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 «.دیآفر زانیم کیرا به  ییو روشنا یکیکه تار یبه نام خداوند»

                                                        15 /1۰/98   

 

و جشن، احاطه کرده بود. زنانِ  یشاد یرا حال و هوا جاهمه

و مردها از سمت  پوشاندندیها منو به تن بچه یهاروستا لباس

تا آماده شوند و فردا را در کنار  گشتند،یبرم یکشاورز یهانیزم

 .رندیجشن بگ شانیهاخانواده

 یدر کارها پا به پا شهیها هم. زندندیرس یخسته به نظر م یکم

اما آن روز را به خاطر  کردند،یو کمکشان م رفتندیم شیها پآن

جشن و بساط  زیها را تممراسم فردا در روستا مانده بودند تا خانه

قبل کار  یاز روزها شتریها، بمرد نیرا آماده کنند. به خاطر هم

 .کرده بودند

ها را با داشت و آن یگرید یِجنگل هم شور و شاد ان،یم نیا در

درختانش  یهاشاخه انیباد در م ی. نواکردیلبخند تماشا م
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 یبه نام زندگ یایتا به باز کردیم قیها را تشوو آن دیچیپیم

 .ادامه دهند

 یِدر بازساز کردند،یتر بودن مجوان که احساس بزرگ یپسرها

  .کمک دست مادرانشان بودند ،یکاهگل یهاخانه

ها بودند و بدو مادرانشان، در کوچه یهشدارها رغمیعل کودکان

بود؛  (Zohar) به اسم زوهار یپسر نشانی. در بکردندیبدو م

دوست داشت و  گریاز کودکان د شتریکه جنگل، او را ب یزوهار

 .کردیم شیتماشا

رنگ شبش را شانه زده  یتن کرده بود و موها یمرتب یهالباس

و زوهار فقط  دادندیراه نم شانیهایها او را در بازبود. بچه

را تماشا  شانیهاکودکان و خنده یو باز نشستیم یاگوشه

که با هم  ها رانشسته و بچه یسنگ ی. حاال هم بر روکردیم

 .کردینگاه م کردند،یصحبت م

و  گذشتیشاخ و برگِ درختان م انیگذشتند. باد از م هاقهیدق

حضورش را به او اعالم  دی. باآوردیجنگ را به صدا در م پوریش

 !دوست داشت شتریب یزیکه او را از هر چ یبه پسر کرد،یم
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 یهنگام. کندیاز جنگل به او نگاه م یکس کردیاحساس م زوهار

را به مادربزرگش گفت، اما او محکم  نیکه شش سال داشت ا

را به  زهایچ نیا گریو گفت که د دیکوب اشدهیپشتِ دست چروک

 .اوردیزبان ن

را به او گفته بود تا  هانیاز دو سالِ گذشته که مادربزرگش ا او

خودش حس  یرا بر رو یاآلن سکوت کرده بود، اما همچنان نگاه

 .کردیم

 دیگونه شا نی. اردیکرد نگاهش را از درختان جنگل بگ یسع

 .کردیخود حس م یرا بر رو بیکمتر آن نگاه عج

ها به سمت او از پسرها از جمع بچه یکیبرگرداندن سرش،  با

 :و گفت دیدو

 م؟یکن یبا هم باز یآیزوهار! فردا م ،یه _

داد! لبخند،  یم یباز شنهادیبه او پ یبار بود که کس نیاول نیا

 .کم بر لبانش شکفت و با همان لبخند، سرش را تکان دادکم

 .رمیاز مادربزرگم اجازه بگ دیفقط با آم،یآره م _
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تر بود و دوازده سال از همه بزرگ نشانیکه در ب (Lucas) لوکاس

ها آمد. او از زوهار ها جدا شد و به سمت آنداشت، از جمع بچه

 .زدیکتک م او را شهیمتنفر بود و هم

از ترس بدنش را جمع کرد، اما خوشبختانه لوکاس در چند  زوهار

 :دیکش ادیو فر ستادیا اشیقدم

 !ستیهمه نگو مادربزرگم. اون که مادربزرگ تو ن نیا _

که  گفتندی. همه به او مدیلرزیکرد. مردمک چشمانش م بغض

او  یمادربزرگش هم، مادربزرگِ واقع یپدر و مادر ندارد و حت

 .ستین

او نبود،  یاگر مادربزرگش مادربزرگ واقع گفتند؟یدروغ م چرا

 باشد؟ یرا داشت که واقع یچه کس ایدن نیپس او در ا

که  ییو تا جا شدی. دوست داشت بلند مکردیدرد م شیگلو

! دیرسیکه زورش به او نم فیاما ح زد،یلوکاس را م توانستیم

 :دیفقط توانست بگو تیدر نها

 ؟یگیم یاون مادربزرگ منه. چرا الک _
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ها به او اشاره اما بچه د،یبگو یزیدهانش را باز کرد تا چ لوکاس

 .را خراب نکند شانیهاکردند تا ساکت شود و نقشه

ها با لبخند به سمت زوهار آمد و کنارش نشست. او از دختر یکی

رنگش را  یاقهوه یگل انداخته بودند و موها شیهابود؛ لپ بایز

 .چپش انداخته بود یشانه یمرتب بافته و رو

 ؟یباز یآیلوکاس رو ول کن. فردا با ما م _

که ناراحت بود،  نیبه لوکاس انداخت. با ا ینگاه دلخور زوهار

ها را رد کند، پس رو به بچه یباز شنهادیپ نیاول خواستینم

جا را از جا بلند شد و آن صدایدخترک سر تکان داد. بعد هم ب

 .ترک کرد

 شیپ یها بماند و از طرفآن شیپ نیاز ا شتریب خواستینم دلش

اش به روستا آمده با خانواده شیآن دخترک تازه وارد که دو روز پ

 .کردینم یبود، احساس راحت
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با  یدو روز حساب نیبود و در ا نیریاز حد خودش شیدختر، ب آن

ها، سال نیا یکه زوهار در ط یها گرم گرفته بود. کاربچه

 .نتوانسته بود انجامش دهد

کوچکشان راه افتاد. دوست نداشت به  یزنان به سمت خانهقدم

 .فکر کند بیمسائل عج نیا

 یشوت کرد. سنگ غلت خورد و کم شیرا با پا یراه سنگ در

 .جلوتر، متوقف شد

. از دیرسیبه نظر نم بایز زیچچیروزها ه نیداد. ا رونیرا ب نفسش

دوست  ایدن نیاو را در ا یبزرگ شد، متوجه شد که کس یوقت

 یها او را براکه پدر و مادر ندارد و فرشته دیندارد. فهم

 .اندآورده نیمادربزرگش به زم

چه، مادربزرگش  یعنیکه فرشته  دیاز مادربزرگش پرس یوقت

 .کنندیم یخدا زندگ شیها پگفت که آن
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او را از خود دور  دیرا باخدا هم او را دوست نداشت، وگرنه چ پس

حاال که او را فرستاده بود، چرا پدر  فرستاد؟یم نیو به زم کردیم

 و مادر به او نداده بود؟

 شیشب، برا یکیکه در تار یمادر خواست؛یمادرش را م او

 کیبا  یها، با چشمانمادر گریبخواند و مانند د ییوار الالزمزمه

 شیهانگاهش کند. دست نوازش بر سرش بکشد و لب یمعن ایدن

به  گران،یماه که د ییِبایبه ز یاو را ببوسند. مادر یشانیفقط پ

 .بخورند بطهغ ،یمادر نیداشتن چن یزوهار برا

را  شیها. اخمستادهیخانه ا یدر چوب یجلو دیخود که آمد، د به

. دیدر کوب یبار با دستان کوچکش به رو نیدر هم برد و چند

 :زد ادیرا باال برد و فر شیصدا

 مادربزرگ؟ _

. کردیخود حس م یرا رو یاغیداشت؛ آن نگاه  یبد احساس

 ردیآن موجود او را از پشت بگ دیترسیخلوت بود و م اریکوچه بس

او زوهار را  ایآ کرد؟یچه کار م دیو با خودش ببرد. آن موقع با

 کشت؟یم
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و به او هشدار  کوباندیم نهیکوچکش، محکم خود را به س قلب

است. چرا مادربزرگش در را باز  نشیکه خطر در کم دادیم

 خواست؟یاو را نم ایآ کرد؟ینم

 :گفت هیو با گر دیدر کوب یرو ترمحکم

 !. تو رو خداگهیدرو باز کن د ؟ییمادربزرگ! کجا _

 د؛یکش غیاش نشست. با تمام وجود جشانه یرو یدست ناگهان،

 !آمده بود تا او را بخورد والیآن ه

بتواند به آن موجود  دیبه عقب برگشت تا شا عیفکر سر نیا با

 یشانه یو رو دیخندیکه م دیالتماس کند، اما مادربزرگش را د

 .دیکوبیاو م

 .پسرم؟ منم، مادربزگ یدیچرا ترس _

قلبش گذاشت و خم شد. توهم زده بود؟  یدستش را رو زوهار

 ذهنش بود و وجود نداشت؟ یساختهآن موجود فقط  یعنی
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 خواستیکرد لبخند بزند. نم یرا باال آورد و سع سرش

بود  یمادربزرگش را ناراحت کند و دلش را برنجاند؛ او تنها کس

 .که زوهار داشت

که  ی. لبش را گاز گرفت و سوالستادیرا صاف کرد و ا شیگلو

 .را به زبان آورد دیپرسیمواقع م نیدر ا شهیهم

 د؟یکجا رفته بود _

 یلیخ تیسن و ساالنش وضعبود، اما از هم ریپ مادربزرگش

 یرو یهاینشان از بار سخت اشدهیداشت. کمر خم یبهتر

شده و دور چشمانش چروک افتاده  دیسف شیدوشش بود. موها

 اشی. جواندیپوشیرا م اشیمیکهنه و قد یهالباس شهیبود. هم

جا گذاشته  ،یشاخ و برگ زندگ انیم ییجا ش،یها پرا در سال

 .بود

 لیسرش را به سمت زوهار ما رفت،یکه به سمت در م یحال در

 :کرد و گفت

 .پسرم رم،یبگ ییزایچ هیرفته بودم واسه جشنِ فردا  _
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بود. زوهار مطمئن بود  بایفرتوتش، همچنان پرمحبت و ز یصدا

بوده  گرانید یاز مادرها باتریز اریبس یکه مادربزرگش در جوان

 .است

 .در را باز کرد و منتظر ماند تا زوهار داخل برود مادربزرگ

طرف و آن  نیا اطیها در حها و خروسداخل شد. مرغ زوهار

ها بسته شده بود طناب به درخت کی تر،نییو پا رفتندیطرف م

کنار چشمه شسته بودند، پهن  روزیکه د ییهالباس شیکه رو

 .بود

 یاسهینشست. مادربزرگش ک وانیها باال رفت و در اپله از

 یزهایچ یمهمان یگذاشت. معلوم بود برا نیزم یرا رو یاپارچه

 .دهیخر یادیز

ها غذا دهد. در ها رفت تا به آنبه سمت مرغ و خروس مادربزرگ

 :دیاز زوهار پرس نیح نیهم

 پسر جون؟ شهیکه روت نم یبهم بگ یخوایم یچ _
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که او  دیزوهار در جا گرد شدند. مادربزرگش از کجا فهم چشمان

 د؟یبگو یزیچ خواهدیم

پا و آن پا کرد و انگشتان کوچکش را در هم گره زد. لبش را  نیا

 حیسخت بود. او ترج یلیاوقات خ یگاز گرفت؛ حرف زدن گاه

تماشا کند، اما در  اهویرا دور از ه ایدن عیسکوت کند و وقا دادیم

 :دهانش را باز کرد و گفت قفل تینها

 منم باهاشون برم؟ شهیم ،یباز رنیها فردا مبچه _

. دامنش را جمع ستیکمر راست کرد و به او نگر مادربزرگش

 .کرد، به سمت او آمد و آرام کنارش نشست

مادربزرگش گذاشت و مادربزرگ مشغول  یپا یسرش را رو زوهار

لحظات را در ذهن ثبت کند  نیا توانستینوازش او شد. زوهار م

 .کندیرا نوازش م شیها، تصور کند که مادرش موهاو شب

 ؟ینکن فیو لباسات رو کث یباش یپسر خوب یدیقول م _

 نیکرد و در فکر فرو رفت. اگر زم زانیرا آو شیهالب زوهار

بود لوکاس  یکار را بکند، فقط کاف نیا توانستیم خوردینم
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روز را  کیحداقل  توانستینخورد. م هوس کتک زدن او به سرش

 .بود یاز او در امان بماند؛ کار راحت

 :از حساب و کتاب، چشمانش را باز و بسته کرد و گفت بعد

 .نکنم فشونیکث دمیاوهوم، قول م _

که مثل  ییهاو گرم. از آن خنده مانهیصم د،یخند مادربزرگش

بشقابِ  یبرا یو حساب مانندیم دیگرم و لذ یبشقاب غذا کی

 .کنندیم صتیحر یبعد

 .یبر یتونیم ،یهست یحاال که پسر خوب _

فردا با  توانستیشکفت. اجازه را گرفته بود. م شیهابر لب لبخند

 بهتر؟ نیاز ا یزیکند! چه چ یها بازبچه

 ستادیا شیپاها یمادربزرگش برداشت. رو یپاها یرا از رو سرش

 .دیاو را بوس یو گونه

 .مادربزرگممنونم  _
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بار  نیاول ی! او برادیکشیبدو به سمت داخل رفت. خجالت م بدو

