   ی صدا  دنیحجم آتش رها کرد. با شن  انیرا در م  هیکرد و بق

  .نگاه آخر را به دوستش انداخت  یآتش نشان

 .ترسناک شود ییبه جا لیقرار بود تبد ی ایدن

که    یکشنده...نقطه ضعف  یاو نقطه ضعف داشت، نقطه ضعف  حاال 

 ...در قلبش بود
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 حال زمان

 دانستی به دنبالش. هنوز نم  انای و دا   دیدوی م  هاوانهیمانند د  لریتا

  .آشفته شده  نیچن ی زیاز چه چ لریچه شده و تا



 

قبل   ی کردند و به جا  یکه آمده بودند را به سرعت نور ط  ی ریمس

هردو از جا   ریو ام  نیباز شد شا  ی بلند   ی در با صدا  یبازگشتند. وقت

 .ماند رهیخ  لریتا ی زده رو و نگاهشان وحشت دندیپر

  ن یشا  یهجوم برد، دستانش را دو طرف صندل   نیبه سمت شا  لریتا

 :شب شده بود گفت یکیچشمانش به تار کهیگذاشت و درحال

 ” ه؟یاون تراشه دست ک  ن؟ی کجاست شا یلعنت ی تراشه  اون“ 

 :به لرزه افتادند و گفت  شیهالب  د،یرنگش پر یبه آن  نیشا

از  ی پرفسور چا مرده بود و خبر دم یکه رس ی. موقعدونمی ...نممن“ 

  ی بعد از ماه گرفتگ   دیشده بود. من فکر کردم شا  دیتراشه نبود! ناپد

 ” .نابود شده باشه

 :زد ادیفر لریتا

 “ !حاال  ن ی! هممی کن داشیپ دیبا“ 

 :زد ادیرا رها کرد و فر یصندل  ی هادسته

 ” .کنمی خودم خفه م ی بالخره اون مرد رو با دستا ی روز هی“ 

 :گفت ی. عصبآوردیها سر در نمآن ی هااز حرف چیه انایدا



 

 ”ه؟یچ انیبه من بگه جر یکی شهیم“ 

عصبان  د،ی کش  یشانیپ  ی رو  یدست  لریتا از  بدنش    تی هنوز  تمام 

 .منقبض شده بود

 ی لیکه خ  پیکروچیم  هی  ،ی قو  یل یکار خ  هیهوشمند،    یتراشه  هی“ 

بشه و کنترل جسم   نیگزیجا  یعصب  ی هاسلول  ی تو  تونهیراحت م

پرفسور   ی برا  کرد،ی کار م   ی زیچ  ن یچن  ی رو  نی. شاارهیرو بدست ب 

بود!   پیکروچیدنبال اون م  ی چه مقاصد  ی برا  دونهیچا که خدا م

نقطه    ییدست دشمنا  تادهاف  ی خطرناک  زیچ  ن یچن  نکهیا  یول که 

 ”!فاجعه  یعنی دوننی ضعف ما رو م

او چگونه از   دانستی که م  یاحساس خطر کرده بود. دشمن  لریتا

 ن یهم  توانستیرا داشت م   پیکروچیکه م  یو دشمن  رودی م  ن یب

 ...کردندی را متصل م زیبود نو  یحاال او را از پا درآورد. فقط کاف

م  نهیا  منظورت“  م  دونهیدشمن  رو   هاالمنتوسیا  شهیچطور 

 ” کشت؟

 ” .منو بکشه تونهی چطور م دونهی . دشمن مانایدا درسته“ 



 

 ”چرا تا االن تعلل کردن؟  پس“ 

قدرت تورو فعال کنن. من تنها    د یچطور با  دونستنیاونا نم  چون“ 

بار در مورد مرگ پدر و مادرت   ه ی. اونا  دونستمیبودم که م   یکس

نم برا  هی  خواستنیاشتباه کردن و   ی اشتباه رو دوبار تکرار کنن. 

رس  نیهم زمان  اون  حاال  و  بودن  مناسب  فرصت  به  دهیمنتظر   .

ا ر  نکهیمحض  لو  الرا  د  فتهبفهمن  ن   تشیهو  گهیو    ست یپنهان 

 : .شهی شروع م تشونیفعال

 :گفت  ی بلند یکم ی با صدا ریام

دارن    هاالمنتوس یاز ا   ی سر  هیحاال شروع شده.    نی هم  کنمیم  فکر“ 

 ” .نیگر ی آقا انیبه سمت مقر م ی شتر یبا سرعت ب
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 :کرد و گفت زیگاه م هیدستانش را تک لریتا

بد  انا،یدا “  گوش  حرفام  به  خوب  که  موقعی الزمه  تو   ی بد  تی . 

موقع  یلیخ  م،یهست پ  یت یبد،  من  بو  ینیبش ی که  نه  کرده  اما  دم 



 

  ی . تمام افراد میاما ندار  م یوقت داشته باش  کمیزود...قرار بود    نقدریا

ا بق  التیا  نی ا   ی تو  نجایکه  ا  لیتبد  هاالتیا  ی ه یو   المنتوس یبه 

که االن    ییکه مردن، مادر و پدرت، و کسا  یشدن، تمام دوستان

تو   شونیدادن، همه و همه زندگ  لیاعتمادت رو تشک  ی حلقه به 

بتون   ی بستگ تا  تو  به  با  ی اریب  ادیبه    یداره.  قدرتت    دیچطور  از 

نجات    ن یجنگ سهمگ  هیما رو از    تونهی. قدرت تو می استفاده کن

  یهاالمنتوسیابرسن، با    نجایدرجه سه به ا  ی هاالمنتوسیبده. اگه ا

از مقر محافظت کنن، جنگ   ییدرجه دو تا  که من احضار کردم 

!  ست یدرجه سه کم ن  ی هاالمنتوسی. تعداد ارهیگی در م  ی نیسنگ 

 ی اما هرچ  کردنی م  ی رویاونا از حرف من مثل قانون پ  لیتبد  لیاوا 

تعداد محدود    هی رفت و اونا جز    نیزمان گذشت اون اثر از ب  شتریب

. اونا تحت کنترل دشمنان ما هستن ستنیمن ن لتحت کنتر  گهید

رو تموم   یو همه چ  رهیکنترل رو به دست بگ  تونهی نفر م  هیو فقط  

بنابراییکنه! اون تو همه   یمرگ و زندگ  ی برا  خوامیازت م  نی... 

به    ییآدما در خطره  برس  هیکه جونشون  وقت یجواب  برات  ما   .

 ” .میخوا یجواب م هی...اما میخری م



 

 :اد و گفت به وحشت افت انایدا

 ” نتونم؟ اگه“ 

لبه   لریتا و  کرد  صاف  بهم    ی هاکمر  را  دوختش  خوش  کت  بلند 

 :کرد و گفت کینزد

پذشرافت  دیبا  وقتاون“  آماده  تو  رشیمندانه  شکست  و   ی مرگ 

 ” .می باش یمی پروژه عظ  نیچن

بار   کی  خواستیباشد، م   نیریباعث شکست سا  خواستینم  انایدا

  !محافظت کند زانشیهم که شده بتواند از عز

 ” خوره؟ی به چه دردشون م  پیکروچی. فقط...اون مکنمیم  داشیپ“ 

 :در آن مشخص نباشد گفت  یداشت نگران  یکه سع  ییبا صدا  لریتا

  ی عنی. داشتن ذهن تو  ارنیکنترل ذهن تورو بدست ب  کنن ی م  یسع“ 

 ”!ما  یداشتن تمام

در   خواستیفکرش هم عذاب آور بود. نم  ی حت  د،یبه خود لرز  انایدا

  .داشته باشد که به او فرمان بدهد  ی زیسرش چ



 

آروم   طیمح  هیبه    ازیمقر؟ ن  رونی ب  ی فضا  ایبرم به اتاقم؟    تونمیم“ 

 ”.دارم

 ” .اما مراقب باش ی انجام بد  یتونی م  ی بخوا ی هرکار“ 

 د یبا  د،یدی بال را م  د یرفت، اول با  رونیسر تکان داد و از اتاق ب  انایدا

خواهرش را در معرض خطر قرار   توانستی نم  گفت، ی م   ی زیبه او چ

 !بود کیو جنگ نزد دندیرسیم ی به زود هاالمنتوسیدهد. ا

بال که در حال    دنیبال آنجاست. با د  دانستی شد که م  یاتاق  وارد

 :بود لبخند زد و گفت یبدن نیتمر

 ” ؟یکنیم نیتمر ی دار “ 

 :زده گفت  جانیاو ه دنیسرش را چرخاند و با د بال

م  ی خدا “  اماده  داشتم  حالت خوبه!  اون   شدمی من...تو  سراغ  برم 

خبر نداشتم    یصورتش...حت   ی و دوتا مشت بزنم تو  نیگر  کهیمرت

 ”؟ینه...حالت چطوره؟ درد داشت ای ی ازنده 

 :زد و گفت  ی لبخند نینبود او را نگران کند بنابرا ی ازین

 ” .راحت بود نه“ 



 

 230پست#

[13.07.21 03:33] 

  :و گفت  دیاو را در آغوش کش بال

 ” ....واقعا خوشحالمیسالم خوشحالم“ 

تنش خاطرات   ی آشنا   ی و اجازه داد بو  دیرا محکم به آغوش کش  او

 .را در ذهنش زنده کنند

که با    ییبود. بال  ستادهیا  خانهم یت یکه کنار بال در    دیرا د   خودش

 ی به فرزند  ی چشم دوخته که برا  ییهادرهم به خانواده  ییهااخم

 فشرد ی انگشتانش م  انیها آمده بودند. سمعکش را در م گرفتن بچه 

 .از اشک بود سیو چشمانش خ

 ” !یکنیخرابش م  ی دار “ 

 .گرفت و به سمعک چشم دوخت نییسرش را پا بال

 ” ...متنفرم. ازش متنفرم  ازش“ 

 ی و دستش را رو  د یکش  رونیانگشتانش ب   انیسمعک را از م  انایدا

 :و گفت  دیبال کش ی شده از گونه  ری قطره اشک سراز



 

 ”!یدار  ازیتو بهش ن اما“ 

 .پرت شد  نیدست او زد و سمعک به زم ریز بال

...به خاطر گوشم...به خاطرش  خوادی منو نم  چکسی ...هخوامشینم“ 

راس   اگو،یت  فر،یجن  ،ی اال   رن،ی ! همه دارن مخوادی منو نم  کس یه

 ”!همه

بال را پشت   ی برداشتف موها  نیزم  ی خم شد و سمعک را از رو  انایدا

گوشش جا داد. سپس دستانش را دور   یگوشش زد و سمعک را رو

 :او حلقه کرد و گفت

 تونمی هستم. من خانواده ندارم. مثل تو...م   شهی. من همرمی نم  من“ 

 ” .خواهر تو باشم

را   انایو لباس دا  ده ی چک  نیی سرش را باال گرفت، آب دماغش پا  بال

ها  مهم نبود ان زن  شی. برادادینم  ی تیاهم  انایکرده بود، اما دا  فیکث

  شیلوکس او را با خود ببرند، برا  ی هان یلباس با ماش و مردان خوش

  ی ...احساس پناه کستیکنار بال باشد، احساس مسئولمهم بود که  



 

دوست داشت. آن لحظه با خودش شرط   شتریرا ب  س ح  نیبودن...ا

  .فتدیبال ب  ی برا یکه زنده باشد نگذارد اتفاق یکرد تا زمان

 ”انا؟یدا “ 

دا  نگاه چرخ  ی رو  انای سردرگم  او  فهم  دیصورت  حافظه   دیو  ابر 

تن بال در ذهنش زنده    ی بوده که با بو  یخاطرات  ی اداوریمشغول  

دست  بودند.  سوخته  یشده  صورت  کش  ی به  جا  دی بال    یجا  ی و 

 .را لمس کرد های سوختگ

بهت بزنم و انتظار دارم که بدون چون و چرا    یحرف مهم  هی  دیبا“ 

 ” .ی قبولش کن

 .شد دایدر چشمان بال هو ینگران

 ”؟یچ“ 

با  یلی. خی بر  دیبا  تو“  بر  دیزود!  که   دمی م  یبی...من ترتی از مقر 

 ” . باشه؟انیباهات ب دیهم با نی و شا ریو ام النیا ،ی فرار کن یبتون 

 :اشفته شد و گفت بال

 ”؟یتو چ پس“ 



 

 ” .بهشون برسم  دیدارم که با ییکارا من“ 

 :گفت مهیسراس بال

 ” !انایدوباره از دستت بدم دا  ستی ! من قرار نرمی! من بدون تو نمنه“ 

 :اش را نوازش کرد و گفتگونه انایدا

شده ازت محافظت کنم. اگه ذهنم    ی خوردم که به هر نحو  قسم“ 

 ی ترراحت  الینباشه که چطور ازت محافظت کنم، با خ  نیا  ریدرگ

 ” .مبارزه کنم تونمی م

 ” .تنهات بذارم ستیقرار ن من“ 

 :مصمم لب زد انایدا

بده! من خانواده  به“  زنده   ی حرفم گوش  توئم! من خواهرتم! من 

باش  یبه شرط   مونمی م سالم  تو  باعث   ی خوای م  ؟ یفهمی ...م یکه 

 ”؟ی من بش فیتضع

 .مانده بود و چشمانش غرق اشک شد رهیملتمس به او خ بال

م  زمانش“  برسه  ا  ی ریکه  بق  النیسراغ  خواست   یهرک  ه،یو 

 رونینخواست هم به جهنم...اونا رو با خودت از مقر ب  ی...هرکادیب



 

دستش به شما نرسه پنهان   یکه کس  ییها جاو پشت تپه  ی بری م

بهتون ملحق   ی بره من به زود  شی درست پ   ی. اگه همه چدیشی م

 ” .شمی م

 :و گفت دیلب گز بال

 ” ...باشن  وانهید نکهی! مگه اکننیقبول نم ریو نه ام النیا نه“ 

 ”؟ی دیتوئه! فهم تی مامور نی! ای انجامش بد دیبا تو“ 

  .آهسته سرش را تکان داد بال

کاغذ   نیا   ی رو  ی. هرچی کن  دایبرام پ  لهیوس  ی سر  هی  دیبرو...با  حاال “ 

 ” ! باشه؟ی. هرچاریرو ب سمینوی م

ب   ی ابرگه  اتاق  از  بال داد.  به دست  را  و آن  نوشت  و   رونیرا  رفت 

 .گرفت شیاتاق خودش را در پ ریمس
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اول  داخل انگار  ا  ی بود که فضا  ی بار  نیاتاق که شد  را   نقدر یاتاق 

 کیخاک گرفته، تار  رییتغ  نیانگار ذهنش تا قبل از ا  د،یدی واضح م



 

دقت را نداشت.    نیبه ا  یاتیجزئ  ی آور   ادیبه    ییو کهنه بود و توانا

مصنوع  یاتاق نور  که  پنجره  چراغ  یناش  یبدون    ی مکعب  ی هااز 

م   دهیچسب روشنش  سقف  حاو  ریش   کرد،یبه  کوچک   یآب 

  .کردیآن را پر از آب م  گرفتی م  رش یرا ز  وانیل  یکه وقت   ی سنسور

که مجهز به دستگاه ماساژور و گرم کننده بدن بود،    یکرم رنگ   مبل

با موبا  ییتمام کارها  توانستی ه مک  ی اشهیصفحه ش    لیکه سابقا 

 .را با آن انجام دهد کردی م

از آن فقط   شی پ  د،یدی دقت اتاق را م  نیبود که با ا  ی بار  نیاول  انگار

فرصت نکرده    یاستراحت کرده و چنان مشغول اتفاقات بود که حت

 .اندازدیمقر ب  زاتیبه تجه یبود نگاه 

گرفت، آب خنک را مزه   ریش  ریرنگ را برداشت و ز  ی اوهیج  وانیل

و صفحه   ی مزه کرد. سپس رو مقابل   ی اشهیش  ی مبل نشست  را 

رو  و  داد  قرار  کل  کونیآ   ی خودش  درون   کیپنجره  از  انگار  کرد. 

شد که با چرخاندن   انیمقر نما  رونیب   طیرو به مح  ی اپنجره   شهیش

 .ندی دورتادور مقر را بب توانستیآن م



 

داشت،   نیزم  ادیز  ی نشان از سرما  دیسف   بایمه گرفته و تقر  ی هوا

هوا را انقدر   ی ها را راحت بگذارند دمادشمنانشان قصد نداشتند آن 

تحت کنترلشان باشد.    زیتا مطمئن شوند همه چ  آوردندی م  نییپا

 رونیب  ی ساعت در هوا  کی  کرد،یم   نیریبه حال بال و سا  ی فکر  دیبا

 .بود یزدنشان قطع خی ماندند ی م

  .معطوف کند  شیهازد تا حواسش را به قدرت یخودش تشر  به

کنار  یاشه یش  صفحه عم  ی را  نفس  چند  و  . دیکش  قیگذاشت 

  توانست ی م  یاش فکر کرد. به سختچشمانش را بست و به خانواده

که در ذهنش تار    ی زیچهره پدر و مادرش را تجسم کند. تنها چ

  .بودند نشیو خاطرات والد  ی بودند خاطرات نوزاد

الال   به جز  اما  آورد  فشار  ستاره  ییذهنش  و  باال   ی امحو   ی که 

  .شدی نم یدر ذهنش تداع زیچ چیه دیدرخشی م  دیسف ی اگهواره

تا  کیبه    ازین زده   یخاطرات  یجرقه  لریکمک داشت، چشمان  را 

که    یاهرم داشت، اهرم  کیبه    ازیبودند و بعد عطر تن بال...پس او ن

ب به تکاپو  بلند شد و به سمت م اندازدی ذهنش را  از جا  رفت،    زی. 

داده بود هنوز همانجا بودند. سپس چشمش به   لری که تا  ییهاعکس 



 

  ا یو    ی ادگاریآن را به عنوان    لریماند، انگار تا   رهیشکسته خ  ولنیو

 .همان اهرم به اتاقش آورده بود دیشا

رفتند و عکس را در دست گرفت. به محض برخورد   شی پ  انگشتانش

ها به  در ذهنش جرقه زد و انگار سال   ی زیپوست دستش با کاغذ چ

  کردند ی م  رییمقابل چشمانش تغ  ی جور  ریعقب پرتاب شد، تصاو

 .که انگار همان لحظه، آنجا حضور داشت
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اش حاال  که چهره  ی که مادرش بود قرار داشت و مرد  یآغوش زن  در

با سرعت وسا مادرش در    ی . صداکردی جا مرا جابه  یلیآشنا بود، 

 .انداز شد نی گوشش طن

نم  من“  ببر  مدیاجازه  خودت  دلت  شیبا  چطور  دخترمونه!  ...اون 

 ” نولد؟یر ادیم

 :برداشت و گفت واروانهید ی هادست از قدم زدن نولدیر

 ” !بره دیاون بچه با ؟یهست  یسخت  تیتو چه موقع یفهمیم“ 



 

 :تر شدند و با ناله گفتمادر دورش محکم دستان

دن   من“  به  زندگ   ای اونو  بهش  من  ازش   تونمی دادم...م   یاوردم، 

 ” .محافظت کنم 

رو  نولدیر را  دستانش  و  آمد  او  سمت  همسرش    ی هاشانه  ی به 

 .گذاشت

جون هر سه    ی که برا  دوننی اونقدر م  دونن،ی م  یلی...اونا خی مر“ 

 ” .نفرمون خطرناک باشه 

 ” ...گفت لریتا اما“ 

 ی تو  اق یگفت! من بهش اعتماد ندارم! اشت  یچ  لریکن تا  فراموش“ 

رو به چشم    انایاون دا ؟ی دیرو د   اناینگاهش ترسناکه...نگاهش به دا

! از حالت م ینی بیکه ما نم   نهی بیرو م  ی زی! انگار چنهیبیبچه نم  هی

 ” .نگاهش متنفرم 

 :زد ادیفر ی مر



 

 انایدا  ی که برا  یارزش قائله! عروسک   انایدا   ی از تو برا  شتریب  اون“ 

 ی حت  ؟یاما تو چ  فتهیدخترمون نم  ی دستا  نیلحظه هم از ب  هیاورد  

 ”؟ی بغلش کرد یبار درست و حساب هی

ه  نولدیر بدون  نگاهش  و  آمد  او  سمت   انایدا   ی رو   یحس  چیبه 

 .نشست

  دیچون اون به ما تعلق نداره! بهت گفته بودم نبا  کنمینم  بغلش“ 

 یمدت  هیو    ی بد  ر یکه بهش ش  ی ! تو اصرار کردیبهش وابسته بش 

 ” ...نایزودتر از ا  یلیوگرنه خ  ی رو طول داد هیقض نیا

! یزنیحرفا رو م  ن یا  یباور کنم تو دار  تونمی ! نمنولدیشو ر  ساکت“ 

 ”؟یبچه نداشت ی آرزو شهیمگه تو هم

  ی رو نداشتم که ما رو به کشتن بده! اگه درصد  ی ا بچه  ی آرزو  من“ 

 ”!دادمیهرگز انجامش نم فتهی ب ی اتفاق نیقراره چن دونستمی م

 :گفت  نولدیانگشتش را باال گرفت و با پرخاش به ر ی مر

 ”!ی ابچه نیو حاال مسئول ا ی انجامش داد  اما“ 



 

ما باشه به   کینجاتش بدم. اون اگه نزد  خوامی ...من میفهمینم  تو“ 

 ” !! اون بچه خاصهفتهیخطر م

 :گفت  دیلرزی تمام بدنش م کهیدر حال ی مر

م   خوامی ...م دمش ی نم  بهت“  کنم.  بزرگ  دخترمو    خوام ی خودم 

الال براش  و  کنم  بم  ییبغلش  خاطرش  به  ! رمیبخونم...حاضرم 

 ” .از من دورش نکن  کنمی خواهش م

ه کرده بود را به دست گرفت، سپس بدون که آماد  یساک   نولدیر

را   انایآمد و دستانش با خشونت دا  شیپ  ی مر  ی توجه به ناله و زار

 .از آغوش مادر جدا کردند

 ” ...کنمی...التماس منولدیر کنمی ...خواهش منبرش“ 

 ” ......احساسات تورو کور کردهیفهمینم تو“ 

 ی صورت  یبود، عروسک خرگوش  دهیچینوزاد در اتاق پ  هیگر  ی صدا

م از  پا  انیرنگ  بچه  ر  نیی دستان  و  به   نولدیافتاد  توجه  بدون 

  .زد رونیهمسرش از خانه ب ی هاهقهق
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ابر  د،یوز یم  ی سرد  باد و  دانه  ی هوا گرفته  رقصان   ی هابود،  برف 

زم  آمدندی م  نییپا سفکم   ن یو  رشدی م  دپوش یکم  لباس    نولد ی. 