فقط مادربزرگش بود که  نیبود. تا قبل از ا دهیمادربزرگش را بوس

 .نشاندیاو بوسه م یهابر گونه

شب، آرام و قرار نداشت. دوست داشت زودتر فردا شود تا در  تا

استقبال از  یبرابود  یمهمان کی. ندیرا بب شیهادوست یمهمان

از  یو با خود موج شدیم کینزد زیی. پاکردیاگر اشتباه نم ز،ییپا

 .آوردیسرما را م

آلود غم ییرا دوست نداشت! در سرما، جنگل حال و هوا سرما

 تریو قو شتریب اشرهیو حضور آن موجود و نگاه خ گرفتیم

که زوهار را هم ناراحت و نگران  نیغمگ ی. نگاهشدیحس م

 .کردیم

شب، از بس ذوق داشت، نتوانست راحت بخوابد. در هر حال  آن

 .نکرد هیگذشته گر یهامانند شب

 هیگذشته، از ترس از دست دادن مادربزرگش گر یهاشب در

که مادربزرگ  گفتندی. مردم روستا مدیخوابیو بعد م کردیم

 .دخواهد مر یاز گرسنگ زیزوهار ن رد،یاست و اگر او بم ریزوهار پ
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 کیمادربزرگش بود.  زشیتنها عز خواست،یاو را نم کسچیه

او را از دست  یروز خواستیکه نم نیریکهن و ش با،یز یکلمه

ماند و  داریب یزدگبدهد، اما آن شب فرق داشت! تا صبح با ذوق

 .به خواب فرو رفت یاز شدت خستگ ت،یدر نها

 کیبلند کرد. بعد هم  یاو را صبح زود با شاد مادربزرگش

را عوض کرد و با  شیهامفصل به خوردش داد، لباس یصبحانه

 .هم از خانه خارج شدند

که داشتند  یبه بازار کوچک کینزد دان،یم کیدر  یاصل جشن

گردها در آن گفت؛ معموالً دوره شدی. بازار هم نمشدیبرگزار م

 .کردندیبساط پهن م یحوال

 یحالوهار از مادربزرگش جدا شد و با خوشز دند،یآنجا که رس به

به  شخندیسنگ را شوت کرد و با ن کی. لوکاس وستیها پبه بچه

 :زوهار گفت

. میجو مسخره دور ش نیاز ا کمی میخوایکوچولو، ما م یه _

 ؟یآیباهامون م
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را نداشت. به مادربزرگش گفته بود که از  نیانتظار ا زوهار

که پسر  دیبگو یزیخواست چ .شودیجشن دور نم یمحوطه

 :و گفت دیوسط حرفش پر یگرید

 . مگه نه زوهار؟کنهینم دی! اون ما رو ناامآدیمعلومه که م _

 ترساند،یزمخت بود و زوهار را م یبر خالف سنش کم شیصدا

دنبالشان راه افتاد. اگر  یپس فقط سر تکان داد و با نگران

 چه؟ دیفهمیمادربزرگش م

 :دیرا کنار گذاشت و پرس دیراه، ترد یانهیم در

  م؟یریکجا م _

 :کنار گوشش گفت یاو دخترانه فیظر ییصدا

 .کرده رشیروح تسخ هیکه  یاخونه هیبه  _

و به  دیباشد، پس از جا پر ستادهیکنارش ا یانتظار نداشت کس

شد. خدا  رهیخ آمد،یاو راه م یدخترکِ کنارش که شانه به شانه

نبود که به روستا آمده بود و آنقدر  شتریوز برحم کند! دو ر

 . اصالً اسمش چه بود؟کردیم یاحساس راحت
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 :دیبعد دوباره پرس یقهیفقط سر تکان داد، اما چند دق زوهار

 اونجا؟ میریچرا م _

گل انداخته بودند. امروز هم  شیهازد. گونه یلبخند دخترک

رنگش را به زوهار  یرا بافته و چشمان نافذ و عسل شیموها

نازک  یهالب یکه رو یرا با همان لبخند شیهادوخته بود. شانه

 :و سرخش داشت، باال انداخت و گفت

 .میبکش یسرک هیکه  نیا یبرا _

او  کردیکرد و نوک انگشتانش منجمد شد. احساس م خیبدنش 

 !به استقبال زمستان رفته تا زمستان به استقبال او

 کرد؟یم یکه در آن روح زندگ یابه خانهبکشند؟ آن هم  یسرک

! مادربزرگش به او گفته دیترسیم یها به طرز وحشتناکروح از

 یکه عصبان ییهاخدا رفته و روح شیخوب پ یهابود که روح

طرف و آن طرف  نیو ا شوندیماندگار م نیزم یهستند، بر رو

و مملو از  یآنقدر ناراحت، عصب یاچارهیکدام ب یعنی. روندیم
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 حیخوب خوب ترج یرا به رفتن به جاها نیبود که زم یدیناام

 داد؟یم

 م؟یبکش یسرک... سرک _

قسمت از  نیاطراف نگاه کرد. ا یکاهگل یهارا گفت و به خانه نیا

که  یبود که مادربزگش به او گفته بود تا هنگام ییروستا، جا

 .بزرگ شود، حق رفتن به آنجا را ندارد

  .دیدخترکِ لوس و ننر، دوباره به گوشش رس یصدا

 .یسرگرم یبرا _

 نقدریبکشد که چرا ا ادیداشت دخترک را بزند و سرش فر دوست

اما سکوت کرد و دخترک هم  کند،یترسناک و مبهم صحبت م

 .نگفت یزیچ گرید

را رد  زندیبود بر کینزد شیهاتنگ که خانه یکوچه نیچند

نوشته  یزیچ شینگ گذشتند که روستخته کیکردند و از کنار 

 .در آمده بود اهیشده و به رنگ س
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 یدر روستا به جز دکتر کسچیخواندن نداشت. در واقع، ه سواد

 .سواد نداشت آمد،یاز شهر م یکه هر از گاه

بودند.  رهیسنگ خ یرو یسوخته یبه نوشته یقیدقا هابچه

بود و مردم به او گفته  دهیسنگ را د نیبار ا کیزوهار قبالً فقط 

 !نشود کشیشده است، نزد نیبودند که آن سنگ نفر

به او  یآمده بود و وقت نجایواقع، آن دفعه را با مادربزرگش به ا در

تا هنگام  گریاند، مادربزرگ گفت که دگفت که مردم چه گفته

بزرگ شدن حق ندارد به آنجا برود و از رفتن به آنجا محروم 

 .است

را که در  اشییطال یها انداخت و موهابه بچه ینگاه لوکاس

 .تکان داد دند،یدرخشیم یزییآفتاب پا

 یکه چ دیمسخره زل زد سنگکهیت نی. به اگهید میبر دیایب _

 !ستساده یِخط خط هیبشه؟ همش 

 :گفت یاز پسرها نگاهش را از سنگ گرفت و با لحن لرزان یکی

 .گهیلوکاس راست م م،یبر می. بریچی... هیه _
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ها راه افتاد. آن سنگ گرفت و دنبال بچهنگاهش را از تخته زوهار

 نیکه از جنگل به ا یی. بادهاکردیخودش حس م ینگاه را رو

آن  یهانفس یاحساس کند. صدا توانستیرا م دندیوزیسمت م

سر  یدیناام یها زوزهشده بود و در کوچه نیفرد که با باد عج

 .دیشنیرا، م دادیم

سوخته و  یخانه کی. دندیاز آنچه که انتظار داشت رس زودتر

که به  اهشیس یوارهایکه به زور سرپا بود. د ینابود شده، با سقف

به آن رنگ در آمده بودند، خانه را ترسناک  یسوزخاطر آتش

مکان  کی توانستیم یکه به خوب یی. جادادندیجلوه م

 !باشد شدهنینفر

 شیاز پ شیدهانش را قورت داد. حضور آن موجود را ب آب زوهار

روز هم،  ییروشنا نیدر ا ی. خانه در نداشت و حتکردیحس م

 .بود یکیدرونش مملو از تار

 :کرد و رو به زوهار گفت شیهابیدست در ج لوکاس

 ؟ینیبیرو م نجایزوهار؟ ا ،یه _
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چشم  یاهیاز آن س توانستیکرد. نم نییسرش را باال و پا زوهار

 .بردارد

 :با آرامش ادامه داد و گفت لوکاس

 ؟یکن یهر روز با ما باز یدوست دار _

 یکیتار یباز هم سرش را تکان داد و چشمانش را رو زوهار

 !بود بیخانه عج نیمتمرکز کرد. ا

که هر روز  میدیقول م یاون جا بمون کمیپس برو تو! اگه  _

  .میکن یباهات باز

سرش را به سمت لوکاس برگرداند و با تعجب به او نگاه  زوهار

 شیرورنگِ پسر روبه یرا به چشمان آب اهشیس یهاکرد. چشم

 .کرد که خودش را نترس نشان دهد یدوخت و سع

 !ستمسخره نیتو؟ ا نیبرم ا دیچرا با _

به سمت خانه  یگریاغیپوزخند زد و انگشتش را با  لوکاس

 .گرفت
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برو  میکن یباز یخوایاون تو بچه پررو! اگه م توپمون افتاده _

 .ارشیب

 .ها او را به سمت خانه هل داداز بچه گرید یکی

 .اری! توپ رو برامون بمیکن یباز میخوایزوهار، ما م _

نبود،  یزیجلو گذاشت. آن داخل چ گریقدم د کی حرفیب زوهار

 با ابد تا توانستیو م گشتیو برم داشتینه؟ او توپ را برم

 شدیآدم بزرگ هم م کی یوقت یکند. حت بازی هابچه

روح  چیه کند تا خسته شود! یکند. آنقدر باز یباز توانستیم

 آنجا وجود نداشت، نه؟ یثیخب

شده گذشت. چند و خراب یرا مشت کرد و از حصار چوب دستانش

 .شد کیبرداشت و به خانه نزد گریقدم د

 داشتیبرم گریقدم د کی! اگر دیترسیبود که م ییجا قاًیدق حال،

. عزمش را جزم کرد، چشمانش را تا رفتیفرو م یکیبه درون تار

 .باز کرد و وارد شد توانستیکه م ییجا
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تا بتواند  داشتیبرم گریقدم د کی دیبا دیبود. شا کیتار زیچهمه

مصادف با بستن  اش،ی. قدم بعدندیرا بب وارهایحداقل د ای لیوسا

 !شد که زوهار معتقد بود وجود ندارد یایدر چوب

نبود که انتظارش را داشته باشد.  یزیشدنِ در، چ دهیکوب یصدا

نور به  شیو درزها نییشده که از پابا شتاب برگشت و به در بسته

 .نگاه کرد کرد،یم دایداخل راه پ

 :دیکش ادیتوانش، فر نیشتریو با ب دیعجله خودش را به در کوب با

 !دیا، کمک! کمکم کنهکمک! بچه _

از آنجا  خواستیوحشت تمام وجودش را فرا گرفته بود. دلش م

ها بچه یخنده یشد صدا بشیکه نص یزیبرود، اما تنها چ رونیب

 .بود

 !ها؟ لطفاًبچه _

 کردند؟یم شیرها نجایها ابچه مرد؟یاو م ایگرفته بود. آ اشهیگر

به در چسباند.  . صورتش رادیچک نییاز چشمش پا یاشک یقطره

 .دستان او یِسرد بود؛ درست به سرد
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 نیبود! تنها مشکلش هم کیفقط تار نجایسر هم پلک زد. ا پشت

تا مادربزرگش  اوردیطاقت ب نجایا توانستیبود، مگر نه؟ او م

 .کند شیدایپ

از  یزیافتادن چ یکردند، صدا دایفکرها به ذهنش راه پ نیا تا

و  دیخودش را به در کوب ادی. با فردیپشت سرش به گوش رس

 :گفت

! رونیب دیاریب نجایها منو از ا! بچهتونمی.نمتونمینه، من نم _

 .کنمیالتماس م

. انگار که دیشنیرا م یشخص یهانفس یو صدا دنیغلت یصدا

تا به او  دیکشیم نیزم یدر پشت سرش خودش را رو یکس

او آمده بود تا زوهار  کرد؛یشود. نگاه آن موجود را حس م کینزد

 !را بکشد

 ...! نجاتم بکنمی. التماستون منجاستیا یکیها، بچه _



  

 
25 

 یوسوم .م :هدنسیون                                                                             ساد نامر  

 تماممهین خوردند،یکه به گردنش م ییهابا احساس نفس حرفش

همان  ن،یتوان برگشتن نداشت. شک نداشت که ا یماند. حت

 او بود؟ یخانه نجایا یعنیموجود بود. 