  ن یبه صورت داشت و ماش  یرنگ  ی خاکستر  لیو سب  شیمبدل و ر

  ی صندل  ی را سوار شد و شروع به حرکت کرد. بچه را رو  یشورلت

  .داشت حواسش پرت او نشود یکنارش گذاشت و سع

درست    تونهیکرده، نم...احساس مادرونه کورش  فهمهینم  مادرت“ 

 یچه خطرات   دونهینداره، نم   ی ریبده. البته تقص  صیو غلط رو تشخ

تهد خطرات  دونهی نم  کنن،یم  دیتورو  تهد  ی همه  یچه   د یمارو 

مکنهی م خوشب  هیمثل    خواد ی .  ق  نیاحمق  به   نکه یا  متیباشه 

 ” .تورو به خطر بندازه  یزندگ

دستش را به    نولدی. ردیچیپی م  ن یبچه هنوز در ماش   هیگر  ی صدا

پستونک صورت و  کرد  دراز  او  م  یسمت  را  کودک    انی رنگ  لبان 

 .گذاشت

تا مر  بابا“  بزنم    ت ی رضا  ی دوستت داره، مجبور بودم اون حرفا رو 

  یهمه  ی روز   هی   انا،یدا  ی اریم  ادیبه    ی روز  هی  دونمی بده...متاسفم، م 



 

به    نیا رو  م  ی اری م  ادیخاطرات  هرکار  یفهمی و  به    ی من  کردم 

 ” .تورو از خطر دور کنم نکهیخاطر تو بود. به خاطر ا

را   نی بودند. ماش  دهیرس  ی ها به شهر بعدشب بود و آن  ی هایکینزد

گرفت.    ی اگوشه  آغوش  در  را  خواب  در  غرق  نوزاد  و  کرد  پارک 

  ره یدخترش خ  د یکوچک و سف   ی هاو دست   ی نیب  ی چشمانش رو

که به    یهرگز بغلش نکرده بود تا مبادا عشق  د،یماند و قلبش لغز 

 ...فرزندش داشت مانع از انجام کار درست شود اما حاال 

شود    نیکرد و دستور داد سوار ماش  ینافرمان  ی الحظه  ی برا  قلبش

  ب ی شود، عقل اما نه   د یناپد  شهیهم  ی و زن و دخترش را بردارد و برا

از دست آن   ست ین  ایدن   ی جا  چیزد ه بتواند  باشد.  ها دکه  امان  ر 

با آن   توانستیاو نم  ی که حت  یها پول و قدرت داشتند...قدرت آن

  .مقابله کند 

و چشمان    دیدخترش کش  یشانی پ  فیپوست لط   ی را رو  انگشتش

 .باز شدند انایخواب آلود دا

هرگز مثل االن احساس نکرده بودم که قلبم   دی...شازمی...عزانایدا “ 

فروم داره  درد  چاره  پاشه،ی از  منو   ی ااما  هرگز  مادرت  ندارم، 



 

تو منو   دوارمیام  بخشه،ی منو نم  شیروز زندگ  نیتا آخر  بخشه،ینم

 ل یو تبد  یرسیتو به سن درست م   ی روز  هی.  یو درک کن  یببخش

خارق العاده!   یبه انسان  ت،یبه خود واقع  ،یکه هست  یشیم  ی زیبه چ

که   اریب   ادی. اول از همه به  ادیم  ادتی  زیهمه چ  دی اون روز که رس

که خدا به ما    یهست   ینعمت  نی...تو بهترمیمن و مادرت عاشقت بود

دست از سرت برداره، اون    نیگر  لریتا  دوارمیداد. در وهله دوم ام

رو فدا   ی زیهر چ  اهدافشبه    دنیرس  ی که برا   هیاما مرد  هیمرد خوب

 شیرو براش در پ  ی راه بد  یداره ول  یکه اهداف خوب  یآدم  کنه،ی م

اما   شناسم،ی اونو م ی دوست منه، از بچگ نیتریمیصم لریگرفته. تا

عوض   هیاز ثان  ی در کسر   تونهی به همون اندازه که مورد اعتماده م

 ”!بشه. مراقبش باش

صدا  یشانیپ  یرو  ی ابوسه  و  نشاند  کنار    شیدختر  نرم  شد،  آرام 

 :گفت  انایگوش دا

از احساس هستن،    یدارن، اونا خال  رادیا  هی  وبیمع  ی هاالمنتوسی ا“ 

از د  نیا احساسات   کنه، ی م  زیمتما  گرانیاحساسات توئه که تورو 

واقع  ییهاکیدرجه    یحت  هاالمنتوس یا  هیبق ما،   ست، ین  یمثل 



 

...درون ما ثبات کنه یم  رییتغ  عیسر  یلیکاذبه که خ  یحس  شهیهم

درک   شترهیب  هاالمنتوس یا   ی ...خونسردست ین  یحس و 

کمرنگ متفاوتاحساساتشون  تو  قو  ،یتر.  احساساتت   ،ی دار  ی تو 

 ی نقطه   تونهی ...نقطه ضعف تو می ازش استفاده کن  دیکه با  ی زیچ

  ، ی اریرو بدست ب   یکنترل همه چ  ی روز  هی  یتونیقوتت باشه. تو م 

از   دیکه ترد  یزمان  ،یکن  یکیذهن و قلبت رو    دیکار با  نیا  ی اما برا

قدرتت رو  ، یپاک بشه و به هدفت اعتقاد راسخ داشته باش دتوجو

 ” ...ی اری بدست م

رفت،   سایدستانش فشرد و سپس به سمت کل  انیرا در م  کودک

 د،یچیدورش پ  شتریگذاشت و پتو را ب  سایکل  ی بچه را کنار درها 

 :کنارش گذاشت و گفت  زیرا ن لونیو  ی حاو ی کوله

  رسونه، ی م  یکه هست  ی زیو تورو به چ  کنهی کمکت م  ندهیدر آ   نیا“ 

م باعث  نکن  شهی ناخودآگاهت  دورش  خودت  دارم یاز  ...دوستت 

 ”انایدا

  .رفته را بازگشت ریشود، پشت کرد و مس مانی قبل از آنکه پش 



 

  کیکه از آسمان تار  آوردی م  ادی را به    یدرشت برف  ی هادانه  انایدا

 ی و چهره   آمدندیاش مشب به سمت دستان کوچک در هوا مانده 

 .کرده بود  دایپ سایکل یهابار او را لب پله  نیکه اول یزن

 234پست#

[13.07.21 17:42] 

درون قلبش درد   ی زیاز هم باز شدند چ  ی اریکه با هوش  چشمانش

بود. هرگز    دهیکه هرگز ند  یاندوه به جا مانده از خاطرات  کرد،ی م

بود و حاال انگار    ده یمادر و پدرش را نشن  ی هادوستت دارم گفتن

 دن یچش  ی را درک کند. دلش برا  عشق خانواده  ی معنا   توانستی م

چشمان اشک آلود پدر دوباره از    و  دیدوباره آغوش مادرش پر کش

  ن ی نظرش گذشت. تک تک جمالت چنان واضح بود که انگار هم

پدرش    ی حاال صدا  نیهم  توانستی م  یبود. حت  دهیها را شنحاال ان

 شانیاما معنا  شدندی که مدام تکرار م  یرا در گوشش بشنود. کلمات

 کرد؟ ی م یکیچه که ذهن و قلبش را  یعنیچه بود؟ 

 .چکار کند  دیواقعا با دانستیشده بود و حاال نم  جیگ  شتریب



 

کامال دو وجه   لریپدرش در مورد تا  ی هاحرف   گفت؟ی م  لریبه تا  دیبا

 .خوب باشد هم بد  توانستی هم م لریداشتند...تا

که در عجز مطلق   یبود، زمان   دهیفکر کرد که او را د  ی بار نیاول  به

  ی برخورد و شکسته شدن جعبه   ن یقطرات درشت باران، اول  ریبود، ز

خرج   شیبرا  لریکه تا  یلبخند مسحور کننده و محبت  زش،یعز  ولنیو

نبود حاال   شیبرا  ی لیآن زمان دل  کردی که فکر م  ی ز یکرده بود. هرچ

 ی از رقبا  یکیبه او گفته بود همسرش با    لری. تاکرد ی م   دایمعنا پ

رز  ی کار که  بود  شده  مشخص  حاال  اما  کرده  کشته   ی ترکش  را 

تا کودک  لریبودند،  و  تا  شیدرباره گذشته  بود،  گفته  دروغ   لر یهم 

بازهم به   توانستی دروغ گفته بود! چطور م  زیدرباره همه چ  بایتقر

 او اعتماد کند؟

 نیتر  یتا اصل  زهایچ  نیتر  یزئبا او را مرور کرد، از ج   خاطراتش

  لر یشود. انگار اعتماد به تا  اعتمادیبه او ب   توانستیمسائل، باز هم نم

اطراف درونش شکل گرفته بود،   عی بود که بدون توجه به وقا  ی زیچ

  ست یقابل اعتماد ن  لریتا گفتی از قلبش نشات گرفته بود. عقلش م

 .گفتیآنر ا م مخالف ی زیو قلبش چ



 

 ی کردن راه  دایپ  ی برا  دیبا  د،یخریوقت م   دیاز جا بلند شد، با  کالفه

شکسته را برداشت،   ولنی. ودیخریوقت م   هاالمنتوسیکنترل ا  ی برا

ارزشمند بود در حالت شکسته   شیبرا  نقدریکه ا  ی ا لهیوس  دنید

  .کالفه شود شدی باعث م

  .پا تند کرد لریرفت و به به سمت اتاق تا رونیاتاق ب از

  ده یتا به حال ند  انایبود که دا  ی در اتاقش مشغول صحبت با مرد  او

 .بود

 ” .ی ...خوشحالم بهمون ملحق شدانایدا “ 

 :دست به مرد اشاره کرد و گفت  با

که قبال    ی ریتصو  پیکل  ی . ازش برایباش  دهیپاول رو د  کنمی م  فکر“ 

 ” .میپخش شده استفاده کرده بود هیناح ی ها ونیزیتلو  ی تو

  یاسرد و چهره   ییبا صدا  ی داشت، مرد  ادیطرح چهره او را به    انایدا

  .ها هشدار داده بودصحبت کرده و به انسان  ونیزیصامت که در تلو

 ” .ارمیم ادیاونو به  کامال“ 



 

در دست داشت از   ی اد یز  ی هابرگه  کهیاز جا بلند شد و درحال  پاول

 .رفت نرویاتاق ب

 ” ؟ یدار ی ابرنامه “ 

تلو  هی“  ول  دی ...شاگهید  یونیزی صحبت  کنه  ن   یاثر  .  ستم یمطمئن 

 ” .ی کرد دایرو پ ولنیکه و نم یبی م

 ” .شکسته ی بدجور“ 

 :موشکافانه نگاهش کرد و گفت لریتا

ز  تونمیم“  نکنم  فکر  کنن،  برات درستش  با    ادیبگم  بکشه.  طول 

  ی به همون شهیم  لیساعت تبد هی در عرض  میکه ما دار ی تکنولوژ

 ” .که بود
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تا    مشیسی ب داد  و دستور  برداشت  ا   یکیرا   ی برا  هاالمنتوس یاز 

 .دیایبردن آن ب

 ” .رو بدونم  هامییتوانا خوامیم“ 



 

 :از جا بلند شد و گفت لریتا

 ”؟ ی نکرد دایرو پ جواب“ 

 دمیتوشون نبود، شا  یپدرم...اما جواب  ی هاحرف  ادمه،ی  زیچ  همه“ 

من   خوامینکردم. اما اگه قراره جنگ بشه نم  داشی بود و من هنوز پ

 ” .دهیباشم که همه رو به کشتن م  یاون

 :سرش را تکان داد و گفت لریتا

 ”ادته؟یهمه خاطرات پدرت  یمطمئن“ 

 ”. چطور؟البته“ 

 ” .یمطمئنم پدرت بهت گفته به من اعتماد نکن  چون“ 

 .با پدرش چقدر بوده لریداشت بفهمد عمق ارتباط تا یسع انایدا

 ” ؟یمطمئن نقدریا چطور“ 

باهم    م،یباهم بزرگ شد  م،یشناختی همو م  میبچه بود  یاز وقت  ما“ 

من    م،یکرد  شرفتیپ د  هیبود،    وانهید  هیپدر  ! وانهیدانشمند 

هم خودشو به کشتن   تیشد...در نها  ا یلیباعث مرگ خ  شاتشیآزما

نداشتم    یدوست  چیها که هکرد. پدرت از همون موقع   م یتیداد و منو  



 

 ی من بزرگتر  ی اون برا   ،ی بال کرد  ی برا   وکه ت  ی کنارم موند. مثل کار

  ی المنتوسیا  شاتیازما  ی بود. از وقت  ترک یاز من کوچ  نکهیکرد با ا

علم دست    نیا  شرفتیپ  ی ضر شدم برامن حا  یدادن، از وقت  جهینت

 دی ترسی بزنم پدرت اعتمادش رو از دست داد. م  ی شتر یب   ی به کارا

برسه.    بیآس اشپدرم درون من باعث بشه به خانواده  کیژنت  دیشا

تو خوشش   به  نگاه من  از  بمونم، گفت  تو دور  از  بهم گفت  بارها 

 ” .ادینم

 :دیبه سرعت پرس انایدا

 ”؟یداشت  یچه نگاه  مگه“ 

  ، ی . هنوزم هستانایدا   یدرخشان بود  ندهیآ  هیبه چشم من مثل    تو“ 

 “  ؟یکنینکرده. خودت حس نم یفرق چی نگاه من به تو ه 

 ی به او متفاوت بود. جور  شهیهم  لریحس کرده بود، نگاه تا  شهیهم

چشم دوخته باشد.    ابینا  ی که انگار به جواهر  شدی م  رهیبه او خ

 ...یفتگی و ش شی پر از ستا ی نگاه



 

قدرت  ی خوایم“  بش  تیبدن  ی هابا  بر  ؟یآشنا  اتاق   میبهتره  به 

  ن یی . طبقه پای دیجاها از مقر هست که تو ند  یل ی...هنوز خنیتمر

 ”.نهیتمر ی بزرگ برا نیزم هی
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  یورا  ی زیبه او نشان داد چ  نیتمر  ی که برا  ییبود، فضا  لریبا تا  حق

  توانستند ی که م  یی وارهایشده با د  ی ساز  هیشب  یتصوراتش بود. سقف

 زیو هرچ  ی دشمن مجاز  ،ی راندازی شوند، هدف ت  ی ز یبه هر چ  لیتبد

  .ی گرید

دا   برو“  بمون  وسط  رو  انا،یاون  دا   ی درست    ی رو  ییطال  رهی اون 

 ” .نیزم

 .رساند  رهیزد و به سرعت خودش را به دا یچرخ انایدا

 ی هاخودت تمرکز کن، قدرت تو درون توئه. تو قدرت  ی ...روخوبه“ 

 ”.ی دار   ی ادیز

 .خودش تمرکز کرد ی چشمانش را بست و رو انایدا



 

و اموزش کنترلش کرد. تو به   میبا تعل   شهیکه نم  ه یزیتو چ  قدرت“ 

غر دار  ی ز یطور  درون خودت  رو  بای اون  ما  پس  تورو   زهیغر  دی. 

بفهم  میکن  کی تحر م  یتا  کن  یتونیچطور  استفاده  خودت  . یاز 

 ” .چشمات رو باز کن

که به   دیرا د   ی ریت  هیاز ثان  ی چشمانش را باز کرد و در کسر  انایدا

م صورتش  نفهم  د،یآی سمت  هم  باال    د یخودش  دستانش  چگونه 

به صورتش متوقف کردند. قبل از   ک یرا در فاصله نزد  ریآمده و ت

کمان به سمتش    ی رهایاز ت  یاهیکند حجم س   یآنکه بتواند اعتراض

خفته   ی زهیرا حس کرده و غر  ر بدنش انگار خط  شدند،یپرتاب م

 دهیمافوق تصور در فضا چرخ  یشد. دستانش با سرعت  داریدرونش ب

 .کردندی را متوقف م یچوب ی رهایو ت

  نی بار با چشم بسته قراره تمر  نی...حاال چشمات رو ببند، اخوبه“ 

 ” .می کن

به    ی بی آس  رهایت  دانستی م  نکهیا احساس اضطراب داشت، با    انایدا

 .اما باز هم واکنش بدنش ترس بود زنندیاو نم



 

را آماده کرد و صورت او را نشانه گرفت، مطمئن بود    ریپنج ت  لریتا

با  انایدا آمد.  خواهد  بر  پسش  م  ی رو  دیاز  کار   کرد، ی حواسش 

 .بودند  زیچ نی تری حواسش قو

انگار   ی ا لحظه  ی افتاد و برا  انایدا  یشان یبه پ  ینیرا رها کرد، چ  رهایت

 ش یهاباز شدند مرمدم   یکرد، چشمانش وقت  رییدرونش تغ   ی زیچ

ت  یحرکت  چیبود، ه  اهیتماما س نداد و هر سه  او   ریبه خودش  به 

هر سه از بدنش عبور   لریزده تا  رتیو در مقابل چشمان ح  دند یرس

پشت سرش فرو   واریبه او برسانند به د  یبیآس  نکهیکرده و بدون ا

 انا یکه از درون دا  ییرهایکرد و به آماج ت  می رفتند. دستگاه را تنظ

بود که جسمش حالت   یماند. درست مانند روح  رهیخ  کردی عبور م

  .نداشته باشد یکیزیف

اطرافش لمس   ی را در فضا  ی زیآهسته باال رفتند و انگار چ  دستانش 

ا زمان  انگار  و  کرد  مشت  را  دستانش  ت  ستاد،یکرد.  در    رهایتمام 

 ی او متوقف شدند، کف دو دستش را رو  یبه فاصله چند سانت  ییجا

ناباور کمال  در  و  گذاشت  خرده  لیتبد  رهایت  لریتا  ی هم   ی هابه 

  .ختندی ری م نیزم ی شدند که رو یچوب



 

کف دستانش را با قدرت بهم  بار    نیرا دوباره باال و برد و ا  دستانش 

ها و  که دستگاه   د یچیپ  نیمانند انفجار در زم  یچنان موج  د،یکوب

 .برخورد کردند واریبه عقب پرت شده و به د لریتا

که   یآشوب  دنیبرگشت و با د  ی به حالت عاد   انای چشمان دا   رنگ

 .دیدو لریکرده بود وحشت زده به سمت تا جادیا

 ” ....دست خودم نبود دی...واقعا ببخشخوام یم معذرت“ 
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 :گفت  دیدرخشی که م یبا چشمان لریتا

 ”!تری هم قو کردمی که فکر م ی زیاز چ یبود! حت یعال“ 

چند  بعد تمر  ن یاز  را   زها یچ  یلیخ  توانستی م  انایدا  ن،یساعت 

کاف اما  کند  ه  یکنترل  کمک  چینبود،  نم  یکدام  او  تا   کردندیبه 

  .را کنترل کند  هاالمنتوسیبتواند ا

 ” .انایدا ی اریبه خودت فشار ب دینبا“ 

 ” .کننیبهمون نم یکمک نایا اما“ 



 

 ” .یجنگ به نفع ما کمک کن ی تو یتونی م کنن،ی که م البته“ 

 ” ان؟یما کنار م   تی با ماه  یراحت  نیها به ادولت  ؟یچ   تیدر نها  اما“ 

 :با پوزخند سرش را باال گرفت و گفت  لریتا

موجود  اونا“  قو  ی هرگز  نم  ی رو  قبول  خودشون  از  هر  کننی تر   .