از  سیرا مشت کرد. چشمان گرد شده و صورت خ شیهادست

برگشتن به  خواست،یکه م یزیاشکش را دوست نداشت. تنها چ

 !خانه بود

 :آن دخترک پررو بلند شد غِیج یصدا

 دیخوایکه م دی! به من نگفتدهیبدجنسا، اون ترس دیدرو باز کن _

  !. ولم کن لوکاسدیکن تشیاذ

 دیدر کوب یبعد دخترک دستانش را از آن سمت، رو یلحظه چند

 :و گفت

 یزیچ هی... تو رو خدا کنمیاالن درو باز م ؟یزوهار؟ زوهار، خوب _

 .بگو
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 یموجود یهادهانش را قورت داد و چشمانش را بست. نفس آب

 توانستیم یکس ای! آخوردندیکه پشت سرش بود به گردنش م

 اتفاق وحشتناک را درک کند؟ نیا

داشت  دند؛یلرزیزوهار م ی. پاهاآمدیاز آن طرف در م ییصداها

 ادیفر خواستی. دلش مدادیاز دست م ستادنیا یتوانش را برا

آن  دیترسیبود که م نیا د،یکشینم غیکه ج یلیبزند و تنها دل

و  دادندیآن موجود، قلقلکش م یهاکند. نفس یموجود را عصبان

 .زدندیم مرق شیبرا ش،یاز پ شیضعف را ب

وار به موجود پشتش، زمزمه یشد. صدا دهیدر کوب یرو یزیچ

او را آرام، از  یبود که انگار کس یجور شی. صدادیگوشش رس

 .زدیصدا م کیو تار قیچاه عم کیدرون 

 ...زوهار _

 کردیو آرزو م ختیریاشک م صدای! بدیلرزیتمام بدنش م حاال

 کیبود. صدا، باز هم مانند  امدهین یباز یها برابا بچه گاهچیکه ه

گمشده در باد تکرار شد و نامش را صدا زد. آن موجود،  ینجوا

 !زن بود کی
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 ...زوهار _

که به در  نیاسمش مصادف شد با باز شدن در. به خاطر ا دنیشن

را  شیافتاد. دخترک بازو نیزم یداده بود، با کمر رو هیتک

هل داد و به سمت مخالف او را  تیاما زوهار با عصبان د،یچسب

 .دیها دوبچه

توانش را به کار گرفت تا از آنجا دور شود. نگاه موجود را  تمام

 ادیفر هیبا گر دن،ی. هنگام دوکردیخودش حس م یهمچنان رو

 :دیکش

 ؟یخوایم یاز جون من چ _

زود هم به  یلیو خ دیدوی. همچنان با سرعت مدینشن یجواب

 یرنگ یهابا دامن یخاص یهالباسها . مرددیمحل جشن رس

 .دندیچرخیمجمسه م کیبودند و دور  دهیپوش

دختر جوان  کیگرداند و مادربزرگش را کنار  ینگاه کوتاه زوهار

او را  یِو خود را به او رساند. پاها دی. با شتاب به سمتش دوافتی

 :داد زد هیو با گر دیمحکم در آغوش کش
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 !مادربزرگ _

نگاه کرد.  کردیم هیبا ترس خم شد و به او که گر چاره،یب زن

چشمان مهربان و زاللش را به پسرک دوخت و او را در آغوش 

 .دیکش

  شده پسرم؟ یچ _

 گفتندیم گرانید ای. آزدیبلند زار م ی. داشت با صدادینال زوهار

 یهانداشت! با دستان کوچکش شانه یتیاهم ست؟ین یاو قو

 :دینال هیبا گر مادربزرگش را چنگ زد و

 .ترسمیمن م _

. اگر آن ختیریچشمانش را بسته بود و از اعماق دل اشک م

او  ند؟یرا بب ایدن توانستینم گریاو را خورده بود چه؟ د والیه

 !رفتیم ایاز دن یو بعد، به طرز وحشتناک شدیخورده م

با  خواستی. او فقط دلش مخواستینبود که او م یزیچ نیا

ها از آن کرد؛یکار را هم نم نیا گرید یکند. حت یها بازبچه

 !متنفر بود
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خودش را در  هی. با گردیها به گوشش رسبچه دنیدو یصدا

 .ندیها را ببآغوش مادربزرگش مچاله کرد. دوست نداشت آن

 .دیرا به رخ کش اشیقلدر شه،یداد زد و مانند هم لوکاس

 .شده ریتسخ یخونهاون توپ ما رو انداخت تو  _

از مادربزرگش  ،یاشک یزوهار در جا گرد شدند. با چشمان چشمان

دست از جشن « شده ریتسخ یخانه» دنیجدا شد. مردم با شن

 .شدند رهیپر از سوال، به لوکاس خ یو با چشمان دندیکش

 یزی. انتظار نداشت مردم چدیرا در هم کش شیهااخم لوکاس

 .ها را بکندآن یار به آنجا رفته تا چغلزوه کردیندانند. او فکر م

 :و متقابالً داد زد دیرا در هم کش شیهااخم زوهار

 !توپت افتاده یاونجا و گفت یتو منو برد _

را محکم بر  شانیهاحرف، دست نیا دنیها با شنبچه گرید

 دنیمردم شروع شد. لوکاس با د نیپچ ب. پچدندیکوب یشانیپ

 نیبه زوهار حمله کرد و جنگ ب آمد،یپدرش که داشت سمتش م

 !ها شروع شدبچه
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. زوهار با تمام زدندیو به هم لگد م دندیکشیرا م گریهمد یموها

 یلوکاس هنگام یادهایلوکاس را گاز گرفت. داد و فر یوجود بازو

 .بود یستودن داد،یگاز فشار م یجا یکه دستش را رو

. کردندیو مشت و لگد پرت م انداختندیرا گردن هم م رهایتقص

ها را از هم جدا کردند، سر زوهار خون ترها آنکه بزرگ یهنگام

 .شده بودند یلوکاس خاک یهاو تمام لباس آمدیم

و به لوکاس  زدینفس منفس تیو عصبان یاز شدت ناراحت زوهار

 فتند،یگردنش ب رهایتقص یبگذارد همه توانستی. نمکردینگاه م

 :زد ادیکه در توانش بود، فر ییصدا نیترپس با بلند

 هیتو رو ببرم  دیبه اون خونه! تو! من چرا با یتو منو برد _

 !بزدل یشده؟ دروغگو ریتسخ یخونه

تا  دیکشیکه پدرش داشت او را به سمت خود م یدر حال لوکاس

 :دیکش ادیاز آنجا دورش کند، فر

بهت  نویبزرگ جونت امامانته. مامان یابله، اون خونه، خونه _

 !چارهینگفته، نه؟ بدبختِ ب
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چرخاند.  تیجمع یدر شوک فرو رفت. مادر؟ نگاهش را رو زوهار

پچ و در گوش هم پچ کردندیها او را با ترحم نگاه مآن یهمه

 !را دوست نداشت شانیهارا دوست نداشت! نگاه نی. اکردندیم

 هیچنگ زد و چشمانش پر از اشک شدند. با گر شیبه گلو بغض

به خودش ثابت کند  خواستیهم م دیزد، شا ادیسر لوکاس فر

 !که مادر ندارد

 .آوردن نیها منو به زممن مادر ندارم. فرشته _

ها بدتر! از همه بدتر بچه یهیبق یلوکاس بد بود و خنده پوزخند

کشان از آنجا انبود که مادربزرگش دست او را گرفت و کش یوقت

 .زدیو غر م دیکشیاو را دنبال خود م تیدورش کرد. با عصبان

به جون  یفتیشهر ب دونیمن تو رو بزرگ نکردم که وسط م _

 !پسر مردم

با بغض  ختهیبار، آم نیا شیتر فشار داد. صدازوهار را محکم دست

 :بود
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 یمن تو رو بزرگ نکردم که همش با حسرت به مادرت فکر کن _

 .پسر جون

شده بود. مادربزرگش تمام مدت سکوت کرده بود و  جیگ زوهار

برود؛  خواستینم برد؟یو کجا م دیکشیدفعه دست او را م کی

 !کند یبزند سر لوکاس را بشکند و کارِ زشتش را تالف خواستیم

. قلب زوهار فشرده شد و کردیم هیآشکارا داشت گر مادربزرگش،

لوکاس را ادب کند را، به زمان  دیکه چگونه با نیفکر کردن به ا

 .موکول کرد یگرید

 خونه؟ میریمادربزرگ؟ م _

. نکند کردندیاو را تحمل م یهابه زور دست رش،یپ یهادست

 مرد؟یمادربزرگش داشت م

 !شهیاما نه مثل هم م،یریپسرم. م میریم _

رفتن  . مگردیفهمینم «شهینه مثل هم»منظور مادربزرگش را از 

 به خانه چند شکل بود؟
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او را بزند، اما نه. مگر قلب مهربانش  خواستیمادربزرگش م دیشا

زوهار را  توانستیالبته که نه! نم آورد؟یاو را م یهاهیتاب گر

 .بزند

شد. پر  دهیکش یمختلف یبه خانه به جاها دنیتا رس فکرش

برخالف  ریگذشت. مس زهایچ نیترو از خطرناک دیکش

 .دندیزود به خانه رس یلیها خاش کوتاه بود و آنخواسته

و کوچک را باز کرد و داخل شد. زوهار را  یدر چوب مادربزرگ

 یرا از رو شیهااشک ،یو هر از گاه دیکشیپشت سر خود م

 .کردیپاک م شیهاگونه

دست زوهار را رها کرد. به سمت  دند،یکه رس اطیوسط ح به

به زوهار  نیو در همان ح دیصورتش را بشو تشت آب رفت تا

 :گفت

 .نرو چون کارت دارم یی. جاآمیبرو باال پسرم، منم م _

ها بود. خواست به سمت پله دیتهد کیتر از حرفش ترسناک نیا

 .آلودِ مادربزرگش، متوقفش کردبغض یقدم بردارد که صدا
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 .نجایا ای. بآدیسرت داره خون م سا،یوا _

با  رزنیمادربزرگش خم شد. پ شیرا کج کرد و پ راهش

لرزان، چند مشت آب به صورت زوهار زد و  ییهادست

دستمال، محکم بست و  کیرا هم شست. سرش را با  شیهادست

 .برود تواندیبعد به او گفت که م

باال رفت، بر  یمانیس یهادستانش را در هم گره زد و از پله زوهار

 .ادربزرگش چشم دوختنشست و به م وانیا یرو

بعد از شستن دست و صورتش، دامنش را در دستانش  مادربزرگ

 شیها باال آمد، پها قدم برداشت. از پلهمشت کرد و به سمت پله

. آن روز، دیسرش کش یوار روزوهار نشست و دستش را نوازش

 کردیفکر نم گاهچیرا بر زبان آورد که ه ییهامادربزرگش حرف

 .ها را از زبان او بشنودآن

 !یمادر دار هیتو  _
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گرد شده سرش را به  یرا نداشت. با چشمان نیانتظار ا زوهار

معروفش سر  یهاسمت او برگرداند و منتظر ماند تا از آن خنده

 .طور نشد نیاست، اما ا یشوخ کی زیچهمه دیدهد و بگو

مهم  شیبرا یلیرا که جوابش خ یدهانش را قورت داد و سوال آب

 .دیبود، پرس

 ؟یچرا بهم نگفته بود ه؟یاون ک _

 خواستیم یمادربزرگش و لرزش دستانش وقت یاشک چشمان

 .کردندیرا نوازش کند، او را ناراحت م شیموها

 ؟یداستان بشنو هیقبلش  یدوست دار _

 مادربزرگ؟ یچه داستان _

 ش،یکه ده سال پ یروستا. دختر نیدختر... از هم هیداستان  _

 .شد طانیش هیجنگل، عاشق  یتو

 نیهمچ خواستیزوهار خجالت زده بود. عشق؟ مادربزرگش م

 کند؟ فیاو تعر یبرا یداستان

 بود مادربزرگ؟ یاون دختر ک _
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نداد. در تار و پود زمان گم شد و به گذشته  تیاهم مادربزرگش

را که در اعماق قلبش دفن کرده  یزیچ اوردیب ادیسفر کرد تا به 

 .بود

کس نبود. ده  چیمهربون، ه یاز خدا رینبود. غ یکیبود؛  یکی _

خداوندشون  یکه مردم در رحمت و مهربان یزمان ش؛یسال پ

 !بود به اسم... آنا ی. دخترکردنیم یزندگ

 

 "آنا _شیده سال پ"

 

را با  سشیخ یهاجا بلند شد و دامن بلندش را تکاند. دست از

ها را در دست گرفت و به دامنش خشک کرد. سبد لباس یلبه

اما  آمد؛یچشمه تا خانه بدش م ریسمت خانه راه افتاد. از مس

ها را به او سپرده بود. آرزو نداشت. مادرش شستن لباس یاچاره

تا حداقل  کردینم دواجترش ازکوچکخواهر  کاشیا کردیم

 .نبود شیب یباطل یکمتر شود؛ اما آرزو شیکارها
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را  شیها. قدمدیرس یخاک یکرد و به جاده یرا ط یسنگ ریمس

. از ندیروستا را در راه بب یتا مبادا پسرها داشتیتند تند برم

مجرد مانده بود  ش،یایسالگکه تا هفده نیبود. هم یازدواج فرار

بود که  نیا یهم در پ رشیو مادر پ آمدیمعجزه به حساب م کی

  .ندیرا بب شیهازودتر او را شوهر دهد و به قول خودش نوه

 د؛یافکار رها شود. به خانه که رس نیرا تکان داد تا از ا سرش

گذشت تا به  کیبار یسکو گذاشت و از راهرو یها را رولباس

 .دیخانه رس اطیح

 .دیرا بر سرش انداخت و داد کش شیصدا

 .لباسارو شستم ؟ییمامان؟ کجا _

 یآمد و رو رونیب یخاک ییهاخانه با لباس نیرزمیاز ز مادرش

 .دیاش کوبگونه

 یخب آرومم بگ ؟یآبرومون رو ببر یدختر جون قصد کرد _

 .کار کرده ی! انگار چشنومیم
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حوض  یرا در کاسه چرخاند و لبه شیهاچشم یالیخیبا ب آنا

 .نشست

 برم جنگل؟ شهیخب حاال که لباسارو شستم؛ م _

ها را در هم کرد. از راهرو گذشت تا بتواند لباس شیهااخم مادرش

 .پاسخ داد یبا اوقات تلخ نیرا بردارد و در همان ح

خونه. تو جنگل پر از اراذل و مرد مسته.  یمونی! شما مرمینخ _

 .شمیمن بدبخت م ارنیسرت ب ییاگه بال

ا به اتاق رفت. خودش ر یرا در هم کرد و بدون حرف شیهااخم آنا

کرده بود تا  زیرا ت شیهازده بود؛ اما در واقع گوش یالیخیبه ب

 یرو یمحکم یهاضربه ی. صدارودیاز خانه م یمادرش ک ندیبب

آنا به لبخند باز شود. از  یهادر خانه زده شد که باعث شد لب

 یپشت اطیو با عجله از در ح کردمادرش استفاده  یحواس پرت

 .ختیگر

تا زودتر به جنگل برسد؛ دامنش را جمع  دیدویتمام وجود م با

که  یاز احساس خوب یبخورد و هر از گاه نیکرده بود تا مبادا زم
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کرده بود؛ اما به  یبد ی. کاردیخندیبود م دهیپوستش دو ریز

 .داشت یحس خوب یبیطرز عج

جنگل که شد؛ آرامش وجودش را فرا گرفت.  یمحوطه وارد

. باد، درختان را تکان دیچیپیدرختان م انیپرندگان در م یصدا

. دوست نداشت افتادیم یااز شاخه یبرگ یو هر از گاه دادیم

زنان از منظره لذت برد و آن صحنه را از دست دهد؛ پس قدم نیا

 .کرد تشمامخوب را  با تمام وجود اس یعطر و بو

خودش گل  یدر جنگل پرسه زد. آواز خواند و برا یطوالن یقیدقا

 نیا یهامکان نیتریاز دوست داشتن یکیجمع کرد. جنگل، 

تنها به آن جا برود؛ اما حاال  دادیاطراف بود که مادرش اجازه نم

 .یمزاحم چیاو آن جا بود! تنها و بدون ه

 غیباعث شد ج یبم یکه صدا دیرا چ یشد و گل زرد رنگ خم

 .ندازدیب نیبکشد و گل را زم

 .دیدیچیاون گل رو م دینبا کنمیفکر م _
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 شیهاخون در رگ شیفرد رو به رو دنیرا باال آورد و با د سرش

 منجمد شد.