 ” .شهیاونا م ی بقا دیها باعث حس تهداز انسان تری قو ی اگونه 

به پشت    ی را از پشت سر محکم کرد و سپس دست  شیموها  انایدا

 :و گفت  د یگردنش کش

 ” ن؟یو شا سیالرا رو با خودش آورد؟ آل یک“ 

 :ماند و گفت  رهیخ انایو متفکر دا ی به چشمان جد لریتا

  ن یزم  ی رو   ی هاانسان  نیاون دوتا شک نکن. اون دو نفر آخر  به“ 

 ” .هستن که من ممکنه بهشون شک کنم

با   یو صورتش را در فاصله کم  دیخودش را جلوتر کش  یکم  انایدا

 :نگه داشت و گفت  لریصورت تا

 ” .که انتظارش رو ندارن خورنی ضربه م  یادما از کس شهیهم“ 



 

ب  زین  لریتا نوک  تا  برد  را جلوتر  ب  ش ینی سرش  نوک    انا یدا  ینی به 

 :برخورد کند سپس گفت

که   ی افراد   ی همه  ی باشه. من سابقه   ونیمن در م  ی پا  یوقت  نه“ 

 توننی اونا نم  کدومچی. ه دونمیرو م   کنمی امن خودم م  رهیوارد دا

من   ونیرو مد  هاشونی زندگ  سیو آل  نیخائن باشن. شا  ایجاسوس  

 ” !هستن

  لر یتا  ی نه یس  ی قفسه  ی آهسته دستش را باال برد و آن را رو  انایدا

موقع از  فهم  یگذاشت.  ا  دهیکه  قلب  هاالمنتوسیبود    ی ضربان 

ضربان قلب او را حس    خواستیدارند، دلش م   گریکدیمتفاوت با  

  .کند
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 :پشت دست او نشست و چشمانش را بست و گفت  لریتا دست

 ده یشن   تونهی م  یکه هر انسان   یضربان  نیترخاص  ؟ی کنیم  حسش“ 

.  ی دیکه انگار همه عمرت اونو شن  بیعج  کیتمی ر  ی آوا   هیباشه!  



 

نقطه ضعف  نیتربزرگ  نیا منه!  م  ینقطه ضعف  به    تونهی که  منو 

ط در  بده!  ا  یسال  یس  نیا  یکشتن  نذا  المنتوسیکه  شتم شدم 

 ” .ضربان قلبم رو بشنوه کسچیه

انگشتان خود احساس    ریضربان مرتب قلبش را ز  توانستیم  انایدا

آشنا بود. انگار ذهنش    شیبودن برا  بیعج   نیکه در ع  یتمیکند. ر

 .آوردیم ادیقلب او را به  تمیر

 ” .بهی ...عجدمیضربان قلبت رو قبال شن من“ 

 :زد و گفت  ی لبخند لریتا

.  ذاشتم یم  امنه یس  ی و سرت رو رو   کردمیبغلت م  ی نوزاد بود   یوقت“ 

 ” .ذهنت مونده  ی حتما از اون موقع تو

 :بدون آنکه چشم از دستانش بردارد گفت انایدا

که من ضربان قلبت رو بدونم؟ حافظه من    ستیخطرناک ن  برات“ 

ثبت ضربان قلبت ندارم،    ی برا  یبه دستگاه  از یفرق داره! من ن  ه یبا بق

 ” .شهیتو ذهنم حک م یهمه چ



 

رو   لریتا  دست رو  ی از  و  آمد  باال  برداشته شد،  اش  گونه  ی مچش 

 :نشست و گفت

 ” !ی...به هرحال تو هم نقطه ضعف منست ی. مهم ندونمیم خودم“ 

احساسات  انیطغ  ی زیاحساس کرد درونش چ  انایدا  یکرد، هجوم 

 ده یرا د  لریکه تا  ی بار  نیاما از اول  دانستیرا نم  لشانیمختلف که دل

 ...از تعلق ختهیآم یبه او داشت. حس ی بیبود حس عج

 :و گفت  دیخود را عقب کش لریتا

  ه ی بتونم از    م یبمون  نجایا  شتریقول بدم اگه ب   تونمی . نممیبر  بهتره “ 

 ” .بگذرم ییزایچ

را داشت؟ او    یحس  نیچن  زین  لریبپرسد تا  خواستیدلش م  انایدا

ها را بهم  آن  ینامرئ  ی بند  کردی حس م  دیدیرا م  انایهم هربار که دا

  متصل کرده؟

 ” ؟یکنی فکر م یچ به“ 

 ن یترنامربوط   نیشد بنابرا  مانیاما پش  دیبگو  ی زیباز کرد تا چ  دهان

 .را به زبان راند دیرسی که به ذهنش م یحرف



 

.  ارنیکرده که الرا رو با خودشون ب  بیگفت تد اونا رو ترغ  نیشا“ 

 ”؟یبدونه  چ ی زیاما چرا؟ اگه تد چ

 :به او انداخت و گفت  ینگاه لریتا

 ی زیکار تد باشه. اون تمام مدت در زندان بوده، چ  دونمی م   دیبع “ 

 ” .دونهیتو نم تیدر مورد ماه

 :مردد گفت انایدا

ب   یکی“  درباره   ی کیزندانه؟    رونیکه  م  رییتغ  ی که   دونه؟ ی من 

 ” که با ما از پناهگاه اومده؟ یجاسوس

 :د یماند و سپس پرس رهیموشکافانه به او خ لریتا

 ” انا؟ی دا  ی دار نانیاطم النیبه ا چقدر“ 

 ...النیا

که   ی بار  نیزمزمه کرد و ذهنش به سمت اول  ی را چندبار  اسمش

 .بود پرواز کرد دهیاو را د 
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  یاش برابود او نجاتش داده و به او از برنامه   دهیرا د  النی که ا  ی روز

کرده بود همراه او برود. تک به    بش ی حرکت به شرق گفته و ترغ

آمده و گفته    زدهیداشت. او از منطقه س  ادیتک جمالتش با او را به  

 .بودند نفر همراهش  25بود 

 ” .ستین النیا نه“ 

 ”؟ی چون دوستش دار چرا؟“ 

خشک   یابروانش جا خوش کرد و با لحن  انی م  یظی اخم غل  بالفاصله

 :گفت ی و جد

 ” .رو دوست ندارم النیا من“ 

 ” لت؟یدل پس“ 

 :لجوجانه گفت انایدا

 ” .هیآدم خوب  اون“ 

 :و گفت دیخند ی بلند ی با صدا لریتا

خوب  چکسیه “  هانای دا  ست ین   یآدم  هرکسچکس ی!  با    ی!  مطابق 

 ” ه؟یک النیپدر ا یدونی باشه. تو م ی آدم بد تونهیم طیشرا



 

حرفش   لریبه او چشم دوخت و منتظر ماند تا تا  دیبا شک و ترد  انایدا

 .را کامل کند

 :را دوباره فعال کرد و گفت ی ساز هی شب  طیمح لریتا

 ت یپروژه داره فعال  نیکه در راس ا   یدشمن ماست. کس  النیا  پدر“ 

 ی ول  دارهی که تظاهر کرد داره به نفع مردم قدم برم  ی. کسکنهی م

نفر از    هی. البته اون  کنهی کار م  ز یمشخص شد داره بر ضد همه چ

اعضا نفر  ولتهیریمد  ی ده  رز  یکس   ی.  و  فرستاد  رو  الرا  رو    ی که 

بوده. من    النیو مادرت رو داد، پدر ا  ردستور مرگ پد  یکشت و حت

م  النیا البته که  بکشه.  پدرشو  تا  از پسش    دونستمی رو فرستادم 

  تونستی بود که م  یتنها کس  النی! استمیمن که احمق ن  ادیبرنم

ا ب  هاالمنتوسیپرونده  ارونی ب  ارهیرو  پ   النی.  قابل   ی ن ی ب  ش یرفتار 

. دزدهی م  ونواو    شهیتوجهش جلب پرونده م   ودمیداشت و مطمئن  

 هی  النیرخ داد. ا  ی و ماه گرفتگ  م یپرونده رو پس گرفت   ی وقت  یول

نم  بی غ  یمدت من  داشت    دونمی شد.  مالقات  پدرش   ا ی با 

براش   یبعد از بهوش اومدن چه اتفاق  النیا  دونهینم  چکسینه...ه

 النیکه بودن، ا ی و اون تعداد  سی با گروه ال ییافتاده. از زمان اشنا



 

  یپدرش که تراشه رو تو  ی برا  ی بود. فرصت کاف  هاروز تن  نیچند

 ” .سرش جا بده

که پدرش به    ینفر با مستندات  25را در آن    ی کس  النیبود ا  یمنطق 

کردن دختر مد   داینکرده و به دنبال پ   دایداشت را پ  یآن دسترس

بود که از حضور   ی به مقر نفوذ کند. او تنها کس  خواستی نظرش م

تا  سیآل تنها کس  لریو  نشد.  وقت  یخوشحال  تا  بود   هوشیب   یکه 

دشمنانش   انیم  انایدا تیدرز نکرده اما با بهوش آمدنش هو ی خبر

 .فاش شده بود 

 .ماند  رهیخ لریافتادند و ناباور به تا نییپا دستانش 

 ” ......من من“ 

 ” .یاعتماد داشت ی ادیز بهش“ 

  ن یشد. زم  ی مانند  ی اسک  ستیبه پ  لیشده تبد  ی ساز   ه یشب  طیمح

سف  یخی م  دیرنگ  تصاعد  خودش  از  را  سرما  و    کردی که 

زم  یخیکوچک    ی های برجستگ اطراف  دانه  نیدر  درشت   ی هاو 

 .ختندیری م  نیزم  ی که رو یبرف



 

  ن ی هم  سمسی! کری اومد  ایدن  سمسی...کرکهی...تولدت نزدیدونیم“ 

ن هفته  مطمئن  اما  بمون   ستمیاس  بتون   میزنده  جشن    میو  برات 

 ”؟ی جشن زود هنگام چطور هی. با میریبگ

شده    دهیبه خودش داد و قدش بلند شد، دستانش کش  یچرخ  لریتا

و   اهیو حدقه چشمانش س برابر شده  بدنش چند  شدند. عضالت 

  انا یاما دا  نباریبه مرد لحظات قبل نداشت. ا  یشباهت چندان  گرید

مدیترسینم  گرید احساس  پ  ی زیچ  کردی.  با    ی قو  وندیدرونش 

 ...آشنا یدارد. حس هاالمنتوسیا

تا  انیدست در م   یوقت انگار همه چ  لریدستان   ش یبرا  زیگذاشت 

درآمدند   یو به حالت  افتهی  رییتغ  یبه سادگ   شیقابل انتظار بود. پاها

  .کند  ی زده باز  خیسرد و  نیزم ی رو تیبدون اسک توانستی که م

 ”م؟یکارا وقت دار نیا  ی برا“ 

ندار  هیزیتنها چ  وقت“  تاحاال کس  میکه  مطمئنم  رو   یاما  تولدت 

اگه من    دی. شاادیکه از من برم  هیتنها کار  نیبرات جشن نگرفته. ا

م در  پدرت  با  رو  هر  ذاشتمینم  ونیاطالعاتم  ااونا   المنتوس ی گز 

 ”.ی امن بود  ی جا هیات و تو االن کنار خانواده  شدنینم



 

آمده بود مقصر   شی که پ  ییزهایچ  ی را برا   لریتا  خواستینم  انایدا

زندگ انتخاب  یبداند.  هر  انتخاب داشت.   توانست ی م  یهزاران هزار 

  .بگذارد ندهیآ  ی بر رو ریتاث تینهای ب

بزند، اگر دکتر    ولنیشهر و  ی در باال   گرفتی نم  می آن روز تصم  اگر

پ  رفت،ینم م  ی برا  لریتا  شنهادی اگر  رد  را  شب  از   کرد،ی آن  اگر 

و هزاران هزار اگر    شدی مواجه نم  النیو با ا  کردیآپارتمانش فرار نم

  ر یکه گرفته بود مس  یمینداشتند...هر تصم  ییکه حاال معنا  ی گرید

  مان یکشانده بودند. پش رشیو او را به سمت تقد دهراهش را رقم ز 

 ...نبود

 افتهی  یاز دست رفته بودند اما در عوض دوستان  شی اهایاز رو  یلیخ

او هنوز   فتادیاتفاقات نم  نیبود که مانند خانواده کنارش بودند. اگر ا

از   توانستی و هرگز نم  زدی م  ولنیباران و  ریبود که ز  ی ریدختر فق

 .دیایب رونیو بدبخت ب  دهید بیآس ی الک دختر 
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 ده یکش  لریدستان تا  انیفضا را پر کرد و دستانش م   یق یموس  ی نوا

با   یرارادینکرده بود اما بدنش غ  ی باز  تیهرگز اسک  نکهیشدند، با ا

  .دیلغزیم خی ی رو یهماهنگ شده و به نرم لریحرکات تا

  داد یو اجازه م  چرخاندیماهرانه دستانش را گرفته و او را م  لریتا

در فضا تاب خورده   شیو موها  نندی صورتش بنش  ی برف رو   ی هادانه

 .ناب بود ش یرا تجربه کند که برا یجانیو ه

م  نوک در  تا  انیانگشتانش  خود    لریدستان  دور  و  گرفتند  قرار 

 ا یکه حس کرد دن   دیآنقدر چرخ  ، ینرم و طوالن  یچرخش   د،یچرخ

حس را دوست داشت.    نیا  دشیبدن جد  ست،ین   شیسرجا  گرید

و به احترامش سر   ستادیمقابلش ا  لریدور را زدند تا  نیآخر  یوقت

 .خم کرد

 ” ...من ی ...جواهر تراش نخوردهیاستعداد سراپا“ 

 .گر گرفتند شیهاکرد گونه احساس

 .به حالت اولش برگشت   زیساز خاموش شد و همه چ  هیشب   دستگاه 

 :شد و گفت  کیآمد و به او نزد ش یپ یقدم لریتا



 

  یادیز  ی روزا برسم؟ من روزا  نیچقدر صبر کردم تا به ا  یدونیم“ 

که مجبور بودم از دور تماشات کنم و   یی. روزاانایرو منتظر بودم دا

  یبرا  دیچطور با  ی ریبگ  ادیو    یست یخودت با  ی پا  یاجازه بدم رو

  ارزش یبه خاطر اون پسر ب  دمید  ی. سخت بود که وقتیبقا تالش کن

و من    یختیریو اشک م  ی کز کرده بود  رونبا  ریز  ابونیگوشه خ

با م  دیفقط  تماشا  دور  اکردمی از  اما حاال  رو   زیتا همه چ  نجامی. 

با فقط  کنم.  بد  دیجبران  اجازه  بدی بهم  چی ...زمان  رو   زی...همه 

 ” .کنم ی درست م

اراده در   ی ب  انایدر دستان بزرگش فشرده شدند و دا   انایدا  دستان

بازوانش فشرده نشده بود   انیاغوش او فرو رفت. هنوز کامل در م

که   دیرا د  ریو ام  دیکش  رونیکه در اتاق باز شد.با عجله خودش را ب

 .بود ستادهیمقابلشان ا دهیپر یبا رنگ 

 ” شده؟ یچ“ 

 :زنان گفتنفس  ریام

 ” .هیبدم. شخص  ی خبر هی دیبا“ 



 

 شانیکه صدا  ییرفت جا   ی اشه یش  ی همراه او به آن طرف مرز  لریتا

 .دیرسی نم انایبه دا

 هاالمنتوسیزده. ا  بشیغ  النیخرابه. ا  یلیاوضاع خ  کنمیم  فکر“ 

نزد کوهستان  به  دروازهشنی م  کیدارن  به  فردا  تا   رونیب  ی ها. 

. شک دارم ستی ن  یتعداد کاف  نیا  ی مقر برا  یتی امن  ری. تدابرسنی م

 ” .میکن   یمقاومت  میاصال بتون 

در   ی اتفاق بد  دانستیچشم دوخته بود م  لریوحشت زده به تا  انایدا

 :به خود راه دهد گفت یبدون انکه ترس لریراه است، تا

  ادیز  تونهی . نمالنیدنبال ا  فرستمی . چند نفرو ممی کنی م  درستش“ 

 ”.دور بشه

 :را برداشت و در آن گفت مشیسی ب

که    ییاونا  یبرگشته به مقر و تمام  ی هاالمنتوس ی ا  ی همه  ،ی باد“ 

  گه ید  قهی. تا چند دقیسمت ما هستن رو جمع کن تو سالن اصل

 ” .اونجا امیم

 :گرفت و گفت  انایرا به سمت دا دستش



 

و    می آماده بش  دنیجنگ  ی برا  دی. بام یکنی . کنار هم حلش ممیبر“ 

بدونن تو قراره ملکه اونا    دی. اونا بانن یدارن تورو بب  از ین  هاالمنتوسیا

 ” .ی باش

را   انایدا  خواهدیاست و نم   ی تصنع  لریتا  ی خونسرد  دانستی م  ریام

ب وحشت  ماندازدیبه  خراب  دانستی.  انتظارشان  اوضاع  حد  از  تر 

نزد ا  کیاست. سرعت  ا  هاالمنتوسیشدن  فرار  از    ی انشانه   النی و 

در   رد؟یدربگ  توانستی م  ی بود. جنگ؟ چه جنگ  یشکست قطع   کی

 ماندی نم  یباق  یکش   گریو د  شدندی چند ساعت اول قلع و قمع م

 .که بخواهد بجنگد

دا  یسع  لریتا به  شا  ی دی امبدهد.    د یام  انایداشت  به   دیمه  بتواند 

 .کند  دایکمک آن راه حل را پ

 .به دنبالشان به سمت تاالر حرکت کرد  زین ریام

رس  به آن  لریتا  دندیتاالر که  مداز  به  تا  رفت  و    تیریها جدا شد 

 بخش بپردازد 

 ” شده؟  ی. چریرو بگو ام راستش“ 



 

 :با تحکم گفت  دیرا د  رینگاه سرگردان ام یوقت

 ” .بدونم دیبا من“ 

برد و ان را باز کرد تا   راهنشیدستش را به سمت دکمه اول پ  ریام

 .تر هوا را ببلعدراحت دیشا

لشکر   ی دست و پا  ریما ز  ی . همهینکن   دایزودتر اون راه حلو پ  اگه“ 

 ”!ادیز یلی! خادنیز یل ی. اونا خمیشی له م هاالمنتوسیا

 :کرد و گفت کیچشمانش را بار انایدا

 ” ...دونسی! از اولم مستین  یمهم ز یچ نکهیا خب؟“ 

 :زد و گفت ایدل به در ریام

 ” .فرار کرده النی ا“ 

دا  حرف دهان  ادیماس  انایدر  کرده...چندبار  النی.  را    ی فرار  جمله 

کم  ذهنش  و  کرد  حقمرور  را   قتیکم  تلخ  لحن  آن  پشت  پنهان 

 .رفتیپذ

 ...النیا



 

سرش رفته بود. رفته بود تا به دشمن ملحق   ی تو  ی با تراشه  النیا

 .شود

 ...را مشت کرد دستانش 

 ...کردی م شیدایپ اگر

 .کشتیبا دستان خودش او را م  کردی م شیدای اگر پ فقط

 ...را داشت یهرکس انتظار

 ...یهرکس

 ...النی ا جز
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شده بود   جادیکه ا ییگشتند اما در بلبشو لریبه دنبال تا چشمانش

که در   ی افراد محدود  گشت،ی م  لریبه دنبال تا  زین   ر ی. امدیاو را ند

و مشغول کار شده    دهیدو  هاستم ی اتاق بودند به سرعت به سمت س 

  .بودند

 :لب زد ریام



 

 ” .انیم دارن“ 

 ...جنگ

  .گرفتی داشت در م میعظ  یجنگ

تصاو  یبزرگ  تور یمان  ی رو بود،  سالن  وسط  در  درست  از    ی ریکه 

  ده یکوه رس   نییبه پا   بایکه تقر  شدینشان داده م  المنتوسیصدها ا

 .ندیایبود کوه را باال ب  یو فقط کاف 

 ”اتفاق نداشته؟ نیا ی برا ی ریتداب چیمقر ه نیا یعنی“ 

باز کرد، دست  ریام را  بازمانده رو  یبند ساعتش  پوستش    یبه رد 

 :و سپس با پوزخند گفت دیکش

تو حساب کرده   ی از اندازه رو  شی اندازه! اونا ب  نینه به ا  یول  داشته“ 

دا تاانایبودن  چ  لری.  برا  زیهمه  فقط  انداخت  خطر  به  تو!    ی رو 

  ز یاما همه چ  فتهیاتفاق م  نیبه محض نجات دادن تو ا  دونستی م

 ”!! همهمیریمی همه ما م ،یرو قمار کرد. اگه کمک نکن

 .کرد کیو صورتش را به گوش او نزد دیدست او را کش انایدا



 

 ی جا  هی.  رونیب   فرستمی م  نجایشما رو از ا  ی سراغ بال...من همه   برو“ 

 ” .امن! تا من بهتون ملحق شم

 :ماند و گفت رهیگرد شدند، ناباور به او خ ریام چشمان

 ” ؟یکن کار یچ ی خوایم“ 

 ” !نکردم شما رو نجات بدم دای پ یآخر راه هیاگه تا ثان خوامیم“ 

 :کرد و گفت  یاخم ریام

 کنم ی ترسو فرار نم  هی. من مثل  مونمی م  نجایتا لحظه اخر ا  من“ 

بارها بهت ثابت کردم که من آدم   نویا  کنمیفکر م.  انایدا بارها و 

. تا لحظه  میکن ی...ما فرار نم یفرار کن  یتونی . تو مستم یفرار کردن ن

 ” .می جنگی که ازمون گرفته شده م یحق  ی آخر برا

 ی زیم  ی رفت، ساعتش را رو  هاستمیرا پس زد و به سمت س   انایدا

  .را باال زد و مشغول کار شد شیهان یپرتاب کرد و آست 

او را   دی. باکردی م  دایبال را پ  دیبا  دیدو   هایبه سمت خروج  انایدا

 !دادیم ی فرار



 

شا  ییجا  بال آل  نیکنار  کردن   سیو  درست  مشغول  و  نشسته 

  انا یگذاشته بودند. دا  ارشانیبود که در اتاق اسلحه در اخت  یزاتیتجه

 :ها انداخت و گفتبه دستگاه  ی نگاه

 ”ه؟یچ نایا“ 

 :در جوابش گفت  نیشا

نو  یستمیس  هی“  ام کنهیم   جادیا  زیکه  و  من  زحمت    ی لیخ  ری. 