باد  یهابه تن داشت که با وزش یرنگ اهیمرد بود. شنل س کی

 ییهابود با نقش دهیپوش یاهیبلند و س یها. چکمهخوردیتکان م

حک شده بود. شلوار و کت  شانیهارنگ که در کناره یانقره

سرخ  یها. لبدادندیرا نشان م شیهاعضله یبه خوب اش،یچرم

رنگش، به  اهیباز شده بودند و چشمان نافذ و س یرنگش به لبخند

 .او دوخته شده بودند

پرپشت و در هم رفته داشت. پوست  ییو ابروها یعقاب یاینیب

 یرتر از نواحجمع شده بود و قرمز و کد شیهااز چشم یکیدور 

 .شدیم دهید گرید

 یپاچگقدم به عقب برداشت و با دست کیزخم مرد،  دنیبا د آنا

 :گفت

 .خوامیمعذرت... م _
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. از دیدیدر آن گل نم یخاص زیرا به گل دوخت. چ نگاهش

گل ساده از  کیشدن  دهینگران چ دیمرد با کیچرا  ،یطرف

 کند؟ تیبهانه او را اذ نیبه ا خواستیم بود؟یجنگل م

فکر کرد که چگونه فرار  نیبه عقب برداشت و به ا یگرید قدم

به عقب برداشت و  یقدم د،یکند. مرد که اضطراب او را د

 .را باال گرفت شیهادست

 !دیندارم، نترس تونیکار _

مضحک آنا  تیرا باال انداخته بود و با لبخند، به وضع شیابروها

گذاشته بود و با ترس،  اشنهیس یدستانش را رو. آنا کردینگاه م

 .کردیبه او نگاه م

 :تر گفتآرام یلبخندش را کش داد و رو به آنا، با لحن مرد،

 دیاز جانب من، شما رو تهد یکه خطر دمیم نانیبهتون اطم _

 .کنهینم

با آن رفتارش  توانستیپلک زد و به او چشم دوخت. چطور م آنا

 اورد؟یبان برا بر ز یزیچ نیچن
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 بهتون اعتماد کنم؟ دیچرا با _

اش با وقار و به دور از تمسخر بود. خنده ی. صدادیخند مرد

ها بود آنا را که انگار سال د،یخندیم تیمیبا صم یجور

 .شناختیم

 .به شما کردم یاالن کمک بزرگ نیچون من هم _

مرد چشم  یهابه ران ،یرچشمیآب دهانش را قورت داد و ز آنا

خجالت هم  یبود؟ کم دهیپوش یشلوار تنگ نیدوخت. چرا چن

 !خوب بود

اون گل رو  دیکه نبا دیگفت لیدلیب شما فقط ؟یچه کمک _

 .دمیچیم

چشم  یگرید یو به نقطه ردیکرد نگاهش را از شلوار او بگ یسع

 چیبار بود که بدون ه نیاول نیا کرد؛یبدوزد. احساس گرما م

 .مرد تنها بود کیبا  ،یمانع

سه تا از اونا،  دنی. چدنیجنگل رشد م یهایها رو پراون گل _

 .بشن یعصبان شهیباعث م
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از  دند،یرسیبه نظر م یاموجودات بامزه هایاخم کرد. پر آنا

 یامکان نداشت وجود داشته باشند، چه برسد که عصبان یطرف

 دیو بگوکند  نیبه مرد توه خواستیحال نم نیهم بشوند! با ا

 :وجود ندارند، پس فقط گفت هایپر

 یکار خطرناک یپر هیاز  افته؟یم یشن چه اتفاق یو اگه عصبان _

 !رهیانتظار نم

باال  ییرا باال گرفته بود، با ابروها شیهاهمانطور که دست مرد

 :رفته پاسخ داد

که ماه کامله،  یو زمان یشب مهتاب هیبدون شک در  _

 !کشنتیم

آنا  یهارا گاز گرفت. نگاه مرد به لب اشینییپا ناخودآگاه لب آنا

 .شد دهیکش

ها به کار ازتون سر نزنه. انسان نیا گهید یمردها یبهتره جلو _

 !ستنیمن خوددار ن یاندازه
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 شیهاشدند. دست خیس« هاانسان»لفظ  دنیبدنش با شن یموها

 .آورد و دامنش را چنگ زد نییرا پا

 د؟یستیها؟ شما انسان... نانسان دیگفت _

 دیبت شکست. باد با شدت وز کیمرد، مانند  یهالب یرو لبخندِ

 .رها کرد یزندگ انیرنگ آنا را در جربلند و شب یو موها

 :گفت یکوتاهش فرو برد و با کالفگ یدستش را در موها مرد

 .برم دیمتأسفم، من با _

 :و گفتبرداشت  زیبدون آن که متوجه باشد، خ آنا

 دم؟یپرس ی! سوال بدخوامینه! معذرت م _

از پشت سر هم برازنده به نظر  ی. حتستادیاز حرکت ا مرد،

لشکر  کی یکه فرمانده یفکر کن شدی! شنلش، باعث مدیرسیم

 .کندیم ییو خودنما ستادهیا تیجلو

 ...دوست نداره یکس عتاًینه! طب _

 .سمت آنا برگشت و با چشمانش او را شکار کرد به
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 !کالم بشههم طانیش هیبا  _

درختان  انیبعد، او آنجا نبود! آنا را ترک کرده و در م یهیثان کی

. تمام دیشده بود. آنا شوکه از حرف او، به سمت خانه دو دیناپد

. به خانه که ختیو از جنگل گر ختیر شیتوانش را در پاها

بود که  نیا اشینمانده بود. تنها دلخوش یباق شیبرا یینا د،یرس

 .رفته بود هیهمسا یبه خانه االًمادرش خانه نبود و احتم

 نیزم یخوابش، بر رورا به اتاقش رساند و کنار رخت خودش

 یزیچ توانستی. نمدیکشیافتاد. تند تند و پشت سر هم نفس م

 .بود، باور کند دهیرا که شن

 !طانیشاون... اون...  _

درست نفس بکشد. آن مرد  کردیم یرا گرفته بود و سع شیگلو

بود؟ پناه بر  طانیکه دور چشمش بود، ش یبا آن زخم وحشتناک

 کیگستاخ، متعلق به  یو تا حدود بیخدا! آن لحن مؤدب و نج

 بود؟ طانیش
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درست فکر کرده و  توانستیرا درون بالشش فرو کرد. نم سرش

را که خودش با هزاران دوخته  ییکند. پتو یرا حالج زیچهمه

 .فرو رفت رشیو ز دیکش رونیها بخوابرخت انیبود، از م

به  کرد؛یآن مرد فکر م یهاشب را نتوانست بخوابد. به چشم تمام

. چطور آمدندیکوتاهش م یکه به موها اهشیو س بایز یهالباس

  و باوقار باشد؟ بایآن گونه ز توانستیم

 دیشا دانستیبود؟ اگر اسمش را م دهیا نپرساسمش ر چرا

او را  دی. اما نه، چرا باندیکند و باز هم بب دایاو را پ توانستیم

 !بود طانیش کیاو  د؟یدیم

را ربوده و او را  شیهاچشم یاهیبا خودش کلنجار رفت تا س آنقدر

 .به خواب فرو برد

. دیاز خواب پر کرد،یکه درد م ییآشفته و گلو ییبا موها صبح،

 خیتوسط مادرش توب یاحتماالً سرما خورده بود و قرار بود حساب

و از جا بلند شد. لباسش را مرتب کرد و  دیکش یشود. آه

 .را بست شیموها
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چشم  کرد،یرفت و به مادرش که با اخم نگاهش م اطیح به

بود که او از خانه فرار کرده و به جنگل  دهیفهم یعنیدوخت. 

 را به مادرش گفته بود؟ نیآن مرد آمده و ا رفته؟ نکند

 شهیشد که مانند هم رهیدهانش را قورت داد و به مادرش خ آب

 :اشاره زد و گفت وانیا یرو یبه سفره

بدو! بدو برو  م،یکار دار یکل کار؟یچ ینخورده اومدصبحونه _

 .جمع و جور کن اطویح ایصبحونه بخور، ب

 زیچداد و به سمت سفره رفت. عسل را از همه رونیرا ب نفسش

او از  یخانواده ،ییروستا یهاخانواده نیدوست داشت. در ب شتریب

 .یعاد شانیدر خانه، برا زهایچ نیهمه پولدارتر بود و داشتن ا

. خواهرش را هم آمدیها مآن شیکم پ یلیحال پدرش خ نیا با

 .بود و فقط او و مادرش مانده بودند دهیند یکه چند وقت

را جارو زد و با آب شست. از  اطیرا که تمام کرد، ح اشصبحانه

 یهانیکمک به خواهرش به سمت زم ینان گرفت و برا یینانوا
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دور شده بود،  یراه بود و از روستا کم یانهیرفت. در م یکشاورز

 .اش حلقه شددور شانه یکه دست

 .روبایز یسالم بر بانو _

و با  دیبود! آنا با اضطراب خودش را کنار کش طانیبود. ش خودش

 .به او نگاه کرد ،یپر از نگران یچشمان

 د؟یکنیم کاریچ نجایا _

جمع شد. دستش  شیهاچشم یکار گوشه نیلبخند زد. با ا مرد

 :فرو برد و گفت شیرا درون موها

چون در مورد شما  نجای! اومدم ادیبابت جسارتم من رو ببخش _

 .دمیشن ییزهایچ نیاطیش نیدر سرزم

 نیسرزم نیاطیمگر ش ن؟یاطیش نیدر مورد او، آن هم در سرزم

هم  نیهم داشتند؟ اصالً چند نفر بودند که توانسته بودند سرزم

 دهند؟ لیتشک

ها در سرد بود، انگار که او را هنگام شستن لباس اشنهیس

 .باشند دهیقاه خندقاه سرش، یرودخانه پرت کرده و باال
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مرد و دامن آنا، در  اهیکرد. شنل س دنیشروع به وز یدیشد باد

را جمع کرد و خودش را  شیها. آنا شانهدندیرقصیباد م انیجر

 .دیعقب کش

 ؟ییزایچه چ _

هنوز  یرا تکان داد تا افکارش از ذهنش خارج شوند. او حت سرش

از او  ی. اگر کسزدیو با او حرف م دانستیمرد را نم نیاسم ا

 کیمرد با  کی د؟یچه داشت تا بگو ست،یمرد ک نیا دیپرسیم

 اطراف چشمش که او را وحشتناک کرده؟ یسوختگ

و با آن  دادیمرد نگاه کرد. او را خشن نشان م یسوختگ یجا به

 .دیکشیرا به رخ م یشتریو تنگش، خشونت ب اهیس یهالباس

 :سرخ رنگ مرد به حرکت در آمدند یهالب

 . ناراحتتون کردم؟گنینم یبد یزایچ _

 رینگاه کرد. اگر د رفتیم دیکه با یزده به سمتخجالت آنا،

. به کردیو او را سرزنش م زدیخواهرش سرش غر م دیرسیم
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بدهد تا سرزنش شود.  یبه کس یاوجه دوست نداشت بهانه چیه