روش کار    میکه دار  شهی م  یمدت  هی.  می رو درست کن  نایتا ا  میدیکش

وقت  م یکنی م همون  رس   ی از  م   میدار  دمیکه  کار  .  م یکنی روش 

 تونه ی م  یقدم  ستیحسگر داره که تا فاصله ب  هیسالح    نی. اره ینظی ب

متناسب با اون ضربان قلب    ی زیبده و نو   صیضربان قلب رو تشخ

 المنتوسیا  هیو بووم!    میدکمه سبز رو فشار بد  هیکنه، بعد کاف  جادیا

 ” .شهی نابود م

 :گفت دیبا ترد انایدا

 ”ذاره؟یهمه اثر م  ی رو “ 

 :را باال داد و گفت شیابروها نیشا



 

 ” ...ن یهمه جز تو. بب  ی رو “ 

هر اسلحه   ینشانه گرفت. قسمت پشت  انایرا به سمت قلب دا  اسلحه

داشت که ضربان    ی شگریبدن، صفحه نما  یحرارت  ی هامانند درجه

  ن ی کرد. شا  یاحساس نگران  ی الحظه  ی برا  انای.دادادی قلب را نشان م 

. سپس دیسوت به گوش رس  ی مانند صدا   ی زیدکمه را فشرد و چ

 :و گفت ترا به سمت او گرف شگریصفحه نما

  ن یا  ی وقت  گهید  المنتوسیا  هی  ی . اما برادهی . دستگاه ارور من یبب“ 

 ” .شهینمودار ضربان قلب مشخص م  میکن یکارو م

فکر کرد که اگر اسلحه به دست دشمنانشان    نیو به ا  د یلب گز  انایدا

 چه؟ فتدیب

 :کنارشان انداخت و گفت  ی هابه جعبه  ینگاه انایدا

 ”م؟یدار  چندتا“ 

 :را پنهان کند گفت  شیصدا ی دی داشت ناام  یسع کهیدرحال نیشا

 ” .دهی صد تا! کمه اما بهمون زمان م حدود“ 

 ” ن؟یشا یچ فتهی دست دشمن ب  نایاز ا  دونهی اگه“ 



 

 :گفت کردی جا مبا دقت اسلحه را جابه کهیدرحال نیشا

که اسلحه رو   یفقط دست افراد مورد اعتماد باشه. اگه کس  قراره“ 

  ستم، ی. من از پشت سفتهی ب  المنتوسایو اسلحه به دست ا  رهیداره بم

. نگران می. فکر همه جا رو کردکنمی م  رفعالیکد اون اسلحه رو غ

 ” .نباش

 :کالفه سر تکان داد و گفت انایدا

 ” .باهات صحبت کنم  دی. بال بانیخوبه شا یلیخ“ 

  .بال نگران در چشمانش قفل شد نگاه 
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ب  از   یکه مطمئن شد کس  دیرس  ییبه جا   یرفتند، وقت  رونیاتاق 

 :گفت شنودیرا نم شانیصدا

نقشه عالمت زدم. از قسمت    نیا  ی کردم. برات رو  دایپ  یراه  هی“ 

رو حفظ کردم. زمانش که برسه    رها یمس  نیا  رفتم،ی که م  نیرزمیز

 ” .ی رو با خودت ببر ر یو ام نیشا دیبا



 

 :مردد گفت  بال

 ” ؟ یچ النیو ا  تو“ 

  گران یبال و د  دیترسی . مدینگو  ی زیچ  النی داد در مورد فرار ا  حیترج

 .را از دست بدهند دشانیزده شوند و اموحشت

 دونمی . فقط نممی کنی از شما حرکت م رتری. ما دادیبا من م  النی ا“ 

 ” .بهت عالمت بدم  دیچطور با

 .کند دای پ یبه دورو بر نگاه کرد تا راه بال

شا  سوت“  تو   هی...ینتون   دیزدن...نه  و  من  فقط  که  خاص  عالمت 

 ” ؟یبزن ولنی. چطوره ومی بفهم

 :زد و گفت  یلبخند کمرنگ انایدا

پارچه   هی.  میبد  رشییتغ  ایبزنم؟ باشه ب   ولنیجنگ و  دونیم  وسط“ 

 ی دی. هروقت عالمت رو ددمی و تکونش م  بندمیقرمز به آرشه م

 ” .ی فرار کن دیبا

 :سرش را تکان داد و گفت بال

 ” ؟یمونی باشم سالم م مطمئن“ 



 

 ییتموم شه دوتا  ت یوضع  نیا  نکهیجوجه. بعد از ا  دمی قول م  بهت“ 

 ” .م یکه فقط خودمون دوتا باش ییجا هیدور.  ی جا  هی میری م

دا  بال گرفت.  باال  او  سمت  به  را  کوچکش  جا   انایانگشت   یبه 

 ره یکه از دست رفته بود خ   یپوست او و چشم  ی رو  قیعم  ی سوختگ

که سر او آورده   ییبال  تیماند و احساس کرد تمام بدنش از عصبان 

  ن ی ها بود. مسئول از ب زخم  نیا  ی . او مسئول تمامسوزدی بودند م

  !ودکه خواهرش ب ی دختر ییبایفتن زر

که سرت آوردن مجازات    ییاونا رو به خاطر بال  دمی قول م  بهت“ 

 ” .کنم 

 .شد  دهیاش کشگونه  دهیپوست چروک ی بال باال رفت و رو دست

رو از دست    مییبایز  گهیکه د  رهیم   ادمی  یافراد مقر، گاه  نیب  نجا،یا“ 

 ” .کنهیبا چشم ترحم نگام نم یدادم. کس

 ” . بهش فکر نکن. باشه؟ییبایهنوزم ز تو“ 

 ” .باشه“ 

 ” ؟یو غذا به اندازه برداشت  آب“ 



 

 :کوتاهش را مرتب کرد و گفت  ی موها بال

 ”.پر کردم زاتی. چندتا کوله از تجهآره“ 

 :گفت رفتی به سمت در م کهیدرحال انایدا

  فت یچندتا اسلحه از همون حسگرها بهت بده. تو ک   گمی م  نیشا  به“ 

برا کن  کرد  یموقع  ی پنهان  فرار  منیکه  کمک  بهتون   کنهی. 

 ” .دیبر شیپ المنتوسیرو بدون ا رتونیمس

 :و گفت دیدستش را کش  بال

 نیاز ب  زیتا همه چ  می فتیب  ریما گ  هی. کافانایاسلحه شو دا  الیخیب“ 

 ” ...رنیکرد. اگه مارو بگ سکیر دیبره. اصال نبا

 :تمام گفت  تیبا جد انایدا

 ” .دمی قول م  نویبهتون برسه. ا یدست کس ذارمینم“ 

 گفت ی ته دلش م  ی زیماند اما چ  رهیرفت، بال به در خ  رونیاتاق ب  از

ن م   ستیقرار  مطابق  دا  شیپ  لشانیاوضاع  از   دیجد   ی انایبرود. 

از دختردیترسی م م   ی .  بنظر  برا  آمدیکه  انتقام    ی تمام وجودش 

مدیترسیم  سوزدی م تغ  انایدا  دانستی .  که  ممکن    رییحاال  کرده 



 

فرودها و  فراز  دچار  احساساتش  که   ی اارادهیب  ی است  باشد 

 .ها را به کشتن بدهد همه آن توانستی م

حواسش به    دیکند. با  ی بهتر بود کار  دیبه نقشه انداخت، شا  ینگاه

را    انایبرود و دا  توانستیاو را رها کند...نم  توانستی . نمبودی م  انایدا

  .تنها بگذارد

 .کردیم  دایپ یراه دیبا

 243پست#

[22.07.21 01:35] 

*** 

که همه از سر    د یدویرا چنان م  ر یبود، مس  دهیبه ذهنش رس  ی فکر

م کنار  ردرفتندی راهش  ا  یفی.  سرسرا    هاالمنتوسیاز  در  آماده 

  یبا افراد  سهیبودند، تعدادشان در مقا  لریو منتظر فرمان تا  ستادهیا

که   دیرا د   لریجنگ آمده بودند کم بود. تا  ی کوهستان برا  نییکه پا

دادن دستو ن  راتدر حال  بود. خودش  افرادش  لباس عوض    زیبه 

سراسر   ی هاهمرنگ با لباس  اه یس  ی ر یکرده و چشمانش همچون ق

 .کردی م ییخودنما اهش یس



 

 ” ...لری...تالریتا“ 

 .سرعت خودش را به او رساند با

 ”؟ ی کرد دایپ یراه حل انا؟یشده دا یچ“ 

 :نه تکان داد و گفت  ی را به نشانه  سرش

 ی روی. ن ادنیز  یل یخ  ادیکه دارن م  ییالمنتوسایمتاسفم. تعداد ا  نه“ 

 ” ؟یکه تحت کنترلت هستن چ ییهادرجه سه  ده؟ی نرس یکمک

 انی سرعت م  تی . دارن با نهادنیهنوز نرس   یول  میکرد   احضارشون“ 

 ” .ست ین  یاما کاف

 :و گفت  دی به سرعت دستش را کش انایدا

هم از تعداد   م یتونی دارم که م   یراه  هیو من    میبه زمان دار  از ین  ما“ 

 یرویتا ن  میخودمون فرصت بخر  ی و هم برا  می ها هم کنحمله کننده 

 ” .برسه یکمک

 :گفت تیبا جد لریتا

 ” .دمیم گوش“ 



 

کرده بود   رییتغ  یکرد حواسش را متمرکز کند. از وقت  یسع  انایدا

چ احساسات  زشیهمه  جز  بود  شده  موقع  یبهتر  نه  انگار    ت یکه 

 لریتا   کیو نه قابل کنترل بودند. بدنش به شدت به نزد  شناختندی م

  یجور  شدی و ذهنش ناخودآگاه معطوف به او م  دادی بودن واکنش م 

 ی و از گرما  اندازدیخودش را به درون آغوش او ب  خواستی که انگار م 

افکار   نیا  دانستی سخت نم  طیشرا   نیوجودش بهره ببرد، اما در ا

  افتند؟ی یاز کجا راه به ذهنش م  گرید

خترانه و مسخره د  ی های باف  الیزد. حاال وقت خ   ب یخودش نه  به

 .نبود

 ”خب؟“ 

 :کرد و گفت  سیرا خ لبانش 

 ” لر؟ یتا ی انسان دار  یزندون چندتا“ 

 :بدون مکث گفت  لریتا

 ” .و شش نفر  ستیو ب  صدیس“ 

 ” .. همه رو آزاد کنخوبه“ 



 

 :کرد و گفت یاخم لریتا

 ” حمله کنم؟  المنتوسیتا انسان به اون همه ا   ستی با دو   ی خوایم“ 

اون  گهیاصال! چندتا پناهگاه د  نه“  داخلش   نیکه من و شا  یمثل 

 ” باشه مگه نه؟  دیبا   گهیسه تا د یهست؟ گفت میبود

 ” .هست بله“ 

 .دادن کرد حینفس شروع به توض  کیبدون اتالف وقت و  انایدا

 های به سه گروه بشن. زندان   میبگو تقس  هاالمنتوس یچندتا از ا  به“ 

مختلف بفرستشون برن به هر سه   ریرو سه دسته کن و از سه مس

هم    کنن، ی م  دای . هم اونا از جنگ نجات پیشناس ی که م   یپناهگاه 

تو   نکهیکردن من و با فکر ا  دایپ  ی حمله کننده برا  ی هاالمنتوسیا

بشن و دنبال اونا    میتقس  شنی مجبور م  ی بد  ی فرار  ی خوای منو م

هم ما وقت  شهی ها کم مهم از تعداد حمله کننده  نیهم ی برن. برا

 ” .م یتا آماده بش میدار ی شتریب

 :ماند و سپس گفت  رهیخ انایبه چشمان دا  میمستق ی اهیثان لریتا

 ”.ی االعادهنابغه فوق هی تو“ 



 

 :رو به سمت افرادش کرد و گفت  سپس

 ” .نجایا دی ای... برای...دی و یآ“ 

 :را منتقل کرد و گفت   دیجد دستورات

بش  دیبا  انا،یدا “  جنگ  دی آماده  ساعت  چند  از  کمتر  اونا    گه ی. 

فرار   ی خوا ی . اگه مستن ین   یمبارزه کاف  ی ما برا  ی روها ی. نرسنی م

 ” .کنم نی رو تضم تتی امن تونمی . اما نمی بر  یتونی م  ،یکن

 :مطمئن گفت یبا لحن انایدا

که نجاتم داده   یبه کس   ست ی. من قرار نلریتا  می جنگی کنار هم م   ما“ 

 ” .از پشت خنجر بزنم

نقش بست. دستش را به    لری صورت تا  ی رو  یتیاز رضا  یحاک  لبخند

 :گرفت و گفت انایسمت دا

 ” .ی دیل می کن ی مبارزه م گهیکنار همد پس“ 
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و منتظر    ستادهی در سکوت پشت هم ا  هاالمنتوس ی صف از ا  نیچند

شده    لیمقر تشک  رونیب   زین   انیبودند. سه صف از زندان   لریفرمان تا

ها حرکت  به سمت پناهگاه   المنتوسیا  ستیو قرار بود هرکدام با ب 

کنند،   دایاگر خودشان نجات پ  یفکر کرد که حت  نیبه ا  انایکنند. دا

.  اورندیدوام ب  توانندیپناهگاه تا چند وقت م  وندر   ی ها حداقل انسان

زمان شرکت دولت   کهی تا  و  آزماها  از  دست  وحشتناکشان   شاتیها 

   .بردارند

  .کردیرا راحت م الشیخ نیهم

قرمز  را کنار خودش گذاشته بود تا بتواند با عالمت    ولنشیو  فیک

ام  بال،  دهد.  عالمت  بال  آل  نیشا  ر،یبه  ا  سیو  هم  و   ستادهیکنار 

  .کردندی م  زیرا تجه  دادندیم  ی را فرار  انیکه زندان  ییهاالمنتوسیا

 ن یبود تا بتواند بال و شا  یکاف  انیدادن زندان  ی فرار  یشلوغ  نیهم

. مجبور  رفتی م  ن یهم قطعا به خاطر شا  ر یرا همراهشان بفرستد. ام

  .ها را زنده نگه داردبرود تا آن شدی م

 .دستورات را شروع کرد لریتا



 

ا   گروه“  بش  هاالمنتوسیاول  حمله  م  دیبا  د،یآماده    د یتونی تا 

مس  ی هاالمنتوسیا در  رو  کننده  کن  ریحمله  نابود  .  ن یکوهستان 

سنگ  نیتونی م ص  ی هااز  شده   قلیبزرگ  ا  ی اداده  مدت   نیکه 

 ادیتعداد ز  هی  تونهیم  قیدق  ی ری. هر نشونه گ می استفاده کن  میساخت

 ” .ببره نیرو از ب

فر  ی هاالمنتوسیا با  اول  ابراز    یآمادگ  ی بلند  ادیدسته  را  خود 

  ن یبه هم  هاالمنتوسیکشتن ا  دانستینگران بود، م  انایکردند. دا

ها حمله  و به آن  کردندیفرار م  ی. درجه دوها به راحت ستین  یراحت

داشتند. دستور داشتند همه را    ی . معلوم نبود، چه دستورکردندی م

ببرد، آنوقت    نیرا از ب  دیتهد  نیا  شد ی موفق م  قربکشند؟ اصال اگر م

  .کردندی سرشان نازل م  گرید ییچه؟ حتما باز هم بال

به هر  دیمختلف با ریهر سه گروه از سه مس ان،یحامل زندان گروه“ 

 ” ن؟یدی. فهمدی سالم به پناهگاه برسونها رو شده انسان یمتیق

نعره  ی صدا مانند  گفتن  قربان  پ  انیاژدها   ی بله  فضا  و    دیچیدر 

بود و همه گخارج شدند. صف  یک ی  یکیها  گروه نامنظم  و   ج یها 

دا  ده یترس   یبعض موها  انایبودند.  به  بسته  و   شیکش  کرد  باز  را 



 

و    رهایمشغول چک کردن مس  ریانداخت که کنار ام   لریبه تا  ی نگاه

 .بود هانیدورب

  ش یبدون تعلل از غفلت او استفاده کرد و کش قرمز رنگ موها  انایدا

چسباند و به سمت بال اشاره زد. بال نگران به او  ولنیرا دور آرشه و 

زندان  ازدحام  به  سپس  و  دوخت  سع  ی انیچشم  از    یکه  داشتند 

بعد    ها خارج شده وبود همراه آن  یروند. فقط کاف  رون یب  هایخروج

  توانستند ی م  ی. حتدادندیبود راه را ادامه م  هکه در نقش  ی ریاز مس

 .را بلد بود ریمس نیبه پناهگاه خودشان برگردند. شا

گوشش زمزمه کرد. رنگ   ریز  ی ز یانداخت و چ  نیبه شا  ینگاه  بال

اخم  انایماند. دا ره یبه او خ یو چشمانش پرسش دی پر نیشا ی از رو

 .کرد و با حرکت سر اشاره زد تا بروند

 .کردیحواس او را پرت م دیرا صدا زد، با سی آل سپس

. بعدش همراهم  ار یساخته ب   نیکه شا  ییهامن دوتا از اسلحه  ی برا  “ 

 “  .رو بزنم النی رد ا  خوامی . مایب



 

تجه  سیآل تا  ب  زاتیرفت  دا  اوردیرا  سالن   یوقت  انایو  سمت  به 

آسوده نشده    الشینبود. هنوز خ  نیاز بال و شا  ی اثر   گریبازگشت د

 ی و جا  دهیکه بداند هردو رس  شدی راحت م  الشیخ   یبود. فقط وقت

  .هستند یامن

 .ها بازگشت با اسلحه  سیآل

 ” .کن تا اتاق کنترل یهمراه منو“ 

رو  به بزرگ  کردند. ساعت  اتاق کنترل حرکت   شگرینما  ی سمت 

که داشتند تا کمتر    یبا سرعت  هاالمنتوسیکه ا  دادی سالن نشان م

 .دیخواهند رس گریاز دو ساعت د

س   انایدا شا  ستمیپشت  شد.  کار  مشغول  و  از    دینشست  قبل  تا 

 زیاما حاال انگار همه چ  آوردیسردر نم  ستمیاز س  یزیچ  راتشییتغ

  .درون سرش نوشته شده بودند زیلد بود. انگار همه چرا ب
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 ” .کنم یابیرو رد النی ا خوامیم“ 