 .مرد، به سمتش برگشت یبا صدا

باهاتون  دیبه مقصد برس یتا وقت تونمیم دیباش لیاگه ما _

 .کنم. مطمئناً خواهرتون منتظر هستن یهمراه

 :را در هم برد. به لباسش چنگ زد و گفت شیهااخم

 رم؟یکجا م دیدونیاز کجا م د؟یکنیم بیمن رو تعق _

چشمش، باز هم  یو چروک گوشه نیزد. چ یلبخند کمرنگ مرد

 مرد چند سال سن داشت؟ نیتوجه آنا را جلب کرد. ا

شما و مادرتون  یهاکارو کردم. متأسفم که به صحبت نیا _

 .گوش دادم

 کسچیمرد در خانه حضور داشته. ه نیمطمئن بود که ا آنا

 بیغ توانستیرا بشنود. م شانیصدا اطیح رونیاز ب توانستینم

از طرف  نند؟یاو را نب گریتردد کند که مردم د یشود و جور

اش اعتراف کند؟ آنا آنقدر راحت به کرده توانستیچطور م گر،ید
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 رایکرده بود را نداشت، ز هک ییهرگز شهامت به زبان آوردن کارها

 .بخواند یفرزند اضاف کیمادرش او را  ایسرزنش شود  دیترسیم

 ...آ _

را خاتمه و به سمت خود سوق  بحث نیتا ا دیچه بگو دانستینم

در کشمکش با  گفتند؟یم ییزهایراجع به او چه چ نیاطیدهد. ش

 :خود بود که مرد گفت

 ریدر مس میتونی. مدیاوردیبه زبان ن یحالم که حرف تلخخوش _

 ...دییبفرما م،یبه صحبتمون ادامه بد

 شیراه اشاره کرد. آنا چند سرفه کرد تا صدا یدستش به ادامه با

دراز شده بود،  شیدست مرد که به سو دنیرا صاف کند که با د

 .واقعاً به سرفه افتاد

 :و گفت دیبا خنده دستش را عقب کش مرد

 .جوان یباز هم اشتباه کردم. متأسفم بانو کنمیاوه، فکر م _

 .آنا کمر صاف کرد و با خجالت، قدم برداشت
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. دیستیها آشنا نسانان نی. احتماالً به قوانستین یاوه، نه! مشکل _

  .درکتون کنم تونمیمن م

ها را آن ی. اگر کسیمیو صم کینزد داشتند،یقدم برم گریکدی با

نبود  هازیچ نیاما آنا حواسش به ا شد،یدردسر م شکیب دیدیم

 مرد چه بود؟ نی. واقعاً اسم اکردیفکر م یگرید یزهایو به چ

داشته  یاز خودِ انسان به کارهاش آگاه شتریب دیبا طانیش هی _

 .اومدم و تا االن در حضور پدرم بودم نیباشه، اما من تازه به زم

آنا را نوازش داد. پناه بر خدا!  یهااش گوشخنده یهم صدا باز

 خنده بود؟مرد چرا آنقدر خوش نیا

ها حال بودم، اما انسانخوش اریبس نیبابت اومدن به زم _

  .دوام داشته باشه یلیخ یحالخوش نینذاشتن ا

که  دیگفت د؟یها ارتباط برقرار کردبا انسان عیسر نقدریچطور ا _

 کردن؟ کاریها چمگه انسان ،یو از طرف دیتازه اومد

اومدم  نیکه به زم یسال از زمان ستیبله، تازه اومدم. حدود دو _

 .مدت تونستم باهاشون وقت بگذرونم نیاما تو ا گذره،یم
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کرده باشند! شوکه  یآنا خال یبر رو خیسطل آب  کیکه  انگار

انسان نبودن را در اعماق ذهنش  یبود، انگار تازه داشت معن

 شتریدوست داشت ب ی. وحشت کرده بود، اما از طرفکردیکشف م

 .را بشناسد انشیمرد و اطراف نیا

و دامن لباسش را چنگ زد.  ختیترسش را در دستانش ر تمام

 .! ممکن بود او را ناراحت کنددادیخود را لو م دینبا

 .آدیها بلند به نظر مانسان یسال برا ستیمتوجهم. دو _

 :کرد و ادامه داد مکث

. کننیراجع به من صحبت م نیاطیکه ش دیشما به من گفت _

 بپرسم در چه مورد؟ تونمیم

 .دیکش یقینفس عم مرد

 اسمتون رو بدونم؟ تونمیالبته، اما قبلش م _

اسم  ستادنتونیشما مطمئناً با فالگوش ا یاز طرف ؟یچ یبرا _

 .دیمن رو متوجه شد
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بود که  یکوتاه یهاسبزه یتمام تمرکزش رو کرد؛یاو نگاه نم به

مانده بود؟ او  زییکنار جاده رشد کرده بودند. چقدر به پا

 نیع، اتا آن موق دیراحت در جشن بدود و شا الیبا خ توانستیم

 .رفتیمرد هم م

بتونم با شما  شهیکردن خودمون باعث م یدرسته، اما معرف _

خودتون  شمیحال مجهت خوش نیصحبت کنم. از ا ترمانهیصم

 .دیاسمتون رو به من بگ

 شهیدر دلش ر ی. کنجکاودیدخترانه در وجودش خروش یاحساس

را  یزندگ یِ. بوردیرا به کار گ ثشیخب یدواند و باعث شد آن رو

 :را بست و گفت شیهااز لذت چشم د،یکش شیهاهیبه ر

شما  د؟یکن یخودتون رو معرف دیکه اول شما با دیکنیفکر نم _

 .دیمن تجاوز کرد میبه حر نیا یو برا دیدونیاسم من رو م

. ساکت بود، به شدینم فشیحر کسچیبود که ه یآن لحظات از

و ظرف  کردیکار م کرد،ینم یگوشیباز کرد،ینم یتیمادرش شکا

 شینما کی هانیکه تمام ا دانستیاما خودش هم م شست،یم

 ،ییپروایبود که با ب گوشیباز یبود! او در اعماق وجودش، دختر
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. گستاخ و سرکش، درست کردیبدل م تیرا به واقع شیاهایرو

 هانیکه تمام ا فیدوست داشت باشد. اما ح شهیهمانطور که هم

 !فیل بود؛ حباط الیخ کی

 (Asmodeus) بانو. من آسمودئوس دیگیشما درست م _

 .اولِ جهنم یخشم و غضب و شاهزاده طانِیهستم، ش

خود حبس کرد و با لبخند، به  ینهیرا در س قشیعم یهانفس آنا

به زخم مرد کرد و لبخندش را  ییسمت او برگشت. نگاه گذرا

 .اش بودنام برازنده نیکش داد. ا شتریب

 :را به سمت او دراز کرد و با خنده گفت دستش

 !انسان هیشما خوشبختم. منم آنا هستم،  داریاز د _

 .لبخند زد و دست آنا را در دستان تنومند و خشنش فشرد مرد

 .خوشبختم... آنا _

نه؟  د،یترسیگرفت. آنقدرها هم نم شیرا در پ ریآنا با لبخند مس

حاال  آمد،یوجه به نظر مم ینداشت. مرد یآسمودئوس با او کار

در  بشیعج یهاجذاب و با لباس خواستیهر چقدر هم که م
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بود و او را با زخمِ  یو طوالن بینامش هم عج یچشم باشد. حت

 .دادیخاص جلوه م مش،کنار چش

 :گفت کرد،یسرسبزِ اطراف نگاه م یهانیکه به زم یحال در

 .دیدار یبیو عج یشما اسم طوالن _

از توجه آنا نسبت  دیرسیزد. به نظر م یرکیلبخندِ ز آسمودئوس

 .بردیبه خودش لذت م

 ترمانهیبا هم صم میتونیم میدونیحاال که اسم هم رو م _

دوستانم  ،یصدا کن (Deus) من رو دئوس یتونی. ممیصحبت کن

 .زننیصدا م ینطوریمن رو ا

 ؟یچ یعنیدئوس؟  _

 ران،یبه اسم ا ینیدر سرزم وید یقسمت آخر اسمِ من. به معنا _

 .شهیها به کار برده متوسط انسان

کجاست.  رانیا دانستیگفت و سکوت کرد. در واقع، نم یآهان آنا

 یسنگ یهاروستا با خانه کیداشت.  یتصور کوچک ایدن نیاو از ا

که  یو پر از اسرار ادیز اریبس یبا وسعت یجنگل ،یکاهگل یو گاه
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که  یو رود بایز یچشمه کیها را کشف نکرده بود، آن کسچیه

 یو کم شستیها را آنجا مها و ظرفلباس یهر از گاه دیبا

 .شهر وجود داشت که ثروتمندان آنجا اقامت داشتند کیدورتر، 

دورتر از آنجا بود. آنقدر دور که آنا نتواند  ییجا ران،یا احتماالً

 اش،شدهدهیبه قفس کشتصورش کند و آن را در ذهن کوچک و 

که  یماه ییِبایز یاو کوچک و ساده بود، به سادگ یایبگنجاند. دن

 .کردیخانه تماشا م وانیهر شب آن را از ا

 کیکه خواهر آنا در آن حضور داشت نزد ینیبه زم داشتند

 نیاطیراجع به سخنان ش یزیو هنوز هم دئوس به او چ شدندیم

دئوس به او  یعنیموضوع ناراحت بود.  نینگفته بود. آنا از ا گرید

 داد؟ینم تیاهم

اش، متوقف شد و آرام به شانه یگذاشته شدن دست دئوس رو با

 .سمت او بازگشت

 بله؟ _

 .به چشمام نگاه کن _
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چشمانش،  یِاهیو به چشمانش نگاه کرد. س دیرا باال کش نگاهش

جمع شدن پوست اطراف چشم چپش  یبود. حت یانکار نکردن

در اعماق قلبت نفوذ نکند و تو را به  یاهیس نیا شدینم باعث

دلچسب، به  یدنینوش کیبا  توانستی. آنا ماوردیخود در ن ریتسخ

 .غرق شود هاآنها در دئوس نگاه کند و ساعت یهاچشم

 .کنمینگاه... م _

افتاد. حتماً لبخند زده بود؛ از آن  نیهم کنار چشمانش چ باز

 .شیبایز یهالبخند

در موردت گفته  نیاطیش نیدر سرزم یزیچه چ یدیازم پرس _

 ...شده

. ردیاو بگ اهیس یهانگاهش را از چشم توانستیکرد. آنا نم مکث

 !دوست داشت خودش را جلو بکشد و در آغوش او فرو رود

 :دوباره ادامه داد دئوس

اما حاال که به مقصد  ،یبش یعصبان دمیترسینگفتم، چون م _

 .گمیبهت م میشد کینزد
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 .چشمان منتظرش را پنهان کند توانستینم آنا

 !یشیمن م یبرا یمعتقدن که تو... همسر خوب نیاطیش _

 .شد دهیبلند خواهرش از دوردست شن ادیفر یصدا

 آنا؟ _

را باز کرد. دئوس نبود! محو  شیهابا ترس پلک زد و چشم آنا

 .توهم باشد کیشده بود، انگار که 

خواهرش از آنجا آمده بود، بازگشت.  یکه صدا یبه سمت رتیح با

 .دادیدست تکان م شیداشت برا

 .نیسمت زم گردمیآنا؟ بدو دختر! دارم برم _

خم شد.  شیزانوها یبا دو خودش را به خواهرش رساند و رو

 :خواهرش، دست به کمر زد و گفت

 کشتت؟یمامان م یگیبود کنارت آخه؟ نم یاون ک _

عرق کرده بود. هوا  یتازه کرد و سرش را باال آورد. کم ینفس

او  یبود. خواهرش با لباس کار جلو گرید یتر از روزهاامروز گرم

 .زدیکه در تنش زار م یارنگ و کهنه یبود؛ لباس کرم ستادهیا
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تر بود! آنا سال سن داشت. فقط دو سال از آنا کوچک پانزده

 .هرش شود، فکر کندکه مانند خوا یبه روز توانستینم

داشت  ییباینرم و ز یروشنش را بسته بود. موها یاقهوه یموها

. در واقع، خواهرش از او بستیها را مروبان قرمز آن کیکه با 

خواهرش کجا و چشمان  یعسل یها. چشمدیرسیبه نظر م باتریز

 یکه هر از گاه یکک و مک یهاآنا کجا؟ آن هم با آن گونه اهیس

 دیکه او با گفتیمادرشان م رایز شدند،یاز شدت خجالت سرخ م

  .اوردیب ایبه دن یزودتر فرزند

 .مهربانِ خواهرش چشم دوخت یو به چهره دیآه کش آنا

 .که نبود شمیپ یکس _

پشتش را باال انداخت. دست به کمر زد و کم یابروها خواهرش

 :گفت

لحظه سرمو  هی .دمشیخودم د ،یمنم باور کردم! خر خودت _

 .سرمو آوردم باال نبود یفقط، وقت نییانداختم پا
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 داد؟یم حیرا توض نیا دی. حاال چگونه بادیخند یچارگیبا ب آنا

 !آهان

دفعه محو شه،  هینبوده که  عیخب... اون مطمئناً اونقدر سر _

 .یتوهم زد

 یرا باد کرد و سر تکان داد. باد، موها شیهالپ (Rania) ایران

 .دادیشده بودند را تکان م ختهیر اشیشانیپ یکه رو یکوتاه

 .ستین عیسر نقدریا کسچیه ،یگیراست م _

خواهر کوچکش حلقه کرد  یها. دستش را دور شانهدیهم خند آنا

 .و او را به سمت مزرعه هل داد

 .میکارا دار یچ نمیبب میبر ایب _

جمله در ذهنش تکرار  کیمهم نبود. تنها  شیبرا نیواقع ا در

بخش را در تنش لذت یترس یو از طرف نیریش یکه حس شدیم

 .کردیم هیسوزاننده هد یآتش شیو به باورها پروراندیم

 !یشیمن م یبرا یمعتقدن تو... همسر خوب نیاطیش _
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 نیتر در گوشش طنتر و عاشقانهآرام ییجمله، با صدا نیهم

 :انداخت

 !یشیمن م یبرا یمعتقدن تو... همسر خوب نیاطیش _

 آورد؟یتر به زبان متر و عاشقانهرا آرام نیا شدیخداوندا! چه م آه

راحت خودش را رها کند و از  الیبا خ توانستیآن موقع آنا م

بود که  یمهم احساس قشنگ شد،یحال برود. مهم نبود چه م

 تیاهم شیراآنقدر قشنگ که ب دادند؛یاو به آنا م یهاحرف

گفته بودند، مهم آن بود که  سرا به دئو نیا ینداشت چه کسان

 !گفته بودند یزیچه چ

شدن برساند، در مزرعه  یقیکه غروب خودش را به حق یتا هنگام

را  یکیکرد و تار یریگمبارزه کناره نیاز زم دیکار کرد. خورش

  .خود قرار داد نیجانش

شتافت، اما به  دیبه دنبال خورش د،یخورش نیرید یمعشوقه ماه،

شدند و در  ییهاستاره شیها. اشکستیو در فراقش گر دیاو نرس

 .را نرم کنند بایز یدل آسمان پراکنده گشتند، تا دل دخترک
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. مادرش کردیها نگاه مخانه نشسته بود و به ستاره وانیا در

که خواهر و  ی. از زمانشدینم داریتا صبح ب شکیبود و ب دهیخواب

  .یریدلگ کیبزرگ، شده بود  یخانه نیپدرش رفته بودند، ا

اش را تمام مدرسه ینداشت و از طرف یصحبتتنها بود، هم آنا

فقط از او انتظار  گرانیچه کار کند و د دانستیکرده بود. نم

که او هرگز  یزیهمسر و مادر خوب شود. چ کیبه  لیداشتند تبد

مادر  کی یگاه یهمسر و حت کیشود،  لیبه آن تبد توانستینم

 .خوب بود

 کیبود. فکر کن!  بیعج یرا درون خودت بپروران یکه کودک نیا

به تو  یهر کار یکه برا یاوریبه وجود ب فیموجود بامزه و ضع

 یاز آن موجود کوچک نگهدار توانستیدارد، اما اگر آنا نم اجیاحت

 کند چه؟

کودک  کیداشتن  یکه آرزو نیدوست داشت نمونه باشد. با ا او

اما جرأتش را نداشت. در واقع، مادر شدن  د،یپرورانیرا در سر م

زن بودن  ایدن کینبود.  پروایدخترک سرکش و ب کیکار 

 .را به جان بخرد ایدرد دن ،یتا با صبور خواستیم
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از  یگل ،یدر افکارش چرخ خورد و هر از گاه آنا

افتادن  یکه صدا نیبرد. تا اذت و از آن ل دیچ شیهایپردازالیخ

. با شتاب از جا بلند شد، به عقب دیرا از پشت سرش شن یزیچ

 .دیکش ینیدئوس ه دنیبرگشت که با د

 ؟یکنیم کاریجا چ نیمن! ا یخدا _

که خواب  دیتند به سمت اتاق مادرش هجوم برد و د ییهاقدم با

  .کرد آرام باشد یاست. سع

داخل خانه  تیبه سمت دئوس بازگشت. با آن وضع تیعصبان با

را  ییهالباس نیمرد با چن کیبود که چه؟ اگر مادرش  دهیپر

او در  یبا چهره یمرد دنیاما د کرد،یسکته م شکیب د،یدیم

و آن  اهشیدر همش، شنل س یهابخش بود. اخممهتاب لذت ریز

 ...که یسرخ یهالب

نظر  ری. دئوس آنا را از زکردیافکارش را رها م دینه! آنا نبا آه،

 :گفت یگذراند و با آسودگ
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 .نمیاومدم تا تو رو بب _

احمق  نقدریا ند؟ی. آمده بود او را ببدیکوبیم نهیقلب آنا در س

 بود؟

داخل خونمون تا منو  یاومد ؟یگیم یچه چرت و پرت یدار _

 ...ایبدون اجازه  ؟ینیبب

که  یدرآور، در حالحرص یحرف او را قطع کرد و با آرامش دئوس

 :گفت کردیبه آنا نگاه م

 آره؟ یگفتیم خواستمیاگه ازت اجازه م _

 :گفت یتهاجم یو با حالت دیرا در هم کش شیهااخم آنا

  !البته که نه _

لبش جا خوش کرده بود، پاسخ  یکه گوشه یبا پوزخند دئوس

 :داد

 .بدون اجازه اومدم نیخاطر هممنم به  خب پس! _

  .شودیمرد سمج نم نیا فیحر کردیسکوت کرد. حس م آنا
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 ؟یچرا اومد _

نشست و دست آنا را  نیزم ی. بر رودیخند بیآرام و نج دئوس،

کرد خود را از او  یدر آغوش دئوس افتاد و سع غی. آنا با جدیکش

 ریجدا کند، اما دئوس دستِ او را گرفت و آنا را در آغوش خود اس

 کرد

 .. تو رو خدا فرار کنآدیمن! مادرم االن م یخدا _

 .خوابهیاون تا فردا م ؟ی! منو دست کم گرفتآدینترس... نم _

 ...سرش ییبال _

با  . آنادیکش یقیسرش را در گردن آنا فرو برد و نفس عم دئوس

 :دلخور زمزمه کرد یبرد و دئوس با لحن ادیکار حرفش را از  نیا

 ارم؟یسر مادرزنم ب ییبال تونمیمگه م _

 .دیکش غیاز شدت حرص، ج آنا

 !دئوس _

 جانم؟ _
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آنا گذاشت و او را به سمت  یشانه یحرف دستش را رو نیا با

دئوس از  یهاشوکه بود. چشم یکینزد نی. آنا از ادیخود کش

 عتِیآنا وض شدندیو باعث م دندیرسیبه نظر م راتریگ کینزد

 .ببرد ادیآن بودند را، از  ریکه درگ یاسفناک

 آره؟ یگیبهم م رم،یاجازه بگ دنتیبوس یاگه برا _

 .ردیچشمانش را از او بگ توانستی. نمدیکش یقینفس عم آنا

  !نه _

 یآنا برد، اما آنا دستش را رو کیلبخند زد. صورتش را نزد دئوس

 :دئوس گذاشت و گفت یهالب

 بگن من برات مناسبم آسمودئوس؟ دیبا نیاطیچرا ش _

را در چشمان آسمودئوس دوخت. او  اشیو جد نیغمگ چشمان

هست و  ییباشد. او معتقد بود خدا طانیش کیبا  توانستینم

 کیه تناقض نه، بلک کی نیشده بود؟ ا طانیش کیحاال عاشق 

 .بود یوانگید
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  ؟یدونیخودت مناسب م یحال منو برا نی! با ایطانیش هیتو...  _

او نگاه  یهاخمار به لب یدر سکوت، با چشمان آسمودئوس

و منتظر  کردیآنا گوش نم یها. انگار اصالً به حرفکردیم

 .شکار او بود یبرا یفرصت

آسمودئوس برداشت و صورتش را  یهالب یدستش را از رو آنا

 شیپاها یاز رو گذاشتیکه آسمودئوس نم دانستیبرگرداند. م

 .او، دلخور بود یتوجهیبه خاطرِ ب یبلند شود و از طرف

 یهر چ گم،یبهت م یبخوا یبذار ببوسمت. بعدش هر چ _

 .یبخوا

 .را با شرم جمع کرد شیهاشانه آنا

 ...نه! بهم بگو _

  !یکنیم میعصبان یخشم و غضبم آنا. دار طانیمن... ش _

دهان باز کرد تا اعتراض کند، اما آسمودئوس او را با شتاب  آنا

 یواکنش توانستیزد. آنا نم مهیخ شیدراز کرد و رو نیزم یرو

 .زدن نشان دهد غیجز ج
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 ...هاهیآه، نه دئوس. همسا _

برده بود که به او شک کرده. او را همچنان دئوس صدا  ادیاز  انگار

و شرط او را قبول  دیقیگونه ب نیشده بود! چطور ا وانهیزده بود. د

 کرده بود؟

 :آنا فشرد و گفت یهالب یانگشتش را رو دئوس

  .شن داریاونا هم ب ذارمینم ی! حتشیه _

او نشاند.  یشانه یرو یاو بوسه دیکش نییآنا را پا راهنیپ بند

 :آنا زد و گفت ینهیس یقفسه یرو گرید یابوسه

 یهزار سالچون در تمام ده ،یمن هست یبرا یتو همسر مناسب _

 !حاضر نشد با من ازدواج کنه... جز تو یکه عمر کردم، زن

 :گردنش زد و گفت گریسمت د یتر روداغ یابوسه

 ینیبیم یوقت یکن غیخودت رو از من در یتونیچطور م _

 هستم؟ دنتیبوس یتشنه
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 یتا به دئوس اجازه دیلولیدر وجودش م یزی. چکردیدرک نم آنا

که  یقتیوجود دارد؛ حق قتیحق کی دانستیدهد، اما م یشرویپ

 !دانسته بود یمناسب همسر طان،یش کی یاو را برا یفرد

 !ریازم... فاصله بگ_ 

 .دئوس چنگ زد یرا در هم فرو برد و به موها شیهااخم

 .یمن بلند شو لعنت یگفتم از رو _

بلند شد و به  تی. با عصباندیکش رونیدئوس ب ریرا از ز خودش

 .شده بود، نگاه کرد رهیبه او خ یالیخیدئوس که با ب

 !حاال برو! _

داد و از جا بلند  هیتک شی. به زانودیخند بیعج یبا حالت دئوس

که  یرنگش را مرتب کرد و با لبخند اهیلباس س یقهیشد. 

 .اش بود، به سمت آنا قدم برداشتخنده یماندهته

 آنا؟ یایاز من عصبان _
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که  ییهااز آن صدا زدن کرد؛یصدا م یداراو را با لحن تب اسم

 .کنندیرا شل م تیدست و پا

 .ستهستم، چون... چون رفتارت... رفتارت... گستاخانه _

. برخالف آنا، او کامالً به خودش مسلط دیکش یقینفس عم دئوس

را  اشیشگیبود و آرامش چشمانش را احاطه کرده بود. لبخند هم

 .کردیلب نشانده بود و به چشمان آنا نگاه م یبر رو

 .خوامیمعذرت م میبابت گستاخ _

 ییبایرا از آنا گرفت و به ستارگان چشم دوخت. به ز شیرو

ماه اضافه  یهابه تعداد معشوقه هیهر ثان ایو گو دندیدرخشیم

 .شده بود یدنیو د بایکه آسمان، آنقدر ز شدیم

 !... آناریشب به خ _

 یلحظه محو شد، انگار که جلو کیقبل، در  یدو دفعه مانند

 نیزم یاو زل زد و با زانو رو یخال یشد. به جا ستیچشمانش ن

افتاده بود؟ خداوند با  ریبود که درونش گ یتیچه وضع نیافتاد. ا

 رد؟یبگ یاز او چه امتحان خواستیکارها م نیا
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اش را به ماه دوخت. ماه هزاران دلباخته داشت، اما خسته چشمان

 !کردینم انتیخ د،یاش خورشبه مشعوقه

 ...دئوس _

و به حوض چشم دوخت. انعکاس  دیکش نییرا پا چشمانش

 دیجد ییایدر به دن کیدرونش افتاده بود و مانند  اطیدرختان ح

 .آمدیبه نظر م

  .پست بزنم تونمیدوستت داشته باشم، نه م تونمینه م _

 .دیاز چشمش چک یاشک یقطره

 .عاشقته واروانهیمن ازت متنفرم، اما قلبم د _

فقط  کرد؛یبه او گوش نم کسچیخانه را فرا گرفته بود. ه سکوت

را  شیهاخدا بود و او! خوب بود که تنها بود و فقط خدا حرف

 .دیشنیم

که  گفتیو م کردیسرزنشش م شکیانسان آنجا بود ب کی اگر

عاشقش شود؟ در عوض،  یفرد دنیبار د کیچطور توانسته با 

 .گفتینم زیچچیو ه دادیخداوندش فقط به او گوش م
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 ...طانیش هیبا  دیچرا؟ چرا من با _

 اشهیگر ی. صداختیصورتش گذاشت و اشک ر یرا رو دستانش

نور  ریساخته بود. در ز بایز ریتصو کی خت،یریکه م ییهاو اشک

و باد  ختیریبا عجز اشک م د،یکه با لباس بلند سف یماه، دختر

را  یاصحنه نیچن ینقاش آرزو کی. کردیرا نوازش م شیموها

 .کند فیداشت، تا آن را با دقت و خط به خط با قلمش توص

و قدرتمند بود که  یآنقدر قو خواستی. دلش مدیترسیم آنا

 طانیش کی دیکند. چرا با شیدئوس را بزند و دعوا توانستیم

 فرد شده بود؟ نیعاشق ا یزود نیچطور آنا به ا آمد؟یسراغ او م

 

 «حال زمان»

 

 فیو تعر کردیبه ماه نگاه م نیغمگ یبا چشمان مادربزرگ

 :کردیم
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آنا رفت و باهاش صحبت کرد.  یآسمودئوس اون شب به خونه _