 

 :را ترکاند و گفت  شی آدامس بادکنک سیآل

 یابیاونو رد  خوانی م  یتالش کردن اما نتونستن. با چ  ریو ام  نیشا“ 

 ” .کنن؟ امکان نداره

 چیه  النیرا امتحان کرد، اما ا  دیرس ی که به ذهنش م  یهر راه  انایدا

  .کرد شیابیهمراهش نداشت که بشود رد ی الهیوس

 ” .کنه داشیپ تونهی . اون مدیاریمکس رو ب دی...بامکس“ 

 :بازگشت و گفت  سیبه سمت آل  سپس

 ”نش؟یدید نیفرار کرده؟ از کدوم دورب ریاز کدوم مس النی ا“ 

 :باال انداخت و گفت ی اشانه  سیآل

 ” .ره یششم م یکه به سمت خروج  ینیاز دورب کنم یم فکر“ 

 :و گفت دیابروانش را درهم کش انایدا

 ”ششم کدومه؟ یخروج“ 



 

  ی که سالن اصل   نایاز دورب  یکی.  دنید  نایدوتا از دورب  ی رو تو   النی ا“ 

 ی کیو    شه یداره آهسته از سالن خارج م  النیکه ا  دهیرو نشون م

 ” .. بذار نشونت بدمگهید نیدورب هیهم 

زوم   12شماره    نیدورب  ی را فشرد و رو  توریمان   ی دکمه رو  نیچند

که از سالن   دیرا د  النیماند. ا  رهی خ  ریبا دقت به تصو  انایکرد.  دا

 .دودیخارج شده و به سمت راهرو م

 ”به کجا راه داره؟ راهرو“ 

ب  به“  م   یخروج  یرونیدر  مقر در  از پشت  م  ادیآخر.  سمت    رهیو 

 ” .کوه

 ” هست؟ نیاونجا دورب خب؟“ 

 :سرش را تکان داد و گفت سیآل

 ن ییمناطق پا  یبررس  ی رو برا  هانی دورب   یهم نگهبان ول  نیدورب  هم“ 

فقط دوتا نگهبان هستن که اونا    جهی. در نت میجا کردکوهستان جابه 

 ” .دنیرو ند النیا گنی هم م

 :اخم کرد و گفت  انایدا



 

 ” .رونیرفته ب  نجایچطور از ا پس“ 

 :گفت یتفاوتی با ب سیآل

  ی هردو نگهبان رو کشت. گفت اونا حتما از جاسوسا  نیگر  ی آقا“ 

ها محال  دادن. بدون کمک نگهبان   شیبودن که فرار  النیهمدست ا

 ” .بود بتونه فرار کنه

نگران به سمت   انای. دادندیهردو از جا پر  ی بلند  ی هاادیفر  ی صدا  با

 :گفت بردی دست به اسلحه م کهیدرحال سیماند و آل ره یعقب خ

 ” ...های! لعنت دنیاز انتظارمون رس زودتر“ 
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دا  سیآل از  داشت  نبا  انایدستور  کند.  او   دیمراقبت  از  چشم 

  .که او زنده بماند  شدی مطمئن م   دیبا داشت،ی برم

باز کردن . با  دیاز جا بلند شد و به سرعت به سمت سرسرا دو  انایدا

به همهمه زده  ا  ی ادرها وحشت  بود چشم دوخت.    جادیکه  شده 

دو درحال  همه  مح  دنیافراد  م   رونیب  طیبه  از  بودند.   ان یمقر 



 

  با یها هرکدام تقرعبور کرد. قد آن  دنیدرحال دو  ی هاالمنتوسیا

دا  قد  اما    انایدوبرابر  بدن  بهبود،  قدرت    شی برا   دشیجد  ی خاطر 

فاقد   نکهیبه خاطر ا سی نه. آل  اینداشت که به او تنه بزنند   یتیاهم

تا آل  انایبود عقب ماند اما دا  یقدرت  نیچن به او   سیمنتظر نماند 

 .برسد

که   دیرا د  لری. تازدندیرفت، چشمانش دودو م  رونیمقر ب  ی درها  از

دستورات  د یکشیم  ادیفر هرکس  به  سالح دادی م  یو  که    ییها. 

پا  ییهاقسمت شل  نییاز  و  گرفته  نشانه  را  .  کردندی م  کیکوه 

  ی ها را کمرا بکشد فقط آن  هاالمنتوسی که قرار نبود ا  ییهاکیشل

  .راندی عقب م 

ا  دنید  با لشکر  م  ییهاالمنتوسیتعداد  باال  کوه  از  و   آمدندی که 

  اه یس   هیبودند شوکه شد. کوهپا  دهیمقر رس  ی ورود   ی به درها  بایتقر

مورچه لشکر  مثل  بود.  برا  ییهاشده  تکه  ی که   ی نیریش  یابردن 

 .آمده باشند 

 :زد ادیفر

 ”لر؟یتا“ 



 

 .کرد دایاو را پ تیجمع انیو در م دیبه سمت او چرخ لریتا نگاه 

دا   برو“  جاانایداخل  برو  آل  یی.  پسشون   سیکه  از  باشه.  کنارت 

 ” .م یایبرم

 ” !یلی! خادن یز یلیخ اونا“ 

را احساس کند   نی ا  توانستی به وضوح م  اناینگران بود. دا  لریتا  نگاه

 لر یتا  ینگران  توانستی نرفته بود. م   شی طبق برنامه پ  ز یچ  چی که ه

 .را احساس کند

  دنیدر صورت جنگ  دانستندی و م  ستادهیخودشان سردرگم ا  گروه

ا چ  ییهاالمنتوس یبا  کارشان  خودشان  جنس  مرگ   ی زیاز  جز 

  .نخواهد بود

 ییهاغرش ی و صدا دیرسی از هر طرف به گوشش م کیشل ی صدا

بودند   ی بزرگ گرد  ی هامشغول آماده کردن سنگ  یدردآلود. گروه

 .دیغلتی م هاالمنتوس ی ا ی که از باال رو

درهم برهم به سمتشان  ییهاکه با چهره یحجم موجودات دنید از

 اما چطور؟  کردی کنترلشان م  دیاحساس وحشت کرد. او با  آمدندی م



 

  .جنگ را ختم کند نیقائله ا توانستیم چطور

مانند مور و ملخ حمله کرده   دند،ی ها رسحمله کننده به دروازه  گروه

از    ی قادر به بستن راهشان نبودند در کسر  یسنگ  ی هابودند. دروازه

  .ختندی داخل ر هاالمنتوسیدرها شکسته و ا هیثان

  ی کسان   انی. مکردیافراد پخش م  انیها را مکه اسلحه  دیرا د  ریام

 .که انسان مانده بودند

 :گفت ی بلند م ی صدا با

افراد   دی. مراقب باش دی . بعد دکمه سبز بزندیرینشونه بگ  قلبشون“ 

 ” .دیر یخودمون رو باهاشون اشتباه نگ

 ...که به جان هم افتاده بودند ییهاالمنتوس ی غرش ا ی صدا
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دندان  چنگ م  ییهاو  فرو  از    ی اهیو خون س  رفتی که درهم  که 

  ی جنگ  ی باز  کیوسط صحنه    کردی. احساس مزدی م  رونیها بزخم

  .ند یبی را م ایجنگ دن  نیترب یو عج ستادهیا ی وتریکامپ 



 

 ”ر؟یام“ 

 :را عوض کرد و گفت رشیمس دنش یبا د ریام

 ” .خطرناکه نجایبرو عقب...ا انا؟یدا  ی سادی وا کاریب چرا“ 

 :حلقه شدند و گفت ریام قهیدور   انایدا دستان

 ” ؟یچرا نرفت  ؟یینجایا  چرا“ 

 :و گفت دیکش رونیدستان او ب  انیلباسش را از م ریام

 ” .کنمیفرار نم چوقتیه من“ 

 :زد ادیوحشت زده فر انایدا

 ” !ی ریمیم اما“ 

 :و گفت دیخند ریام

 ” .با شجاعت بهتر از بزدالنه فرار کردنه مرگ“ 

را نشانه گرفت و    ی زیحرکت کرد و چ انایپشت دا  ییبه جا  دستش

 ی رو  انایدرست کنار دا  المنتوسیا  کیجان    ی. بدن بدیماشه را کش

 .افتاد  نیزم



 

 ” خودتو مجهز کن ایشده؟ برو داخل   یچه آشوب ین یبینم“ 

که   یبه اسلحه درون دستانش افتاد. او قدرت داشت، قدرت  نگاهش

  .از آن استفاده کند  دیچطور با دانستی هنوز نم

نها  دیرا د  ریام با  ا  یکیسرعت به سمت    ت یکه   ی هاالمنتوسیاز 

دو نزد  دیدشمن  از  ترس  بدون  شل   نیترکیو  را  امواج   کیفاصله 

  .کرد

نعره    ی شده بود، صدا  ریدرگ  گرید  ی اآن طرف تر با عده   ی کم  سیآل

از باال   نیریاز سا  شیب   یکه با قدرت  دیرا د   لریو تا  دی را شن  ی مانند

ها  پوست و گوشت آن  شیهازده و چنگال   مهیخ  هاالمنتوسیا   ی رو

 .دردیرا م

 ...کردی م ی کار دیبا
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درون    دستانش قدرت  داد  اجازه  بست  را  و چشمانش  برد  باال  را 

ن  دایها راه پقلبش به رگ  پوستش    ریخروشان که ز  ییرویکند و 



 

هدا  انیجر را  همه  تیداشت  از  انگار  دستانش  بدنش    ی کرد. 

بار   ریز  توانستیکه بدنش م   نیشده بودند، آنقدر سنگ   ترن یسنگ 

حس    لریبا تا  نیتمر  هنگامکه    یبود...قدرت  نیدستانش له شود. هم

 ...نی وزن سنگ نی. همکردی م

  اه یمانند دو دست س   ی زیقدرت باال داد و چ  ی را با همه  دستانش 

م  ریق از  ب  شیهاپنجه  انیمانند  به  راه  و  شکافته  را    رون یپوست 

 !بودند ی که به اندازه تمام مقر بزرگ و قو  ی . دو دست افتندی

دستان او    اهیس  یه یبه عقب برگشت و چشم به سا  ی ا لحظه  لریتا

بود   ی و همان غفلت کاف دیچشمانش درخش انیدر م یدوخت. برق

 .زندیسرش بر ی رو گرید یهاالمنتوسیتا ا

چ  انایدا او  بر  اضطراب  و  وحشت  نداد  نگاه  ره یاجازه  به   ی شوند. 

بلند  بت یه جزئ  ی دستان  انگار  که  بودند.   ی انداخت  وجودش  از 

گسترش داد. چنگ انداخت    شتریچشمانش را بست و دستانش را ب 

  ی به دستانش داد و باران  یها، چرخشصخره  ی بزرگ رو  ی هابه سنگ 

 د یرا د  یادیر کرد. تعداد ز آوا  هاالمنتوسیا  ی ها را رو از خرده سنگ

ز سنگ  ریکه  لبه فشار  شدند.  رانده  عقب  ا  ی ها  و    ستادیپرتگاه 



 

پروا درست مانند   ی. بدیچرخ هاالمنتوسیتعداد ا  ی رو زینگاهش ت

ها انداخت. به دستانش اجازه داد به  آن  ی خودش را از باال رو  لریتا

از تن جدا کنند.    ااو را بدرند و سرها ر  رسندیکه م  یالمنتوسیهر ا

نداشت، بلکه حس    ینی حس سنگ  شیسرش برا  ی دستان باال   گرید

 دیچرخی م  هاالمنتوسیا  ی حلقه  انیقدرت داشت. به سرعت در م 

دوبازو مانند  ا  ی قو  کی ربات  ی و دستانش  را   هاالمنتوسیو محکم 

 .کردندیپرت م نیی صخره به پا ی گرفته و زا باال 

ها  آن  توانستی که م  نی. همدیآیها م مهم نبود چه به سر آن  شیبرا

  .بود ی کند کاف ینیرا وادار به عقب نش

 .باز کرد لریراهش را به سمت تا  هاالمنتوس یهجوم ا انیم از

. بازوان بلند و جنگدیو م غردی م المنتوسیها اده ریکه ز دیرا د  او

  یرا به گلو  شیهابود. دندان  هاالمنتوسی ا  ریاز سا  تر ی قو  شی عضالن

  اهیصورتش فواره زد، چشمان س  یها فرو برد و خون رواز آن  یکی

وحششده  برق  از  م  ی گریاش  او  دیدرخشی درونش  به  . خشمش 

  .مبارزه را از دست دهد توانستی غلبه کرده و نم



 

باال   انایدا از   المنتوسیا  نی برد و چند  شیسرش را پ  ی دستان  را 

  ی حرکت کاف   نی پرتاب کرد. هم  نییاو برداشت و از دره به پا  ی رو

 شیکه به عضالت پاها  ی بود تا بتواند خودش را سرپا کند. فشار

با ا  آمدندی م بلند   ی اوجود سرپا شد و نعره  نی وحشتناک بود اما 

نعره دیکش آماده تسلآن  دادی که نشان م  ی ا.  برابر   میها  شدن در 

 .دشمن نبودند 

که از او   ن یخون  ی هاالمنتوسیاز ا  یفیچرخش پشت و هم رد  سه

  .گرفتند ی فاصله م

انتها  تیجمع  انیم  در از  گرداند،   هاالمنتوسی ا  فیرد   ی چشم 

که از چشمانشان دور    ی ماند. افراد  رهیخ  گرید  ی افراد  ی نگاهش رو

 .مانده بودند 

 !هاانسان

ها و  دشمن بودند و همراه آن  ی هاالمنتوسیا  انی در م  ییهاانسان

آن پوشش  پدر  انسانآمدندی م  ش یها  اسلحه  ییها!   ی هابا 

 ...مخصوص



 

 آمده بودند؟   زیداشتند که خودشان ن  دیترد   هاالمنتوسیا   ی روز یپ  از
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 :زد ادیفر بلند

 ” !ستنیهم باهاشون هستن! اونا تنها ن  اینظام لر؟یتا“ 

را    گرینفر د  نیرها کرد. چند  هاالمنتوسیخودش را از بند ا  لریتا

  یی و به جا  ستادی رساند. کنار او ا  اناینفله کرد و خودش را به دا   زین

  شانیرو  ش یپ  ب یجنگ مه   انیماند. در م   رهیخ  کرد ی که اشاره م 

انسان توانست  تشخ  ییهاتازه  پ  صیرا  داشتند  که   ش یدهد 

 .آمدندی م

 ”م؟ی کن  کاریچ دیبا“ 

  زینو  دی. بهش بگو خودشو به برج برسونه. بامی کن  دایپ  رویام  دیبا“ 

 ی ریتداب  هی  نیهم  ی بشه. برا  ی نطوریا   زدمیرو فعال کنه. حدس م

ا  نیگزیجا باش  زود  ا  نایکردم.  بسپر...از  من  به  برو    نیرو  مهلکه 

 ” .انایدا رونیب



 

و    اهیآمده را بازگشت، اجازه داد دستان س  ریبه سرعت مس  انایدا

عبور کرد    ییهاالمنتوس یا  انیدرونش برگردند و از م  ییبزرگ به جا

  ش ی. پاکردندیمبارزه م   گریکدیهم افتاده و تا حد مرگ با    ی که رو

 ی دست و پاها  ی و از رو   رفتیو لزج فرو م  اهیس  ی هاخون  انیدر م

.  خودش را از صخره باال  کردی عبور م  هاالمنتوس یا  ریقطع شده سا

  .گشت  ریو به دنبال ام دیکش

که هر دو دستش پر    دید  هاالمنتوسیحلقه محاصره ا  انیرا در م  او

  ی از اسحله بوده و هردو را به دو سمت متفاوت نشانه گرفته بود. کاف 

 .حلقه به او هجوم ببرند  ی هاالمنتوسیا ریکند تا سا کیبود شل

و تماشا کند که   ستدیبا  نجایهم  توانستیخونش به جوش آمد، نم 

  .دشونی که به خاطر او در گرفته دارند له م  یبار جنگ  ریدوستانش ز

سرد درون بدنش    ی زیرا در بدنش احساس کرد. انگار چ  ی رییتغ

 شیهاکه انگار درون رگ  خی  ی اسرد مانند تکه  ی زی . چکردی رشد م

  .کردیو وجودش را منجمد م افتهیراه 

 ...دورتا دورش را در بر گرفت یرنگ  اهیس ی اهاله



 

ها آن  یقدم  کیبه    د،یقدرت به سمت حلقه محاصره دو  ی همه  با

پرتاب   رونیاز خودش از وجودش به ب   ی اه یانگار سا  د،یجه   دیکه رس

 ی مشابه خودش با قامت  ی اهیفرود آمد و سا  ریشد. خودش کنار ام

دندان  ، چنگال   ییهابلندتر  و  مانند  سر    زیت  ییهاسوزن  بر 

و مشغول    هاالمنتوسیا رو  دنیدرافتاده  از  به    یکیگردن    ی بود. 

 .دیدریها را م و آن دیپریم ی گرید  ی رو

 :گرد شده گفت   یبا چشمان ریام

 ”ممکنه؟ چطور“ 

 :خودش انداخت و گفت هیبه سا  ینگاه انایدا

 ” .دونمی. واقعا خودمم نمدونمینم“ 
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بهم    ی دیشد  یسرما  احساس محاصره  حلقه  داشت،  بدنش  در 

  یگرید  ی رو  یکی  هاالمنتوسیکند. ا  کیتوانست شل  ریو ام  ختیر

دافتادندیم اسلحه  انای.  از  بدون دوتا  رفت.  نشانه  و  گرفت  را  ها 



 

. در گرفتی ها را هدف مو آن  دیچرخ ی مکث در محوطه م  ی الحظه

از او   لریمحافظت از تا  ی که برا  دیرا د  س یهجوم دشمنان آل  انیم

  .شدیدور م

 یاتوجهشان به نقطه   النیو ا  انایباعث شد دا  ی ازنانه   غیج  ی صدا

تقال   کهیدرحال  نیشا  هاالمنتوس ی دستان ا  انیدر م  ییجلب شود. جا

  .شدی م دهیخود را آزاد کند د کردی م

 صیاو را تشخ  ی شده از بازو   ی خون جار  نجایاز ا  توانستی م  انایدا

 .وحشت زده اسمش را صدا زد ریدهد. ام

 ” ...ار ی...دووم بنیشا“ 

دستان    ریاس  نیکه شا  ییو به سمت جا  دیپر  نییپا  وارهید   ی باال   از

 نی. شاختیفرو ر  انایدا  نهی. قلب در سدیشده بود دو  هاالمنتوسیا

  .رفته بودند های وقت بود که با گروه زندان یلیو بال خ

که    دیرا د  ری. امبردندی م  ش یاز عقل او را پ  ی روی بدون پ  شیپاها

نها  نیرا نشانه گرفت و شا  المنتوسیا  نیچند به  ازاد کرد.   ت یرا 

 :دیکنارش زانو زد و عجوالنه پرس د،یدو نیسرعت به سمت شا



 

 ”؟یکن ی م کاریچ نجایشده؟ تو ا یچ“ 

  ی از بازو شکسته باشد و به شکل بد   آمدی که بنظر م  ی با دست  نیشا

 رون یب  نشیکه از آست  یو خون  خوردی بود و تاب م  زان یدر کنارش آو

 :گفت زدی م

پا  وسط“  به  هنوز  شد.  حمله  بهمون  نرس  ن ییراه  .  میبود  دهی کوه 

 “  .گرفتن  ریرو اس  گهینصفمون رو کشتن و نصف د

انگار واقعا م   د یکوبی چنان م  نهیدر س   قلبش منفجر   توانستیکه 

 .شود

 ” کجاست؟ بال“ 

تعدادشون از در   هی که    دمید  یکجا، ول  دونمی گرفتن. نم  ریاس  اونم“ 

م   یپشت شدن.  وارد  تهد  خوانی مقر  ب   دیبا  بدست  تورو    ارن یبال 

 ” .انایدا

هم صبر نکرد. بلند شد و با همه توان به سمت    ی ا لحظه   یحت  انایدا

  .دیمقر دو
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م  دلش م  زد،ی شور  بال  سراغ  که  بود  ارفتندی معلوم  ن  خائ  النی. 

 ی او ارزش دارد. آنقدر  ی پست فطرت، قطعا گفته بود بال چقدر برا

 را فدا کند؟  زیارزش داشت که همه چ

ها و آشفته و نعره   ی سرسرا  انی. در مستادندیباز ا  دنیاز دو  شیپاها

  .متوقف شد ی اهیثان ی دردآلود برا ی هاادیفر

 .او بود  یاو بود، زندگ ی خانواده بال

 توانستی تمام خاطراتش با او ببندد؟ اگر نم  ی چشم رو  توانستی م

 نجاتش دهد چه؟

مهندسان  چشم و  پزشکان  سع  ی به  که  با    یدوخت  داشتند 

 ها ی زندگ نیا یرا عقب برانند. تمام  هاالمنتوسیا ن یشا ی هااسلحه

بال    یزندگ  ی فدا  توانستی چند نفر را م  یبه او بسته بودند. زندگ

 کند؟ 

 ی شلوغ  انی. در مکردیم  دایبال را پ  دیمشوش را پس زد. با  افکار

 .توجهش را جلب کرد یسگ یهاپارس ی صدا



 

 ”!داالس“ 

حتما    چارهی. سگ بدیخودش را به آغوش او انداخت و غر  داالس

 .بود  دهیترس یحساب

 :کرده باشد گفت دایپ ی دیانگار که نور ام انایدا

. باشه؟ بال رو برام  م یکن   دا یبال رو پ  دیبه من گوش بده. با  داالس“ 

 ” ؟یکنی م دایپ

را   ی الباسش کرد و اسلحه  ب یدر ج  دست بود  او داده  به  بال  که 

 .مشام داالس گرفت ر یآورد و ز  رونیب

 ” .کن. بدو دایبکش. بال رو پ بو“ 

داالس    آمدیبه دنبالش. بنظر م  زی ن  انایدا   د،یکرد و دو   یپارس  داالس

شماره   یکرده باشد. به سالن و خروج  یابیبال را رد  ی بو  یبه راحت

نزد مس  کیشش  داالس  اما  پ  ی گرید  ریشدند  در  گرفت.    شیرا 

شده بود.    ترن یو جنگ سهمگ  دهی به مرکز مقر رس  ینظام  ی روهاین

بدهد. چنان گرم مبارزه شده    ریرا به ام   لریتا  امیرفته بود پ   ادشی



 

و خودش   گشتی برم  دیبا  ایرا فراموش کرده بود.    زیبود که همه چ

 .کردی م دایو بال را پ رفت ی م دیبا ای رساندی م ریرا به ام

ز  یکیتار  ی راهرو   ی انتها  در به  داالس   شدیم  یمنته   نیرزمیکه 

 نیزم  ی رو  یمتوقف شد و شروع به پارس کرد. رد خون سرخ رنگ

سرخ   مشخص کنار  داالس  و  م  یبود  پارس  در کردیخون  قلب   .

را داشته   ی زیانتظار چه چ  دیبا  انستی به درد آمد.  نم  انایدا  نه یس

 .باشد 

آفر   نی...آفرداالس“  ام نیپسر خوب.  دنبال  ام  ری...برو  به    رویباشه؟ 

 ” .مقر برگردون

و داالس با عجله رفت. خودش موند و    دیبه سر داالس کش  یدست

  .راه دارد انیزندان ن یرزمیبه ز دانستیکه م یداالن
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از    یغیج  ی سرعت داد. صدا  شیهاآشنا بود، به گام   شیبرا  ریمس

 .بال بود ی کند. صدا  دنیراهرو باعث شد شروع به دو ی انتها



 

با    یخال  ی هارا باز کرد. قفس  اهچالیو در س  دیتمام قدرت دو  با

که   ییها. قفس خوردندی به چشم م  اهچال یباز در اطراف س  ی درها

 .شده بودند  یحاال خال  انیزندان   ییجاتا امروز پر بوده و به لطف جابه 

و آسمان   نیزم  انیکه م   ییرهایزنج   ها وقفس   ی ها هیسا  انیم  در

 .دیرا د ی اهیسا  خورندندیتاب م

 ”بال؟“ 

به گوشش    ی فلز  ریزنج  ریرجیج  ی رفت. صدا  جلوتر از هر طرف 

نفس نفس   ی و جلوتر رفت. صدا  دی ها چرخقفس   انی. در مدیرسی م

بال که داشت   ی و صدا  دیبه گوشش رس  یهقبا هق  ختهیزدن آم

 .کردیالتماس م

انتهاشد، قفس  وانهید   چال اه یس  ی ها را با قدرت به عقب زد و به 

  ن ی زم  ی که رو  ییو بال   ستادهیکه سرپا ا  دیرا د  ی مرد   هی. سادیدو

  .بود ی افتاده و خون از گوشه سرش جار

ا  مرد بازگشت.  نگاه   النیبه سمتش  و سرد درست   حالت ی ب  یبا 

  .بود ستادهیمقابلش ا



 

 ” ...ی...تو خائن پست فطرت...عوض تو“ 

انداخت و مشت اول را   نیهجوم برد. او را زم  النیرفت و به ا  جلوتر

 .د یصورتش کوب ی تو واروانهید

اش درهم رفت. و چهره  دیاز درد کش  ی و صدادار   قی نفس عم  الن یا

تو تا  برد  باال  را  دوم  کرد.   ی مشت  مکث  که  آورد  فرود  صورتش 

  .انگار درست نبود ی زیچ

م  کردی م  ییتقال  نه دفاع  از خودش  نه  را کردی و  دهانش  . خون 

به سمت او سر چرخاند. نگاهش پر از    یحالی تف کرد و با ب  نیزم

با زنج  یتازه متوجه دستانش شد. دستان   انایحرف بود و دا    ر ی که 

  .بهم بسته شده بودند

مقابلش حضور    یی بود اما بال  نیزم  ی باال آمد. رد خون رو  نگاهش

 .نداشت 

 ” .انایشو دا بلند“ 



 

ا  دستانش  لباس  پاها  النیاز  و  شدند  بلند   ش یشل  را  او  تعلل  با 

کردند. آهسته به عقب باز گشت. بال رد خون را از صورتش پاک  

 :کرد و گفت

 ” ...انایدا متاسفم“ 

 .چطور گول خورده باشد شدیهنوز باورش نم انایدا

ماند که در سکوت چشمانش را بسته و آرام   رهیخ  یالنیبه ا  دوباره

  .دیکشی نفس م

 ” .دمیحرف بزنه. زبونش رو بر  تونهینم“ 

خم کرد و با سر   یصورت بال نشست، سرش را کم  ی رو  ی پوزخند

 :اشاره کرد و گفت النیبه ا

جز   چکس یع به هشماها، اون به من اعتماد نداشت. در واق  برعکس“ 

. مدام  ی بود  هوشیکه ب  ی اعتماد نداشت. همون چند روز  نیتو و شا

نتونستم زودتر گزارش    یلعنت   نی حواسش به من بود. به خاطر هم

 “  .حمله بدم

 :لب زد یبه سخت انایدا



 

 ”بال؟ ؟یگیم ی دار  یچ“ 

 .او نشست ی بال سرد رو نگاه 

 ” .ست ین گه یوقته که د یلی وجود نداره. متاسفم. خ گهید بال“ 

دا  پشت م  انایبه  و دست  م  شیموها  انیکرد  در  برد  اثار   انیفرو 

زخم  یسوختگ رد  یرو  قیعم  یرد  داشت.  وجود  که   ی گردنش 

 !کجا بود قایتراشه دق دادی نشان م

  .که در سر بال قرار داده بودند ی اتراشه

 .شد ی تمام وجودش غرق ناباور انگار

 ” ...چطور“ 

 ی سوختگ   کنه؟یکه تمام وجودش سوخته شک م  ی به دختر  یک“ 

عم  یحت بزخم  نیترقیرد  از  هم  رو  خبرهی م   نی ها  تو  زود   ی لی. 

ا  ی شد  یی شناسا به محض  بال   ،ی شد   ییشناسا  نکهیو  دنبال  اونا 

که از گروه جا مونده و در حال مرگ   ی کردن دختر  دایگشتن. پ 

. نجامیو حاال من ا  دهسا  یجراح  ه یکردن و    داشیبود سخت نبود. پ 

م ب  توننینم  دونستنیاونا  دست  به  وقتارنیتورو  نه  با   لریتا  ی. 



 

 ی ا یبود که تو ب نی راه ا نی. پس بهترکردی جونش از تو محافظت م

 ” ...ی هم بر ایتا اون سر دن ی بال حاضر بود ی سمت ما. تو برا

مسخره    یشوخ  ک ی  هانیاحساس کرد تمام ا  انایو دا  دیخند  آهسته

 دا یاز حضور او را پ  ی رد  دیبود تا شا  رهیاست. هنوز به چشمان بال خ

  ی از روح زندگ  یو سرد اثر  ی اشهیچشمان ش  نیکند اما انگار در ا 

  .و بال نبود
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او   ی به پهلو  ی و لگد  ستادیا  النیدور او زد و کنار سر ا  یچرخ  بال

  .زد

تا صداش در   شی زندان  ییجا  هیمجبور شدم    ف،یکث  موش“  کنم 

 ” .ادین

به بدنش داد. گردنش را   ی را درهم فرو برد و کش و قوس  دستانش 

 :چشم دوخت و گفت   انایتمام به دا  یچرخاند و سپس با آگاه  یکم

 ” .می که باهم بزن  میحرفا دار یلیخ کنمی فکر م خب،“ 



 

 :لب زد انایدا

 ” ....بال هنوز اونجاست. مطمئنمبال“ 

 :و گفت   د یتراشه کش  یجراح  ی جا  ی به پشت سرش و رو  ی دست  بال

 ” .جسم فعال با منه  نیا اری. اختادیازش برنم ی کار یول هست،“ 

 :که بم شده بود گفت ییبا صدا انایدا

 ”؟ ی خوایم یچ“ 

 :و گفت دیصورت خند ی به پهنا بال

رو  ست؟ین  مشخص“  براهاالمنتوسیا  ی کنترل  من  اربابان   ی . 

بذارن همه    یکردن. واقعا انتظار دار  ی ادیز  ی نهیهز  نجایبه ا  دنیرس

 ” فته؟ی ب نیگر لریدست تا زیچ

 ” ...تونمی نم من“ 

 :زد  ادیخشونت فر با



 

اونا رو کنترل   یتونی دروغ مسخره رو به خورد من نده! تو م  اون“ 

 نی. مگه ای بساز  ی بهتر  ی ایدن  یتونی م   یما باش   م ی. اگه تو ت یکن

 ”؟ی خوای که م ستین ی زیهمون چ

 ...بود  یقشنگ یبهتر؟ شوخ ی ایدن

  نی باور کند چن   توانستیهم فشرد. نم  ی را رو   شی هادندان  انایدا

سر خواهرش آورده بودند.    ییاند. خواهرش...چه بالبا او کرده  ی کار

 ی تو  ی ...چرا تا به حال دقت نکرده بود! بال سمعکیلعنت  ی آن تراشه

  !بدنش بود یجز جدا نشدن شهی که هم یگوشش نداشت! سمعک

 !دیشنیاو بدون سمعک نم ی بال

 ...او ی بال

را گرفته و صورتش را سوزانده بودند و حاال از جسمش    شییبایز

  .کردند ی او استفاده م فیتضع ی برا

کرده بود جز بال...بال را   یبه همه اعتماد داشت، همه را بررس  لریتا

فقط به خاطر او نگه داشته بود. بال را در زندان نگه داشته بود تا در 

هم   لریتا  ی. حتند یبببرسد و خواهرش را سالم    انایامان باشد، تا دا



 

نم را  ا  کردیفکرش  به  همه  باشد.  بال  سر  در  شک   النیتراشه 

 .داشتند

 !اما به خواهرش نه س،یآل یشک داشت حت یبه هرکس خودش
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ماست.    ی برا  ی روزی. جنگ و پ میتا ابد که وقت ندار  انایباش دا  زود“ 

 م یتونی م ی ریرو به دست بگ  هاالمنتوسیا اریاگه خودت زودتر اخت

 ” .میکشتار خاتمه بد نیزودتر به ا

خدا   دستانش  از  فشرد.  درهم  مشت  شیرا  تواند  ا  یبودب   ن ینثار 

ب چهره   رحم یچشمان  اما  م  ی کند،  مانعش  امشدیبال  هنوز   د ی . 

ب در  سرش  از  را  تراشه  اگر  که  را   اورندیداشت  بال  دوباره  بتواند 

  .برگرداند

. همون اول دیرسینم  نجایجنگ به ا  تونستمی . اگه متونمی نم  من“ 

 ” .شدیتموم م

 ” ...یبتون دیبا خب“ 



 

 ” نتونم؟ اگه“ 

 .دادیم  دیتهد ی بال ترسناک شدند. لحنش بو چشمان

 ” .یکن  یبا بال خداحافظ شهیهم ی برا دیموقع با اون“ 

 ”خوره؟ی به چه دردشون م هاالمنتوسیا کنترل“ 

اانایدا  ال یخیب  اوه“  بزرگ  نی.  بدردشون    یپروژه  که  معلومه  بود. 

کردن نداشته   ریبه س   ازیارتش حرف گوش کن که ن   هی.  خورهی م

کاف  کن   هیباشن.  ا  یاراده  آفر  نیو  به  کنه  هر    قا،یارتش حمله  به 

  نی که چن  ی. قدرت مطلق! کسانهیخاورم  یو حت  ایآس  ی تو  ی کشور

 ” .خورهیمداشته باشه هرگز شکست ن  یارتش

 :موند و گفت  رهی پشت سر من خ  ییبه جا نگاهش

 ”.میانگار مهمون دار خب“ 

پشت   زین  سیبه سمتش آمد. آل  عیسر  ییهابا گام   لریباز شد و تا  در

  ی سوال   چیبال را هدف گرفت. بدون ه  س یسرش بود. نگاه خصمانه آل

  .افتاده است  یبود چه اتفاق  دهیفهم



 

کرد و   یدست  شیاش رفت که بال زودتر پبه سمت اسلحه  دستش

و آن   دیکش  رونیکرده بود را ب   یطراح  نیکه شا  ی حسگر   ی اسلحه

  .نشانه رفت  لریرا به سمت تا

 ” .رفته ایدن نی از ا  زتیعز س ی..نچ...دستت به اسلحه بخوره رئنچ“ 

 :و گفت ستادیا انایجلو آمد و مقابل دا اطیبا احت لریتا

قائله ختم شه.    ن یرو نداره. بذار ا  هاالمنتوس یکنترل ا  ییتوانا  انایدا “ 

 ” .می در موردش صحبت کن میتونی بعد م

 :لبان بال کش آمد و با تمسخر گفت ی گوشه 

 ” !دیبمال رهیسرم رو ش دیکه بخوا ستم یمن بچه ن ؟یجد اوه“ 

کرد.    کیشل  النیا  ی درآورد و بدون مکث در ران پا  ی گرید  اسلحه

  .د یچیپ اهچال یدر س النی بم ا ادیفر ی صدا

  د یچیپیاز درد به خودش م  النی. ادیاز خشم لرز  انایوجود دا   تمام

  .شودی قلبش مچاله م کردیاحساس م انایو دا

بهتره زودتر کارت انجام   رمیگی رو هدف م  لریتا  ی بعد   ک یشل  انایدا “ 

 ” .ی بد



 

 :. نفس لرزانش را آزاد کرد و گفت دیکشیم ی انقشه  دیبا

 ” .تونمینم نجایا“ 

 :ادامه داد اناینگاهش کرد. دا ی خشک و جد  بال

تا بتونم کنترلشون کنم.    نمی اونا رو بب  دی. من بامی نیزم  ریز   نجایا“ 

بتون  تا  میبر  میاگه  بالکن  ن،یگر   لریاتاق  به محوطه   یاز  که احاطه 

 ن ی تضم  ،ی بد  نیدر ازاش بهم تضم  دیتالش کنم. اما با  تونمی داره، م

 ” .مونه ی ! بال سالم ممونن ی دوستام سالم م نکهیا

 :و گفت دیکوتاهش کش ی موها  انیم  یدست بال

 ن یبا ا  ی . دست از پا خطا کنفت یحاال راه ب .  کنم یم   نیتضم  باشه“ 

 ” .بترکه  نهیدکمه رو فشار بدم تا قلب عشقت تو س  هی  هیاسلحه کاف

 :مطمئن لب زد انایدا

 ” .کنم ینم  یاشتباه کار“ 
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به سمت خروج  با بال  آل  یاشاره دست  به  بال  کردند.    سی حرکت 

 :اشاره زد و گفت

بهت خوش   شتری موجود بدبخت ب   ن یا  شی پ  دیبمون. شا  نجایهم“ 

 ” .بگذره 

همراه بال از زندان خارج شدند و بال در را قفل کرد و    لریو تا  انایدا

  .حبس کرد النیرا کنار ا سیآل

جلو. از پشت اسلحه من شمارو نشونه گرفته. دست از   دیبر  خب،“ 

 ” .رهیمی م لریتا یپا خطا کن 

 :دیآهسته پرس  لریحرکت کرد و تا بالجلوتر

. قدرتش  می بهش غلبه کن  میتونیما م   انا؟یدا  یکن  کاریچ  ی خوایم“ 

 ” .میرو دار 

 :آهسته لب زد انایدا

رو بهش   خوادیکه م  ی زی. چکنمینم  سکی تو ر  ی زندگ  ی رو  من“ 

 ”.دمی م

 ” .ی رو کنترل کن هاالمنتوس یا یتونینم تو“ 



 

خودشان را به   دی. باکردی تحمل م  دیلبانش را بهم فشرد، با  انایدا

خطر رساند یم  ی ترباز   ی فضا به  را  همه  بود  ممکن  اشتباه  هر   .