 نیاطیکه چرا ش دیاون رو از خودش روند و پرس تیآنا با عصبان

آسمودئوس  یول دونن؟یآسمودئوس م یِاون رو مناسب همسر

. هیقیعشق حق نیبدونه ا خواستینداد. آنا دلش م یجواب

 دونستیماون حس بد درونش رو خفه کنه، اما ن خواستیم

 ...که

و  دیشد از جا پر دهیشن رونیکه از ب یادیداد و فر یبا صدا زوهار،

 .مادربزرگش چنگ انداخت یهابه شانه

 بازم اومدن؟ یعنی. آدیصدا م رونیمادربزرگ، اون ب _

از پشتش  دشیسف یمادربزرگش، با عجله از جا بلند شد. موها

 .ختندیر شیهاشانه یسر خوردند و رو

 ریچوب بلند را در دست گرفت. پ کیسمت در رفت و در راه،  به

 یمردها یکه رو آمدیبه حساب م یرزنیخودش ش یبود، اما برا

 .کردیقلدر را کم م
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به  یبا کنجکاو ش،یبود و همان ماه ده سال پ کیشب، هوا تار آن

برود و مراقب  نییدوست داشت پا. زوهار کردیزوهار نگاه م

از شهر به  یکه هر از گاه ییهایمادربزرگش باشد، اما از آن نظام

 .دیترسیم آمدند،یآنجا م

اگر  ،یو هر از گاه گرفتندیمردم را م یهاپول آمدند،یم هاآن

زوهار سوال بود  ی. برابردندیدختر هم با خود م کی توانستندیم

 برند؟یپسر را با خود نم کیکه چرا 

داخل  یپاره و خون یهابا لباس یدر را باز کرد. مرد مادربزرگش

 یهانیبود که در زم ی. پسر جوانشناختیآمد. زوهار آن مرد را م

 .اوردیتا بتواند خرج تک خواهرش را در ب کردیکار م یکشاورز

ر با . مادربزرگ زوهارها شد نیزم یجوان با باز شدن در، رو مرد

و  دیاو را داخل کش زد،یکه اسم پسر را صدا م یدر حال ،ینگران

 ادیفر یکه با گستاخ آمدیم انینظام ی. صدادر را بست

 «!دیکن دایپسره رو پ»:دندیکشیم

 هیتک واریرا عقب راند و به د اشییطال یکرد. موها یاناله پسر،

 :داد. مادربزرگ رو به زوهار گفت
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اتاق من  یتو یاز صندوقچه یتونی. ماریپارچه ب کمیزوهار؟  _

 .یبردار

. چون چراغ با خودش نبرده بود، دیبا دو به سمت اتاق دو زوهار،

 نیتا زم کردیاما نور ماه به او کمک م د،یدیرا درست نم یزیچ

 یچوب ی. درِ صندوقچهندیحداقل بتواند صندوقچه را بب اینخورد 

 .برداشت ینخ یپارچه نیرا باز کرد و چند

 دیها را در آغوش کشآن فتند،یها از دستش نکه پارچه نیا یبرا

. خون در بود دهیخود را چسب ی. پسر، بازودیدو رونیو به سمت ب

اش از خون و پاره یخاک راهنیو پ شدیم دهیبدنش د یجاهمه

 .قرمز شده بود

 یبا آب اطراف زخم را پاک کرد و در تمام مدت، چهره مادربزرگ

 .زوهار در هم بود

 خواهرت کجاست؟ ه؟یچه وضع نیپسر جون! ا _

 .پسر جمع شد یآب یهادر چشم اشک
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امشب دست گذاشتن رو خواهرم. مجبور شدم بفرستمش  _

 .یجنگل یسمت کلبه

 نیا یبرا دانستیکجاست، اما م یجنگل یکلبه دانستینم زوهار

که  دیرسیبه عقلشان هم نم انی. نظامشودیها استفاده مموقع

ها آنجا دخترانشان را به سمت جنگل روانه کنند. آن یهاییروستا

دختران، عاشق  کردندیبودند و فکر م یبه شدت از خود راض

 .ازدواج با آنان هستند

 یجونمون! حت یبال ایمأمور محافظت از مان،  ستیمعلوم ن _

 .دنیدمون رو به شاه اطالع نموضع ب

تأسف تکان داد و  یرا گفت و سرش را به نشانه نیا مادربزرگش

 پسر را بست یشانه یبا پارچه، زخم رو

بود  کیشد؛ آنقدر محکم که نزد دهیدر کوب یرو یمحکم مشت

 :دیکش ادیاز آن سمت در فر یدر از جا کنده شود. مرد

 .مشیشکنیم ای دیتوماس اونجاست! درو باز کن میدونیما م _
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 یو او را به سمت انبار دیسالم توماس را چسب یبازو مادربزرگش

 .دیکش

، پشت برو از اون ور فرار کن پسر جون، بدو! نگران ما نباش _

 .سرتم نگاه نکن

 ستادهیدر کنار درختان ا اطیو سرگردان وسط ح رانیح زوهار،

 شکیب انیبد بود! نظام نی. اکردینگاه مبود و با وحشت به در 

 !کشتندیها را مآن

 !اخطاره هی نی. امیشکنیدرو م دیباز نکرد شمارم،یتا سه م _

قدم به عقب برداشت. نگاه آن  کیبدنش را جمع کرد و  زوهار

 توانستیبود، م نجایاگر او ا دی. شاکردیموجود را حس نم

 .کند تیاحساس امن

 !کی _

تحمل  گریمانده بود و او د یبا درد خم شد. هنوز تا انبار پسر

 .نداشت

 !دو _
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هل داد و درش را بست. احتمال  یپسر را داخل انبار مادربزرگش

راه داشت،  رونیبه ب یآن انبار شدندیمتوجه م انیکه نظام نیا

 .کم بود

 !سه _

در از جا کنده  ت،یو محکم به در خورد و در نها یاپیلگد پ سه

با شتاب  ،ینظام ییهاسرباز با لباس نی. چندافتاد نیشد و زم

 .داخل آمدند

بودند، اما مادربزرگ به  زیهمه چ یایگو ،یو آب خون هاپارچه

 .خودش مسلط بود

ها که به نظر از آن یکیانداختند.  رزنیبه پ ینگاه سربازها

 :دیکش ادیفر رزنیباشد، رو به پ سیرئ دیرسیم

 اون پسرک احمق کجاست؟ _

 چیچشمان خاموشش را به او دوخت و بدون ه مادربزرگش،

 :گفت یاحساس

 کدوم پسر؟ _
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 یرو انهیچاقو و ناش کیکه با  یداشت؛ زخم یزخم بد مرد

 .دیرسیصورتش انداخته شده بود و تازه به نظر م

 ؟یستیبچه ن نینکن زن! نگران ا وونمید _

به  گر،یسرباز د کیبه سمت زوهار قدم برداشت که  مادربزرگش

 ینهیور شد و او را محکم به عقب هل داد. سسمت زوهار حمله

مبهم بود. به عقب پرت شد و  شیبرا زیچزوهار درد گرفت. همه

 .خورد یزیسرش به چ

در  چارگانی. مانند بدیکشیم ری! سرش تادیز یلیگرفت؛ خ درد

سربازها  یفقط چکمه دش،یافتاده بود و در د اطیح یگوشه

 انیو از م کردیسرش حرکت م یرو یزی. چشدیم دهید

 .شدیرد م شیموها

مادربزرگش  یهاغیج یصدا آمد؟یداشت سرش م ییچه بال

 تیداشتند مادربزرگش را اذ شکی. بشدیم دهیمبهم شن

 .زدیاما او داشت نام زوهار را صدا م کردند،یم
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شکل بود. پس  نیواقعاً مرگ به ا دی. شاشدیم دهیتار د زیچهمه

 داشته باشد؟ یمادرش چه؟ او قرار نبود هرگز، مادر

 .ما... مان _

از  یکیکه  نیا دنی. مادربزرگش با ددیچرخیدور سرش م ایدن

 :دیکش ادیفر شود،یاو م کیسربازان نزد

 !اون بچه نشو کینزد _

 ترکیه باز کرد. سرباز به او نزدرا بست و دوبار شیهاچشم زوهار،

 .دیدیبه خود م کیرا نزد شیهاشده بود. چکمه

 نیا گذاشتیدر چشمانش حلقه زد. اگر مادرش بود نم اشک

بود که  نی! مهم اهم مهم نبود گذاشتیاگر م یگونه شود. حت

 یکس شیبود که قبل از مرگ، پ نی. مهم امردیبدون حسرت م

 .بود که دوستش داشت

 .مامان... کُ... کمکم... کن _
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افراد ترسناک  نیتا بتواند در برابر ا خواستیمادرش را م دلش

 یای! آنقدر سخت بود؟ در دنخواستی. او مادر مستدیبا

 .زیچچی؛ هنداشت تیموضوع اهم نیجز ا زیچچیاش، هکودکانه

 :کرد و گفت رزنیزمختش رو به پ یبا صدا مرد

اون پسرو کجا  نمیکردن ندارن. بگو ببافراد من وقت واسه تلف  _

 .یکرد میقا

 .همچنان مصمم بود رزن،یپ فیضع یصدا

 کدوم پسر؟ _

 :زد ادیو فر دیکوب ردستشیز یشانه یرو تیبا عصبان مرد

 !دیبهش رحم نکن د،یکرد دایرو پ ی! هر کدیجا رو بگردهمه _

 یرا به خاطر ضربه شیهاخم شدنِ شانه یجلو چارهیب سرباز

پراکنده شدند و به  عیگرفت. افرادش، سر سشانیمحکم رئ

  .جو پرداختندوجست

 یشد. موها رهیخ رزنیبدجنس، به پ یبا پوزخند ینظام مرد

رنگش را پشت گوش فرستاد و به سمت زوهار  یالَخت و قهوه
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 شکیاو را بزند، نه؟ حتماً درد داشت. ب خواستیقدم برداشت. م

 !درد داشت یلیخ

فراتر  د؛یچی. از درد به خود پمحکم به شکمش وارد شد لگد کی

سنگ به شکمش تکه کیبا  کردی. احساس ماز تصورش بود

 .انددهیکوب

شکمش گذاشت. ناگهان احساس  یکرد و دستانش را رو یاناله

را فرا  شیسرما که سر تا پا کیکرد؛ احساس  دایپ یبیعج

آن موجود، آنجا بود. به  .آوردیدر م ریو او را به تسخ گرفتیم

قبل از  توانستی. خوب بود! مکردینگاهش را حس م یبیطرز عج

 .مرگش او را حس کند

داره؟ دوست  یندادن اطالعات به ما چه عواقب ینیبی! مرزنیپ _

تا؟ اصالً بدنش  ستیبزنم؟ ده تا؟ ب زتویعز ینوه گهیچقدر د یدار

 آره؟یطاقت م

اش را دوست خنده یزوهار صدا. دیخند یوحشتناک یصدا با

. مادربزرگش داد دندیکشیم ریت شیهاگونه گوش نینداشت؛ ا

 :زد
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 !یزنیم یرو دار یکه پسر ک یکنیفکرشم نم یحت _

 اوه، واقعاً؟ نکنه پسر پادشاهه و خبر ندارم؟ _

سرد  نی. زمرفتندیم یاهیخنده! چشمان زوهار س یهم صدا باز

 افتهیادامه  نیسرش وجود داشت که تا زم یگرم رو یعیبود و ما

 .بود

دلش  یکس ایبود. حتماً حاال مانند آن پسر جوان شده بود. آ قرمز

 آورد؟یپارچه م شیبرا ای سوختیاو م یبرا

 !نه ای کنهیواق مواق زنمشیم یوقت نمیبذار بب _

 نیاز ا یاو بودند؟ درک یبرازنده زهایچ نیواق، کتک و اسگ، واق

جمالت با  نیکه ا دانستینداشت، اما خوب م بیعج یهاحرف

 .اندشده نیبه نام درد عج یاکلمه

را  یترآن فرد عقب رفت تا لگد محکم یرا جمع کرد. پا بدنش

 .مرده است دیبزند، و زد! آنقدر محکم زد که زوهار حس کرد شا

را  یتا لگد بعد شدیکه آماده م یو در حال دیخند تیاهمیب مرد،

 :زد ادیبزند، فر
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که نزنمت؟ حرف بزن  یهست یک یها؟ بچه ،یهست یک یبچه _

 !گوساله

رنگ  اهیس ی. اطراف زوهار را دودهامرد در هوا خشک شد یپا

آن موجود را حس  گریبرگرداند. د یفرا گرفتند و سرما از او رو

 نیا گرید یایچه بودند؟ مرده بود؟ دن اهیس یدودها نی! اکردینم

 بود؟ یشکل

 دندیاطراف آن مرد و زوهار رقص یبا طناز اهیس یهاو هاله غبارها

 .کامل کرد گریمرد د کیبم  یصحنه را، صدا نیا یِقیو موس

  !از خاندان ما یابچه _

 .خانواده است یبه کلمه هیشب یزیکه چ دانستیم خاندان؟

 یداد. کم هیتک نیو دستش را به زم دیرا به جانش خر درد

 یو او را به خواب دیکشیم ریت شیجا. همهدیخودش را باال کش

او  ای. آدیدیآن مرد را م یچهره دیاما زوهار با خواند،یفرا م یابد

 پدرش بود؟
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 یرنگ و چرم اهیس ییهاکه لباس شدندیشروع م یاز مرد غبارها

. کردینگاه م یبه مرد نظام ،یبود و با ابهت و سرد دهیپوش

 !وحشتناک بودند اهشیو س زدهخیچشمان 

 یکه او به خوب نیسوخت، اما مثل ا یمرد نظام یزوهار برا دل

 نیزم یخود را رو یپاچگبا دست رایز شناخت،یمرد را م نیا

 .او افتاد یانداخت و به دست و پا

 ...من... من د؟یکنیم کاریچ نجای! شما اجنابیعال _

و کمکش کرد تا  دیچیرنگ دور دستان زوهار پ اهیس یحلقه کی

مه  کیبود که انگار  ی. زوهار متعجب بود. اطرافش طورستدیبا

 توانستیکه م یاش کرده است و تنها کسرنگ احاطه اهیس

 .بود بهیهمان مرد غر ند،یصورتش را بب

و نقص داشت.  بیعیو ب دیسف یبود و پوست دهیورز اریبس بدنش

مردان روستا  شتریکه ب یبودند؛ در حال فیلط اریدستانش بس

داشت  یبلند و مواج یداشتند. موها بستهنهیزمخت و پ یدستان

 .بودند ختهیر شیهاشانه یکه رو
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را از پشت  شیاول متوجه نشده بود که او موها یدر لحظه زوهار