  .بندازد

 دانست ی . نمدیرسی به گوشش م  ییاسلحه از چندجا  کیشل  ی صدا

 .نه ایکند  دایرا پ ریداالس موفق شده ام

 ” .برسونم   ریرو به ام امتیرفت پ ادمیمن  لر،یتا متاسفم“ 

.  دند یرس  لر ینگفت. به اتاق کار تا  یزیچشمانش را بست و چ  لریتا

مقابل دستگاه حسگر قرار گرفت و در مقابلش باز شد. هر سه    لریتا

  .وارد شدند

  .به دنبالش آمدند   زین  هیبه سمت بالکن رفت و بق م یمستق انایدا

را    هاالمنتوسیتمام ا  توانستی که م  ییجا  ستاد،ی لبه بالکن ا  ی رو

  .ند ی بب

 گرفتی قرار داشت. اگر کنترل را بدست م   شیپاها  ریز  ایدن  انگار

چ  توانستینم  ؟یچ تسل  ز یهمه  م   میرا  کند.  توانست؟   یبال 

 گشت؟یخواهرش برم



 

 ” .برسه بیبهتون آس خوامی . نمدیریفاصله بگ ازم“ 

 ریهمه را ز  د،یچرخ  ن یی نگاهش پا  انایاز او فاصله گرفتند. دا  هردو

اال گرفت. تظاهر نظر گرفت و سپس چشمانش را بست. دستانش را ب

ن دارد  م  شی رویکرد  جمع  نمکند یرا  با  دانستی .    د یچطور 

م  هاالمنتوسیا اما  کند  کنترل  سا  دانستی را  از    ر یچطور 

  .استفاده کند  شیهاقدرت

  ی حواس پرت  کی سرش نقش بست، فقط    ی رنگ باال   رهیت  ی اهاله

بود که همراه داالس    دهیرا د  ریتا بال را منحرف کند. ام  خواستی م

را فعال کند،    زینو   دیبود با  دهیفهم  ری. حتما امدیدوی به سمت مقر م

  .کردی م  یوقت کش یکم دیفقط با

کم کم پخش شده و اتاق را پر    اه یس   یمانند مه  کشیتار  ی روهاین

 .کرد تیکوه هدا  نییها را به پاکردند سپس آن

 :زمزمه کرد بال

 ” .ه یچه کوفت گهید  نیا“ 



 

و در هوا   رند یگیفاصله م   نی از سطح زم  شیاحساس کرد پاها  انایدا

  یهاتعداد قدم  وتریذهنش مانند کامپ  شمرد،یمعلق شده، زمان را م

  .دیرسی به مرکز کنترل م دیرا محاسبه کرده و او تا االن با ریام

شود و اتاق   جاد یاز قدرتش ا  ی و اجازه داد انفجار  دی کش  ی بلند  غیج

 ادی. بال فردیدیچشم، چشم را نم گریشد که د  یرنگ   اهیغرق مه س

ا  دی کش  ینیخشمگ از  قبل  صدا  نکهیو  شود  کمرنگ   ی مه 

اما بلند درست مانند    زیر  ییدر فضا پخش شد. صدا  یگوشخراش

با  ییویفرکانس راد  ی که رو  یموج که   دیها را د . انسانشد افتاده 

  .فشردندیم شانیهاگوش ی زانو زده و دست رو نیزم ی رو

نقشه   نیبودند، دشمن اما از ا  ریخودشان همه مجهز به گوشگ  افراد

  .بود خبری ب یاحتمال

  .دی کش غیزانو زد و ج نیزم ی رو بال

 .را گرفت لریو دست تا دیپر نییبالکن پا ی از رو  انایدا

 ” .م یفرار کن دیباش با زود“ 

 ”.دنبالمون ادیاون م اما“ 



 

 ”من خواهرم رو بکشم؟ ی که ندار انتظار“ 

 .تنها معنادار نگاهش کرد لریتا

 ”!محاله“ 

 :را گرفت و کفت لریتا دست

بال رو ول   گهیبفهمن من رفتم د  ی...وقت هیکاف   نی. همم یکنیم  فرار“ 

 ” .کننی م

  .دندیرس  ریراهروها به ام انی رفتند، در م رونیاتاق ب از

بمونه.    نجایا  دینبا  ی. کسنیدور ش  نیتونی رو از مقر ببر، تا م  نیشا“ 

 ” !به بال ی. نه حتن یجز خودتون دوتا اعتماد نکن چکس یبه ه

آنقدر عجله داشت   انایماند، اما دا  انایبه دا  رهیخ  یسوال  ریام  چشمان

  .نماند  شتریب  حیتوض ی که برا
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رساندند،   رونیاز آنجا بروخودشان را به محوطه ب  ری ماند تا ام  منتظر

عقب    یو کم  دهی دشمن هم ترس  یهاالمنتوسیباعث شده بود ا  زینو

 :دیپرس لریبکشند. رو به تا

 ” بره؟ نیاز ب زیاثر نو کشهیطول م چقدر“ 

 ” .متفاوته یهرکس ی . رودونمینم“ 

 ”تا فرار کنن؟ ی دستور بد المنتوسا یبه ا یتونینم “ 

 ” .میاز مقر دور بش ادیز میتونی . نماناینداره دا دهیفا“ 

نم  انایدا بود،  شده  تصم  دیبا  دانستی مستاصل  .  ردیبگ   یمیچه 

 :دستانش گرفت و گفت انیرا در م لریدستان تا

 ” ...قدرتام رو  تونمینداره. من نم  ی اده یفا دنیجنگ“ 

 ” ؟یاز من فرار کن یبتون  یکنی فکر م انا؟یدا “ 

ا  بال سرشان  رو  ستادهیپشت  را  دستش  و   ی بود.  گذاشت  سرش 

 :گفت 

بهتون فرصت داد اما   کمیمن اثر نداره.    ی رو   ادیشما ز   ی هاحقه“ 

 ” .شمی منم که برنده م نیا تیبازم در نها



 

 :باال برد و گفت  لریبه سمت تا ی دیترد چیرا بدون ه اسلحه

 ” .کشمیماشه رو م ای...یکنی کنترلشون م ایحاال... نیهم انا،یدا  “ 

را   ی کار  دیکرد تمرکز کند. چطور با  یمستاصل شده بود. سع  انایدا

 انجامش دهد؟ دیچطور با دانستی نم یکه حت دادی انجام م

  چی کرد قدرت را درونش حس کند. قدرت درونش بود اما ه  یسع

 .نداشت هاالمنتوسیا  ی رو ی اثر

 ” ...کی“ 

 ...شروع به شمردن کرد بال

 ” .کنمی دارم تالشمو م من“ 

 ”!انیدا ستی ن  یکاف تالشت“ 

 ی بود او کمک  دواری. امدیچرخ  لریتا  ی رو  انایدا  یوحشت زده  نگاه 

 :تنها چشمانش را بست و لب زد لریکند اما تا

 ” ......نگران نباشستین  یآروم باش. مشکل انایدا “ 

 بلندتر شمرد بال



 

 ” ...دو“ 

 :ادامه داد لریتا

. اما نه به خاطر من، بال  ی انجامش بد  یتونی زمانش که برسه م  تو“ 

ذات توئه...من   ی ...اون قدرت به تو تعلق داره توی ا گه ید  یهرکس  ای

 ن یترکننده   رهیتو خ  انا،یدا  ی ایدارم. تو از پسش برم  نانیبهت اطم

 ” ...که یهست ی دختر نیتر ی و دوست داشتن نیباتریو ز

 :زد ادیفر بال

 ”!سه“ 

  ی متر ی لیبتواند م انایدا نکهیو قبل از ا دیدکمه چرخ ی رو دستش

به گوشش   ی مانند  تهیسیالکتر  ی خودش تکان بخورد صدا   ی از جا

  .برخورد کرد لری تا ی نه یس ی به قفسه ینامرئ  یو انگار موج دیرس

دودو    ه یاش چند ثانشده   اهیماندند و چشمان س  حرکتی ب  لریتا  لبان

ن به  اما  آمد  باال  اهسته  نرس   مهیزدند، دستش  و    دهیراه  شل شد 

  .افتاد نیزم ی رو خته،یفرور یبدنش مانند ساختمان
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ماند. منتظر بود   رهیخ  لریخشک شده به تا  یامانند مجسمه  انایدا

از   ی باریاز جا بلند شود. اما جو  ایبخورد    یکند، تکان   یبدنش حرکت 

 ی رنگ مانند مه  د یسف  ی زیشد و چ  ی خون از گوشه چشمش جار

  .چشمانش را پوشاند یاه یس ی ریش

  ک ینه تنها    لریباور کند. تا   توانستی بست. نم  خی  انایبدن دا   تمام

که    یبود که او را از ته قلب دوست داشت. حس  ی بلکه کس  یحام

تا به  به ه  لرینسبت  را  پ  چکسیداشت  که    ی عاطف  ی وندینداشت. 

تا کنون برقرار    شیشده بود، از زمان نوزاد  دهیکش  لریاو و تا  انیم

  ان یم   ی بند وابستگ  نیبود ا  دهیرا د  لریتا  که   یبود. از همان لحظه اول

 نیا  یدست  کردیخودش و او را حس کرده بود و حاال احساس م

 .ده یبند را بر

 ...معلق بودن احساس

 ن یاصول و قوان  یکه او را به تمام  یزیاز چ  ییو رها  یسردرگم  حس

 .کردی م  بندیپا

  .خاطرات به ذهنش را احساس کرد هجوم



 

جمالت را  نیآخر کهیپدرش او را سر راه گذاشته بود. زمان کهیزمان

 .به زبان آورده بود

انداز   نی در گوشش طن  گریبار د  ک یپدرش    ی کرد صدا  احساس

  .شودی م

ازش استفاده   دیکه با  ی زیچ  ،ی دار  ی تو احساساتت قو  ،یمتفاوت  تو“ 

میکن تو  م  ی نقطه  تونهی...نقطه ضعف  تو  باشه.   هی  یتونی قوتت 

ذهن    دیکار با  نیا  ی اما برا  ،ی اریرو بدست ب  یکنترل همه چ  ی روز

از وجودت پاک بشه و به    دیکه ترد  ی زمان  ،یکن  یکیو قلبت رو  

 ” ...ی اریقدرتت رو بدست م ،یباش هدفت اعتقاد راسخ داشته 

 ...دیترد

سمت او بود، هرگز به   شهیهم  لریشک نداشت، تا  لریبه تا  چوقتیه

 ...بود ده یکنارش جنگ  لرینکرده بودو تا انتیاعتمادش خ

 .مرده بود انایبه خاطر اعتمادش به دا  لریتا

 .او را برآورده کند ی نتوانسته بود آرزو انایبود و دا مرده



 

داده   بیها را ترتبرنامه   نیکه ا  یبود، از خودش، از دولت  یعصبان

 !از همه  هاالمنتوس یبود، از بال، از ا

 ...درمانده و رها شده ، یعصبان ناکام،

  .از دست دادن نداشت یبرا ی زیچ گرید

  ن ی به ا  دنیبخش  انیمانده بود، پا  یباق  شیهدف برا  کیتنها    گرید

 !میجنگ عظ

 ...چکار کند دیبا دانستی بار م نیرا بست و انگار ا چشمانش
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م  دستانش خشم  گرفت،  باال  شود.   یمنته   توانستیرا  هدف  به 

که تا امروز در دل    یمشخص نبود، شک   شیکه تا امروز برا  یهدف

بود همه چ  یداشت. شک  باعث شده  ا  زیکه  به  رود.   ش یپ  نجایتا 

حاال چطور   نیهم  دانستی اما نم  ش،یهاییشک به خودش، به توانا

چ  داندی م همه  کنترل  توان  د  زیکه  هماردرا  انگار    یی جا  شهی. 

 .شود  داریو منتظر بود تا ب  دهیاز وجودش خواب  ی ادرونش بود. کنجه



 

  .آن را روشن کرده بود ی اخشمش مانند جرقه حاال 

که با هر ضربان نامتعارف قلبش   کردی را درون قلبش حس م  آن

 ی و رو  ده یبه بدن رس  شیهارگ  قی. از طر شدی ش پخش مدر وجود 

 .افتییم  انیپوستش جر

به هوا رفت، موها  نیاز زم  شیپاها انگار دچار    شیکنده شدند و 

م  تهیسیالکتر احساس  باشد،  ا  کردی شده  مانند  بدنش    نکه یتمام 

جر  ریز  یبرق م   انیپوستش  گزگز  باشد  انرژ  کند یداشته  در   ی و 

  .دارد انیسطح بدنش جر

آن  هاالمنتوس یا  به کرد،  او  فکر  بودند.  او  به  متعلق  همه  ها 

باآن  ی کند. همه   یها حکمرانبه آن  توانستی م به فرمان او   دیها 

 .بودندی م

رنگ از سطح   یمشک   ی اهیکه مانند سا  دیخودش را د  ی انرژ  انگار

رفت.   هاالمنتوس یبه سمت ا  ظیغل  ی ابدنش ساطع شده و مانند مه 

زم ا  نی انگار  زمان  ه  یبرا  ستاد،یو  کرد  احساس  لحظه   چیچند 

دن  ی زیچ نم  ایدر  سا  خوردیتکان  مانند  هیجز  فراز   ی مه  بر  که 

 .کردیها را در خود غرق مپرواز کرده و آن هاالمنتوسیا



 

حاال   المنتوسیانگار ذهنش چند تکه شد. هر ا   هیاز ثان  ی کسر  در

افکارشان را حس کرده، دردشان   توانستی از خودش بود، م  ییجز

کند. انگار خودش هزارتا شده    ین یب  شیرا لمس و رفتارشان را پ

  .شده باشند لیبه خودش تبد المنتوسیبود و هر هزاران ا 

چ  احساس همه  داشت،  شدن  بود،   افتهیگسترش    زشیگسترده 

قدرتش...خ احساسش،  ا  چی بود...ه  رید  یلی افکارش،  از   هانیکدام 

 !کدام چی. هکردیرا زنده نم لریتا

 یکه حاال تو  ی . دردکشتیدرد درون قلبش داشت او را م  احساس

 .کردی که مثل خوره او را نابود م ی سرش بود...درد

 ی ان فشار از سر خشم و از هزار  ،یزد...از سر درد، از سر ناتوان  ادیفر

  .رها شود دیکه درون سرش بودند تا شا

فر  المنتوسیا   هزاران با  کش  ادیهمزمان  نعره   ی ...صدا دندیاو 

  .را تکان دهد ایدن توانستی م شانیهانعره



 

 یچشمانش را که باز کرد، تمام  د،یبال را شن  جانیاز ه  یناش  ی صدا

از   یقسمت  هاالمنتوسیا  یبودند. تمام  ستادهیبه صف ا  هاالمنتوسیا

 !ی بکند...هر کار  ی هرکار  توانستیذهن او بودند، م 

در ذهنش فرمان   د، یشعله ور شد، تمام وجودش به خود لرز  نگاهش

 :داد

 ” !دیرو بکش های نظام“ 

دشمن    انیبه نظام   گریکدیمتحد با    هاالمنتوسیبه پا شد، ا  ییبلوا

  ی که سع   ییسربازها  ادیفر  ی . صدادندیدری حمله کرده و همه را م

 .دیچیپی داشتند فرار کنند در گوشش م 

 .شده بود رهیبه او خ ت یبه بال افتاد که با رضا نگاهش

 ” ...ی...پس تونستخوبه“ 

م  احساس هر چ  کرد،یقدرت  به  تسلط  را    ی ز یقدرت  فکرش  که 

  .کردی م
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 ” ...خوبه یلیخ انا،یدا خوبه“ 

 :جلوتر آمد و گفت  یقدم

فهم  حاال “  کنن!  بس  بده  دستور  چقدر   دمی...فهمدمیبهشون  که 

 ” ...بسه گهی...حاال دی دار  ییتوانا

  .بود که شعله گرفته باشد ی زغال یکیمانند تار انایدا چشمان

دا   زود “  نکنانایباش  کنترلشون  اگه  گوش    ،ی.  من  دستور  به  اگه 

 ” .ره یمیخواهرت م ، ینکن

 ” ...از سرش بردار دست“ 

 .عقب بچرخد  تی با جد  انایاز پشت سر بال باعث شد نگاه دا  ییصدا

شا  ر یام  س،یآل را   کهیدرحال  نیو  بال  داشتند  دست  در  اسلحه 

 .دمحاصره کرده بودن

 ” ن؟یبا من مبارزه کن  نیخوایم“ 

بود،   زانیکه هنوز از شانه آو  یو دست  دیلرزی که م  ییبا صدا  نیشا

 :گفت  یدست زخم کیبا همان 



 

 ” .خاموشش کنم تونمی تراشه رو ساختم بال...منم م من“ 

دوخت و   انایماند. دوباره چشم به دا  رهیاو خ  ی رو  ی ابال لحظه   نگاه 

 :گفت 

 ” ...دوستانت ی . همه رنیمیهمه م ی به حرفم گوش ند اگه“ 

 :گفت تیبا جد ریام

 ” ...ی ندار یقدرت چیبزن بال...تو االن ه زانو“ 

زد و دستانش را    ی را پشت گردن بال گذاشت. بال پوزخند  اسلحه

 .باال گرفت

  ن ی. اکنن یرو نکنه، اونا بال رو نابود م  خوانی که م  ی کار  انایدا   اگه“ 

 ” ؟ی رو از دست بد ی که دار ی اتنها خانواده ؟ی خوا ی که م هیزیچ

 :گفت ادیبا فر ریام

.  کشهیم  هاروالمنتوسیبال، اون اسلحه فقط ا  ن یرو بذار زم  اسلحه“ 

 ” .یبش میتسل دیبا گهینداره. د ی اثر چیماها ه ی رو

  .انداخت انایزانو زد و اسلحه را مقابل دا نیزم ی رو بال



 

 ” ...انا یکن دا یخواهرت خداحافظ با“ 

  .کردی م یرا عصب  انایصورتش بود دا ی که رو ی لبخند

 :جلوتر رفت، دستش را به سمت بال دراز کرد و گفت یقدم انایدا

 ” !می باهاشون حرف بزنم. مستق خوامیم“ 

  ی میس   یماند و سپس دست در لباسش کرد و ب  رهی چند لحظه خ  بال

 .را به سمت او گرفت

 :را روشن کرد و گفت  می سیب انایدا

 ”د؟یشنوی م صدامو“ 

 .خط خش خش کرد ی آن سو ییصدا

 ” کنم؟ی دارم صحبت م یک با“ 

 :مصمم لب زد انایدا

هست   ی...همون انایدا “  دنبالش  منی که  رئ   خوامی .  صحبت    ستونیبا 

 ” کنم

 ” .با شما صحبت کنه خوادی م قربان“ 



 

 .چهی بپ می س یب ی مسن تو ی مرد ی ماند تا صدا منتظر

ول   نجای...مگه نه؟ پسرت رو االنی. پدر ایهست   یتو ک  دونمی م  من“ 

 ”؟ ی قدرت بود  فتهی ش نقدری...ا رهیتا بم ی کرد

 .سکوت کرد  میس  یپشت ب ی صدا

  ی . کاف نیبال رو هم ازم گرفت   ن، یرو کشت  لریتا  ن، یرو کشت  امخانواده“ 

 ” ست؟ین

 ” ...یاتفاق گهید ی به دستورات گوش بد اگه“ 

 :زد ادیفر انایدا

! ی رینمونده که ازم بگ   ی زیچ  گهی به جهنم! د  ی بر  یتونیم  گهید“ 

ا به دلت م  ؟ییهاالمنتوس یدنبال  اذارمی آرزوشون رو  منطقه    نی! 

! دی جنگ  یلی! خدی منطقه جنگ   نیبدست آوردن ا   ی برا   لریمال منه! تا

آرزوتون رو نابود    ن،یموفق بشه! آرزوش رو نابود کرد  د یشماها نذاشت

 ” !کنمی م

 :زد و گفت ی پوزخند



 

  گه یبذاره، د  نجایپاش رو ا  ی منطقه از حاال مال منه! هر سرباز  نیا“ 

!  ی شگاهیآزما  ی هابه موش   نیکرد  لی. مردم رو تبدگردهی زنده برنم

کرد  ی زیهرچ امتحان  روشون  تبد نیرو  رو  اونا  موجودات   لی!  به 

 ی به لشکر  نی کن  لشونیتبد  ن یتونی م  نیو فکر کرد  نیکرد  ی اگهید

برا ا  ی که  بشه؟  استفاده  شومتون  به   نیمقاصد  متعلق  منطقه 

م  نیمنه...ا باشه  الزم  اگه  افرادمه،  و  من  مال    م، یجنگی خاک 

 “  .میداری خودمون رو نگه م نیاما سرزم میجنگی م

 .پا له کرد ریانداخت و ز  نی را زم میس  یب

 .خنده زد ریز بال

بر    یاز تو چ  ؟یکنی م   دی...اونا رو تهدیروان  وانهید  هی...ی ا وانهید  تو“ 

 ” اد؟یم

 :شانه او گذاشت و گفت ی به سمت او خم شد، دستش را رو انایدا

به انسان کنم. من ضربان    لیهمه اونارو تبد  یبه راحت  تونمی م  من“ 

قلبشون رو وادار   تونمی . م شنومیسرم م   ی قلب تک تک اونا رو تو



 

بهشون دستور بدم. من    ایاونا رو انسان کنم و    ایکنم، و    ستادنیبه ا

 ”.رو دارم ی قدرت هرکار
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 :اشاره کرد و گفت  ریمجا بلند شد. به ا از

 ” .نیو پاشو ببند دست“ 

او   دیبا  د،یدیاو را م  دیقدم برداشت، با  لریبه سمت جسد تا  سپس

 .او باشد ستهیکه شا ی جور  کرد،یرا دفن م

 :برگشت و گفت سی به سمت آل  ریام

 ” .رو بهم بده رایزنج“ 

را بدهد و در کمتر   ریدستش را به سمت او دراز کرد تا زنج  سیآل

  .اتفاق افتاد زیهمه چ یاز چشم برهم زدن

چنگ زد و آن را به   ر یاسلحه را از دستان ام  د،یزانو چرخ  ی رو  بال

  .شد کینشانه گرفت و گلوله شل نیسمت شا



 

  ن یزم  ی رو   ی و دختر  دیکشی م  ادیفر  ریبه عقب برگشت، ام  انایدا

داده    قلی رنگ ص  ی خاکستر  ی هاافتاده بود، خون سرخ رنگ سنگ 

ام  بودند.  بال    د یکشی م  اد یسرش فر  ی باال   ریشده را سرخ کرده  و 

 .ماشه نشست  ی نشانه رفته بود. انگشتش رو  ریاسلحه را به سمت ام

انتخاب داشت. کمتر   کیمتوقف شد. او فقط    انایدر ذهن دا   زمان

دوستانش    ای  دادی له...بال را نجات مشدن گلو  کیتا شل   هیاز سه ثان 

 ...را

بود.    ی هاعصب   ریز  ییجا  بال زنده  هنوز  تراشه،  آن  فرمان  تحت 

 .نبود ارشیکه تحت اخت یجسم یزندان

 .او هنوز زنده بود ی بال

 ...تمامش کند توانستیم چطور

 را؟  ریام ای دادی را نجات م بال

  ی باز و دهان  مهین   یکه با چشمان  دی چرخ  ی دختر   ی دوباره رو  نگاهش

سرش را به سمت او برگردانده و نگاهش    زدیم  رونیکه از آن خون ب

  .به او بود رهیخ



 

 ...را گرفت مشیتصم

 .ماشه فشرده شد  ی بال رو انگشت

به    لیبا تمام قدرتش به سمت او هجوم برد. انگشتانش تبد  انایدا

شکافتند،   زیت  ییهاچنگال  را  گردنش  گوشت  و  پوست  و  شده 

  س یو خ  زیت  ی اتراشه  ی درون کاسه سر فرو رفته و زبر  شیهاچنگال 

  .د یکش رونیرا احساس کرد و آن را با همه قدرت ب

شد و   کیاتفاق افتاد. گلوله دوم شل  ه یدر کمتر از سه ثان  زیچ  همه

  .افتاد نیزم ی شل شده رو یبال با بدن 
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 .زانو زد نیزم ی شل شد. رو انایدا  زانوان

به پا بود که    یدرونش طوفان  سوخت،یاز فشار اشک م  چشمانش

آماج طوفان قرار  ریرا داشت که ز ی ا رهینداشت. احساس جز  یانیپا

  .گرفته باشد



 

ش منقطع شده بود. با  قرار داشت و نفس  نیشا  ی پا   ی رو  سیآل  سر

. گلوله  دیرسی به گوش م  اشهیاز ر  ی سوت مانند  ی هر نفسش صدا

باال آمادند و به    هوای را سوراخ کرده بود. دستانش ب  اشهیدرست ر

  .در هوا چنگ زدند ی زیچ

 رون یخون از دهانش به ب   د،یامانش را بر حرف بزند اما سرفه  خواست

 د ینشست. شا  لریتا   ی بود. نگاهش رو  فروغی . چشمانش بدیپاشی م

نم  چکسیه پرده  دانستیهرگز  مانند    ی نقاب دختر  ی پشت  که 

تا لحظه  کی برا   ی جنگجو   ی ابود، عالقه  دهیجنگ   سشیرئ  ی آخر 

 .آن را بروز نداده بود  ی المهبود که در دل دفن کرده و هرگز ک

 ...بود خوشحال

 ...مردیراه هدفش م  در

 ...مرده بود  سشیکه رئ  همانطور

 .کرده بود جان همه را نجات دهد یلحظه سع نیآخر تا



 

لحظه تالش   نیارزش قائل بود. تا اخر  شانی برا  لریکه تا  یکسان  تمام

راض از خودش  بود.  مبود  یکرده  او    نیگر  ی آقا  دانستی ،  از  هم 

  .بوده است  یراض

نداشت که بخاطرش    ی زیچ  گریرا به انتها رسانده بود. د  اشفهیوظ  او

 .زنده ماندن تقال کند  ی بخواهد برا

در    اهیکه به رنگ س  یبه سقف آسمان دوخته شد و ماه   نگاهش

 .کردی م ییوسط آسمان سرخ خودنما

 ی فکر کرد که دلش برا   نیبه ا  فتدیهم ب  ی از آنکه پلکش رو  قبل

  .ستتنگ شده ا یآسمان آب دنیدوباره د
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مات   ریشده بود. ام   سیو تمام صورتش از اشک خ  زدی هق م  نیشا

پ به صحنه  مبهوت  دا  شیرو  شی و  و  بود  دوخته  مانند    انایچشم 

  .مانده بود رهینقطه خ کیامواج تنها به  انیسرگردان در م یقیقا

 :هق هقش گفت انیبه زحمت از م نیشا



 

که قرار بود به من بخوره!    ی اگلوله  ی خاطر من مرد...اومد جلو  به“ 

با من  مرد!  من  خاطر  بامردمی م  دیبه  من  پ  یلیخ   دی!    ش ی وقت 

 ” .مردمی م  یهمون کارناوال لعنت ی تو دی! من بامردمی م

آغوش کش  ریام را در  م  دیاو  را   د،یاو کش  ی موها  انیو دستانش 

 :آهسته زمزمه کرد

 ” .تموم شده. آروم باش یهمه چ گه یباش. د آروم“ 

خون  انایدا پ  شیانگشتان  رو  ش یرا  و  کش  یشانیپ  یبرد   د، یبال 

 رون یچشمانش بسته بود و صورتش غرق آرامش، انگار به محض ب

که   یرا از آرامش  نیخودش برگشته بود. ا  ی شدن تراشه، بال  دهیکش

 .ندیبب توانستی صورتش مشخص بود م ی در تک تک اجزا 

 ریگلوله دوم قلب ام  دیکشیم  رونیتراشه را ب  رتری د  هیثان  کی  اگر

. فقط سرعت عمل او بود که باعث شد گلوله دوم خطا شکافت یرا م

 .برود

هنوز    نیب بود.  کرده  انتخاب  را  و خواهرش...دوستانش  دوستانش 

 .نه ایوده انتخابش درست ب دانستینم



 

مخون  تراشه را  با صدا  انیآلود  و   یاگرفته   ی انگشتانش چرخاند 

 :گفت 

 ” کنه؟ی تراشه هنوز کار م نیبنظرت ا ن؟یشا“ 

نگاه  نیشا خ  ی با  تراشه  به  نشسته  خون  ه  ره یبه    چکس یماند. 

  .کندیرا تحمل م  ین یچه غم سنگ انایدا دانستینم

 .تراشه را کف دستش انداخت انایدستش را جلو آورد و دا نیشا

داشت. حس تهوع...خون   ی دستانش حس بد  ی خون رو   دنید  از

 ...بال بود

  .دستانش بود  ی خواهرش رو خون

گذاشت. حاضر بود تمام قدرتش را بدهد اما   شیپاها  ی بال را رو  سر

را که امشب از دست داده دوباره بازگرداند. حاضر بود   یبتواند کسان

   .برگردند سیبال و آل لر،ینداشته باشد اما تا  یقدرت چیه

 ...سرش ی بود، درست به اندازه  نیسنگ  قلبش



 

و انگشتش پوست سوخته   دیکوتاه بال کش  ی موها  انیرا م   انگشتانش

را تحمل کرده بود؟ به خاطر    ی او را لمس کردند. خواهرش چه درد

  .اور ا به دست آورند نکهیبال را سرش آورده بودند. بخاطر ا نیاو ا

 نکه یا  ی برا  ی دی بود. ام  ی دیام  دیکشی نم  رونیاگر تراشه را ب  دیشا

و شاهد    ماندی م  دیخودش دوباره چشمانش را باز کند. اما با  ی بال

 شد؟ی م نی و شا ریمرگ، ام

 را از دست نداده بود؟ زانشیعز  یاندازه کاف  به

بگر  کرد یم  احساس ب  دیاگر  چشمانش  از  بار  زندیم  رونی خون   .

  نشیهم تسک  ی ها سوگوارسال   یبود که حت   ن یسنگ  نقدریغمش ا

 .دادینم

 :گفت ریجا بلند شد و به ام از

آل  جنازه“  و  ببر  سی بال  ال   دیرو  اونا  درست   هی   قی داخل.  مراسم 

 ” .نیحساب

 .گذاشت  انایدا  ی بازو ی آهسته سرش را تکان داد و دست رو ریام

 ” ....به خاطر بال...واقعا متاسفممتاسفم“ 



 

 :گذاشت و گفت ریمچ دست ام  یو دستش را رو دیتلخ خند انایدا

 ” .اتفاقا به دوش منه نی. بار همه اکردمی انتخاب م دیبا من“ 
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 ی رفت. کنارش زانو زد و دستش را تو  لریبه گام به سمت تا  گام

رنگ بود،   یسرد بود. لبانش ب  خیدست گرفت. پوست دستش مثل  

گرفته بود.   د یسف  ی اهیا ال پوست صورتش کدر شده و چشمانش ر

 ش ی شانیپ  ی رو  ختهیر  ی و موها  دیاو لغز  ی شانیپ  ی انگشتانش از رو 

را لمس کرد و دستش را آهسته از   شی شانیرا عقب زدند. پوست پ 

عبور    شیهاچانه و لب   ی انگشتانش از رو  د،ی کش  نیی گونه او پا  ی رو

 .قرار گرفتند  اشنه یقفسه س ی کردند و رو

  یی صدا  چیرا بشنود. ه  یضربان قلب  ی منتظر ماند تا صدا  دانهیناام

از هر نوع قلب و جسمش    یخال  اشنه ی...انگار س یضربان   چینبود، ه

  .از روح بود ی عار

 :و گفت  ستادیا انایکنار دا ریام



 

ا  یتونیم“  بد  هاالمنتوس یبه  ها رو حرکت بدن؟  جنازه   ی دستور  

 الن ی. ارسهیزورم نم  یی و منم تنها  ستیمناسب ن   ن یوضع دست شا

 ” .م یجا کنجابه  دیرو هم با

 :د یرا باال گرفت و پرس سرش

 ”اس؟زنده“ 

  اهچال ینه. داالس که منو برد تا دم س  ایدووم اورده باشه    دونمینم“ 

 ” .دیکشی و در رو باز کردم هنوز زنده بود و نفس م

گوشه   کیها را  دستور داد تا جنازه  هاالمنتوسیدر ذهنش به ا  انایدا

 .جمع کنند 

به او گذاشتند،   کی نزد  ییدستانشان آوردند و جا  ی را رو   النیا  یوقت

بود که    فیگذاشت. نبضش آنقدر ضع  النینبض ا  ی دستش را رو

  .گرفت اشده یناد شدی م بایتقر

  ی کنه، نه کار  ی دگ یمونده که بهش رس   ی . نه پزشکره یمیم  داره“ 

 ” .اد یاز ما برم

 :زانو زد و گفت  نیزم ی کنارش رو ریام



 

 ” .می راحتش کن  میتونستی . کاش مکشهیزجر م داره“ 

 :ماند و گفت  رهیبه او خ انایدا

 ” ست؟یبه نجاتش ن  ی دیام“ 

  م یکن  داشون یکجا رفتن. تا پ ستی همه فرار کردن. معلوم ن  پزشکا“ 

 خودیچند ساعت ب   نیمرده! فقط ا  النیسر ا  ی باال   م ی و برشون گردون

چقدر خون از دست    نیراحتش کن. بب   یتونی . اگه مکشهیزجر م

بر ن  دنیداده، زبونش رو  چند    ستیبخاطر همون زخم که معلوم 

هم که    ی اازش رفته بود. گلوله  نخو  ی شده به حد کاف  جادیوقته ا

 ” .امروز خورد کارو بدتر کرد

 :جا بلند شد و گفت  از

  ی بود، اون فقط قربان   یآدم خوب  النینظرم خودت تمومش کن. ا  به“ 

 ” .طمع پدرش شد

ماند.    رهیخ  النیشده بود به ا   سی که از اشک خ  ی با چشمان  انایدا

پا  اشنه یس  ی قفسه و  باال  آرام  کس   رفتیم  نییآنقدر   ی که 



 

نممتوجه او داشت در ذهنش    ی. تمام خاطراتشدیاش هم  با  که 

 .کنار هم بودند  هایها در تمام سختشد. آن یتداع

 .بهم زده بودند افتاد یکه زمان یحرف ادی

من به خطر افتادم به خاطر من برنگرد. منم خودمو به خاطرت   اگه“ 

 ” .ندازمیبه خطر نم
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زمان را   توانستی حاال م  نیچنان در سرش واضح بود انگار هم  اصد

  .به همان لحظه برگرداند

رو  دستش درد   النیا   ی نه یس  ی قفسه  یرا  داشت  گذاشت. 

  .دیکشی م

 .دادی م انیبه دردش پا دیبا

 ست؟یگری م دیحال کدام غم با به

 محافظ وفادارش؟  س؟یآل

 زش؟ یخواهر عز بال



 

 که عاشقش بود؟ یتنها کس لریتا

 دوستش؟ نیاول  النیا

گذاشت و اجازه داد قطرات اشک فرو    لریتا  ی نه یس  ی را رو  سرش

به تن داشت به خاطر   لریکه تا یرنگ  یبلوز مشک ی ها. دکمهزندیبر

قفسه   ی ریدرگ و  شده  را   انیعر  اشنه یس  ی پاره  انگشتانش  بود 

  .دیپوست او کش ی اهسته رو

را   ی زیداغ شدند. انگار روح درونش چ  ی زیبا حس چ  سرانگشتانش

اراده و بدون فرمان   ی. بدنش بدانستیکه خودش نم  دانستی م

  .کردند ی خودش قدرت را در سرانگشتانش جار

حس  دوباره همان  داشت،  را  حس  فراخواندن   یهمان  موقع  که 

که قدرتش را کنترل    یاحساس کرده بود. ناخوداگاه  هاالمنتوسیا

 .. ناخودآگاه ذهنش کردی م

گذاشت   النی بدن ا  ی از دستانش را بر طبق ناخودآگاهش رو  یکی

 .لریتا ی نهیس ی قفسه ی را رو گریو دست د

 .چه کند دیبا دانستی سلول به سلول بدنش م انگار



 

را کنترل کند!   هاالمنتوسیبود. او قادر بود ا  هاالمنتوسیفرمانده ا  او

 !تمام و کمال

  یی زنده بگذارد. اما حتما توانا  ایها را انسان کرده، بکشد  بود آن  قادر

 ...هم داشت ی گرید

جسمش    کیدر اعماق تار  الن،ینقوذ کرد به درون وجود ا  قدرتش

که در    یشمع  ی سوکه مانند شعله کم   دیرس  یرفت تا به روح  شیپ

بود    یرنگ  ی انقره  ی مانند گو  .رفتی م  یاثر وزش باد رو به خاموش

. روح مردی . داشت م دادیرا از دست داد م  شییکه داشت روشنا

 داد، ی م   یکه به جسمش زندگ   یروح  د،یرا به سمت خود کش  النیا

جا به جا کرد و نفوذ   لریتا  ی نه یس  ی قفسه  ی را رو  گرشیدست د

 ...لریکرد به درون تا

همانطور   بردی م  نیرا از ب  المنتوسیا  کیهمانطور که    توانستیم  او

قلب    نیا  توانستی را بلد بود، م  لریقلب تا  ی اش کند. او آوا هم زنده 

داشت.   ازیروح ن  ک ی  ی کار به انرژ  ن یا  ی را دوباره به کار اندازد اما برا 

 د یبا  لریروح در کالبد تا  دنیدم  ی . برا گرید  یروح  یروح در ازا   کی

 .کردی م میرا تسل یروح دیبا کرد،یرا فدا م یکی



 

 ...دادیرا از دست نم ی ز یدر حال مرگ بود پس چ النیا

 .دادی شانس را از دست نم نیا

  .را بست و ارتباط را برقرار کرد چشمانش

  النی ا  ی هاانتقال دادند. نفس   لری وجودش قدرت را به قلب تا  تمام

  یدستش تکان  ریز لریرفت. دست تا ی قطع شد و بدنش رو به سرد

 .دیتپ گرشیانگشتان د ریز یخورد و ضربان آشنا و ناموزون قلب
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 ی که در حال بازساز  ی و به منظره شهر  ستادهیبالکن پنجره ا  ی رو

  .ماند رهیبود خ

شهر  هاالمنتوسیا ساخت  شهر  دیجد  ی مشغول   ی برا  ی بودند. 

  ها المنتوسیتمام ا  ی که مال خودشان باشد. آگاه  ی سکونت، شهر

د بود.  برگردانده  قدرتش  با  نه    ینه وحش  گریرا  و  قاتل  نه  بودند، 

 ...و سرکش وانهید



 

. دتریجد  ییهاو قدرت  دیجد  ییهابودند با چهره   ییهاانسان  حاال 

ها که مجبور نشده هرگز آن  یبه خودش قول اده بود تا زمان  انایدا

نگ سلطه  تحت  گرچه    ردیرا  نکند.  دستورات  انجام  به  مجبور  و 

  خواستندیکرده بودند خودشان م  دایکه پ  یبا آگاه  هاالمنتوسیا

 .آغاز کنند دیجد یسقف آسمان ریرا ز ی دیجد یزندگ

مرزها نگهبان گذاشته بودند و آنقدر آماده بودند که اگر   یتمام سر

 ی آن سو  ی هاو دولت  ان یها و نظام ارها و بارها با انسانالزم شد ب

 .بجنگند نشانیسرزم ی مرزها

  ن یمرمر  یرا دوباره از نو به پا کرده بودند، سه قبر بزرگ با سنگ   مقر

ح آل  یورود  اطیدر  اجساد  و  بودند  ا  س،یساخته  و  با   الن یبال  را 

  .احترام به خاک سپرده بودند

 ی راه انداز  نیکه شا  یدستگاه   قیبالخره موفق شده بود از طر  ریام

بگ تماس  مادرش  با  بود  صدا   ردیکرده  هم   شیو  او  بشنود.  را 

را   با شا   افتهیآرامشش  م   نیبود. هنوز  حاال   یول  کردندی کل کل 

  کردند ی نگاهشان بهم فرق داشت. کنار هم در اتاقک کنترل کار م

تراشه را از    نی. شاکردندی م  تیتقورا    دیجد  نیو استحکامات سرزم



 

بال افتاد،   ی مانند آنچه برا  یاتفاق  گریبرده بود تا مطمئن شود د  نیب

  .رخ ندهد 

همه    ی برا  ی دیجد   دیام  توانستی بود که م   ی به شهر  رهیخ  انایدا

که به خاک سپرده شده   ییآرزوها ی دوباره در راستا یباشد. شروع

  .بودند

در مشامش   ییو آشنا  میدور کمرش حلقه شد و عطر مال  یدست

 .دیچیپ

 ” ؟یبرگشت ی زود  نیا به“ 

 :کنار گوشش زمزمه کرد لریتا ی صدا

سرکشپناهگاه   به“  چهارم    یها  پناهگاه  تو  فعال  پزشکامون  کردم. 

ب تا  شدن  اون   مارستانیمستقر  بشه.  ساخته  براشون  مخصوص 

. میآورد  رونیافتاده بودن رو ب ریهم که تو پناهگاه اول گ  ییبدبختا

هم زدم.    های به مرزبان  ی سر  هی.  رهیم  شی ساخت و ساز داره خوب پ

حساب نش  یدشمنامون  بخوا  کردن  ی نی عقب  نکنم  فکر  حاال و  ن 

 “  .حاالها حمله کنن



 

 :محکم شد و گفت  انایشانه دا ی رو دستش

اگه    یول  ،یناراحت  یبال گرفت  ی که برا  یمیبه خاطر تصم  دونمیم“ 

به خاطر بال    ی شد ی مجبور م  تیدر نها  ، یگرفتیرو نم   میتصم  نیا

نه  شد،ی ساخته م ی . اونوقت نه شهری دشمن کن  میخودت رو تسل

از   ایدن  ی تو  ی و نه کشور  گرفتی رو پس م  شیآگاه   یالمنتوسیا

 ” .ی رو نجات داد   های از زندگ  یلیخ  و. تموندی افراد سالم م  نیدست ا

 :شهر اشاره کرد و گفت ی دست به منظره با

شهر رو به تو   نیخودشون و ا  یزندگ   ،ی که تو برگردوند  یمردم“ 

 ” .وننیمد

 :انداخت و به دستاش نگاه کرد و گفت نییسرش رو پا  انایدا

 ی رو م  النی خون بال و ا  شمیم  رهی هربار که به دستام خ   یدونیم“ 

 ” .خودم رو ببخشم یسادگ نیبه ا تونمی . نمنمیب

او را به سمت خود بازگرداند. کف دستش را به صورت چسباند   لریتا

 :و گفت



 

زنده   ی برا  ی. تو قدرتاومدی ازت برنم  ی . تو کارمردی داشت م  النی ا“ 

نداشت  هیکنترل    ایانسان    هیکردن     ی تونست ی نم  یحت  ، یانسان 

ازت ممنونم که قدرتت    مرد،ی. اون بالخره میزخمش رو درمان کن

  ی تونست   ی گرفت  الن یکه از روح ا  یبا قدرت  . کهی رو صرف من کرد

تو    ونیبودنم رو مد  نجای. من ای قلب من رو دوباره به تپش بنداز 

. تو ی . تو تالشت رو کردی انجام داد یتونستی م ی هستم. تو هرکار 

  ی انتخاب کن  ی . تو مجبور شد ی کرد  ی شتریتعداد ب  هی  ی بال رو فدا

 ”.انیدا

قلبش گوش   ی چسباند و به صدا  لریتا  ی نه ی را آهسته به س  سرش

چه   دنیرس  نجای به ا   ی برا  شدی م  ادآوریکه به او    یقلب  یداد. صدا

 .را فدا کرده ییزهایچ

 .ستدیدوش به دوش او با لریسمت شهر بازگشت و اجازه داد تا به

که ما کنار هم قراره توش آرزوهامون   ی . شهرشهیشهر ما م  نجایا“ 

 ” .رهیمارو ازمون بگ ی آرزوها تونهی نم ی. کسمیرو پرورش بد

 .بود نیزد. هدفش هم ی لبخند محو  انایدا



 

س   ر یز  در ماه  و  آسمان  رنگ  آسمان    یاهینور سرخ  مرکز  در  که 

م  ی شهر  د،یدرخشی م باشد.    ساختیرا  مردمش  به  متعلق  که 

 ...هاالمنتوسیمتعلق به ا

 انیپا

 الناز دادخواه