آنقدر بلندند  شیکه موها دیدیم کرد،یبسته، اما حاال که دقت م

 نییافتاده و تا پا شیهاشانه یبعد از بسته شدن هم، رو یکه حت

 .دندیرسیشکمش م

 یبلند، چشمان یو تنگ، موها اهیس یهالباس ب،یظاهر عج نیا

 گفتند؟یرنگ چه م اهیس مه نیشب و ا یاهیبه س

زوهار را نوازش کرد تا به  یهابم و باابهت مرد، گوش یصدا

 .قلبش رسوخ کند

 ؟یتو چ _

 بیزوهار عج یبرا ت،یوضع نیاش در ا. خندهدیآرامش خند با

 .بود

مملکت برداشته شه  نیپادشاه و ا یما از رو تیکه حما نیاز ا _

 ؟یترسینم

 .که او را زده بود، بلند شد یمرد یو ناله ونیش یصدا

 .دیکارو... نک... نکن نی. لطفاً... لط... فاً... اجنابیچرا، عال _
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دستانش را پشتش گره زد و شروع به قدم  ب،یو غر بیعج مرد

 .زدن کرد

 طانیاگه مردم بفهمن که پادشاه کشورشون از ش یدونیم _

 نه؟ شه،یبه پا م ییکمک خواسته چه غوغا

 .افتادیم هیداشت به گر ینظام مرد

 .جنابیب... بله عال _

بردنش به قدرت ما  یجنگ در حال شروع شدنه و شما برا _

 درسته؟. دیدار اجیاحت

انگشتش را هم به آن مرد نزده بود، اما او از ترس  یحت او

 اش بود؟مرد از خانواده نی! ادیلرزیزوهار هم م ی. حتدیلرزیم

 .درسته جناب،یب... ب... بله عال _

 ...پس _

 .مرده و خموشش را به مرد دوختو نگاه دل ستادیا

 ؟یبه اون پسر دست بزن یچطور جرأت کرد _
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از خاندان  تونستی. اون... اون... چطور مدونستمینم م... من _

 !ستین صیشما باشه؟ اون... قابلِ... قابل تشخ

 ستادهیا شیکه جلو یکس دانستیزد. او م یپوزخند سرد مرد،

 .گفتیبود، دروغ م

و بازم به زدنش ادامه  یگوگرد رو حس کرد یچرا، هست! بو _

 .یداد

 یواقع ی. زوهار به معناکردیم هیحاال، مرد به وضوح داشت گر

 مرگ؟ یمرد که بود؟ فرشته نی. ادیلرزیکلمه، داشت از ترس م

پسر از  نیا کردمی. من فکر نمدی... لطفاً من رو ببخشجنابیعال _

... ی. عالهیعاد طانیش هیفقط  کردمیخاندان شما باشه. فکر م

 !جناب

که  نیا ینگاه کند، اما حت خواستیخرخر افتاد. زوهار نم به

 .وحشتناک بود دیشنیرا هم م شیصدا

شد و اطراف زوهار  شتریب شیاز پ یاهیکجا بود؟ س مادربزرگش

 .کردیتاب خورد. زوهار، جوشش اشک را در چشمانش حس م
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  .ما... مان _

از کنارش  یبیو غر بیعج ی. صدادیعقب کش هیرا با گر خودش

 کیمانند  ییو صدا شدیداشت خفه م ،ی. آن مرد نظامآمدیم

 .دادیم رونیب شیرا از گلو یوحش وانیح

کوچکش را مشت کرد و  یهانبود، بود؟ دست طانیکه ش زوهار

 :دیکش ادیفر

 .رهیمیولش کن! داره م _

 د،یرسیشد. برازنده به نظر م رهیبا چشمان سردش، به او خ مرد

. دیباریم شیو غرور از سر و رو شدیبت که پرستش م کیمانند 

مرد، شهامتش را از  احساسیو ب اهیس یهاچشم دنیزوهار با د

 .دست داد

 ش؟ی... شه نکُ... شیم _

اطراف دستش،  اهیس یهاباال آورد. هاله یدستش را به آرام مرد،

 .محو شدند هایکیبعد، تمام تار یااو باال آمدند و لحظه یبا اشاره
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و عجله از جا چنگ زد. با ترس  شیبا وحشت به گلو ،ینظام مرد

 شیاز گلو ییکرد افرادش را صدا بزند، اما صدا یبلند شد و سع

رسا و آرام  ییبا صدا پوشاهی. در عوض، مرد سشدیخارج نم

 :گفت

 .دیبر نجایو از ا دیخونه بردار نیدست از گشتن ا _

شک داشت که سربازها  یبود و زوهار حت دهینکش ادیکه فر نیا با

. ختندیر رونیشان مثل مور و ملخ بباشند، همه دهیشن یزیچ

 .از خانه فرار کردند باًیرا گرفتند و تقر سشانیدست رئ

او  ،یاشک یشد که با چشمان رهیبه مادربزرگش خ یبا نگران زوهار

. به سمت زوهار دیاز چشمش چک یاشک ی. قطرهکردیرا نگاه م

 .دیهجوم آورد و او را محکم در آغوش کش

 ...رمیبرات، بم رمیمن! بم یدردونه زم،یپسر عز _

درد  شیجاجان نداشت خودش را تکان دهد. همه یحت زوهار

 کند،یبدنش درد م دیکه بگو نیا یبرا یتوان گریو د کردیم
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تر در آغوش آرام یمادربزرگش او را کم کاشی. انداشت

 .گرفتیم

. مرد کردیمادربزرگش، داشت به آن مرد نگاه م یکنار شانه از

 .شد رهیها برداشت و به زوهار خمحکمش را به سمت آن یهاقدم

 !سالم، زوهار _

مرد، واقعاً او  نیشد. ا دهیبلع نیزوهار سقوط کرد و توسط زم قلب

اش را به او دوخت و منتظر گرد شده یها. چشمشناختیرا م

 .دیبگو یزیماند تا چ

 یخاص یدستش را به سمت زوهار دراز کرد که ناگهان، سرما مرد

. آن نگاه سرد را کردی. آن موجود را حس مدیچیدر وجود زوهار پ

 .کردیاحساس م کرد،یکه تمام وجودت را منجمد م

... خودش چه یحت ایمرد که بود؟  نیآن موجود چه بود؟ ا اصال،

 بود؟ یکس

درد  شیجادهد. همهجان نداشت خودش را تکان  یحت زوهار

 کند،یبدنش درد م دیکه بگو نیا یبرا یتوان گریو د کردیم
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تر در آغوش آرام یمادربزرگش او را کم کاشی. انداشت

 .گرفتیم

. مرد کردیمادربزرگش، داشت به آن مرد نگاه م یکنار شانه از

 .شد رهیها برداشت و به زوهار خمحکمش را به سمت آن یهاقدم

 رقابلیغ ی. با خشونتدیکه مرد بر لب داشت، خشک یبیعجلبخند 

که به سمت زوهار دراز کرده بود را مشت  یشد و دست نیباور عج

او هم از  ایکرد. او هم مانند زوهار متوجه آن موجود شده بود. آ

 !دیشا برد؟یآن سرما رنج م

کرده بود،  ریکه ذهنش را تسخ یدهان باز کرد تا سوال زوهار

 .خود را رها کندبپرسد و 

 ...من هَس یشما خانواده _

 .نمتیبیبرم! م دیبا _

 گر،یشد و د دیناپد اهیس یاز غبارها یابر انیمحو شد. در م و

 .آنجا نبود

 !شد؟ خدا رحم کند دیشوکه بود. او کجا رفت؟ چطور ناپد زوهار
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 اون... کجا رفت؟ خانوادم... بود؟ _

خشک شده  وانیا یبا بغض بود و چشمانش رو ختهیآم شیصدا

 .شدیم دهید وانیبودند. حاال که او نبود، ا

. مادرش چه؟ او مادرش را ماندیم کاشیا رفت،ینم کاشیا

 شناخت؟یم

 !اون... رفت _

بکشد، اما  ادیبکوبد و فر واریخود را به در و د خواستیم دلش

سخت به نظر  شیموضوع برا نیبود و تحمل ا فیضع اریبس

 .دیرسیم

که او را در آغوش داشت، از جا بلند شد و  یهنگام مادربزرگش

 :گفت

قسمت  هیبازم  ترسمی. ممیبمون هاهیاز همسا یکی یخونه دیبا _

 .میبر ایپسرم... ب ای. بانیب ایاز نظام گهید

. شدندیکه خسته بود، بسته نم نیزوهار بر خالف ا چشمان

دو درخت بسته  نیکه ب یدرختان، طناب د؛یدیرا تار م زیچهمه
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اطراف را تا  یو نور مهتاب که فضا شانیهاشده بود و لباس

 .کردیروشن م یحدود

 .کردیاز خانه دور م شتریبا هر قدم، او را ب مادربزرگش

ها نشست و به پله یزوهار رو ه،یهمسا یاز رفتن به خانه بعد

 یکیکه در تار ییبایز یهاگل ؛ستیآن خانه نگر یهاگل یباغچه

 .دندیرسیاز دور نمناک به نظر م شانیهاور بودند و گلبرگغوطه

 .دیبعد، مادربزرگش کنار او نشست و آه کش یقیدقا

بهمون لطف  تایوقت شب راهمون بدن. رز نیا کردمیفکر نم _

 .کرد

 دیسف یسرِ زوهار را به سمت خود برگرداند و با پارچه ن،یاز ا بعد

مهم نبود.  شیدرد برا گر،یو آب، دست به کار شد. اما حاال د

 .او کجاست ندیبشنود. از مادرش بشنود و بب خواستیم

 د؟یکن فیداستان رو برام تعر یادامه شهیمادربزرگ؟ م _

 د،یمادربزرگش د یجوشش اشک را در چشمان زمرد گر،ید بار

 .ادنکرد و به پاک کردن زخم زوهار ادامه د هیاما گر
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هاش تنها گذاشت. آسمودئوس، اون شب آنا رو با تمام سوال _

 یواسه یاهفت روز تمام از اون فاصله گرفت و در روز هفتم بهانه

 .کرد دایاون باشه پ شیکه پ نیا

 ؟یاچه بهانه _

 

 «شیسال پ ده»

 

 .ها را کنار حوض رها و کمر راست کردسبد لباس شه،یهم مانند

 !شستممامان، لباسا رو  _

 .یگشنه بمون یخوایاگه نم ریخب! بدو برو نون بگ یلیخ _

 دنیرا در حدقه چرخاند و دامنش را صاف کرد. نان خر چشمانش

 .او بود، اما به آن عادت نکرده بود یفهیوظ شهیهم

 .رمیباشه، م _

که به در  یکیتنگ و بار ی. از راهرودیرا در هم کش شیهااخم

از  دیگذاشت. نور خورش رونیگذشت، و پا به ب دیرسیم یخروج



  

 
97 

 یوسوم .م :هدنسیون                                                                             ساد نامر  

او  یهاتا چشم دیکشیگردن م یکاهگل یهاخانه یوارهایپشت د

 .را آزار دهد

 دانیو به راه افتاد. به م دیکش شیهاهیخاک را درون ر یبو

پر از سر و صدا و  شهیکه هم دیرس شانیکوچک روستا

 .کردیروزها فرق م گریگرد بود، اما آن روز با ددوره یهافروشنده

که  بیعج یمرد دنیخودش را برود، اما با د ریخواست مس آنا

 .متوقف شد بود، ستادهیا دانیکنار م

و نافذش را  اهیبلند داشت. او چشمان س یو کم اهیس یشیر مرد،

 :زد ادیدوخت و فر تیبه جمع

 !مردم _

و نسبتاً  یعقاب یاینیها بود، اما ظاهرش؟ بمانند آن شیهالباس

خال  کیبودند و  دهیکه تا گردنش رس یبلند یبزرگ، موها

 .راستش یگونه یرو یگوشت
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آنا به خودش آمد،  یمردم دورش جمع شدند و وقت ادش،یفر با

و با  دیمهربان خند ی. مرد با حالتدید تیجمع انیخود را در م

 :گفت جانیه

 ایدر شرق و در مجاورت در ی! کشورنیزمرانیهستم از ا یفرد _

 .هاستها و قصهکه زبانزد در افسانه

مرد  یهاصحبت یهیپچ کردند و به بقپچ گریکدیدر گوش  مردم

اطراف  نیاو را ا نی. تا قبل از اخبر استچه نندیگوش دادند تا بب

 !نطوریبودند، آنا هم هم دهیند

 ینیاطیو ش انیاژدها والها،یها، همن، پر است از غول نیسرزم _

 .توان مقابله با آنان را ندارد یکه کس

 :زد ادیفر یشتریمردم باال گرفت و مرد، با شور ب پچپچ

! از رستم و سهراب گرفته تا میها دارقهرمان د،یاما نگران نباش _

 !دهیاز آنان نشن ینام یکه کس یقهرمانان گمنام
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 یزیو جالبش، چ بیکرد. با آن لحن عج انیب دیرا با تأک «ینام»

شور  کیآن را درک کند.  توانستیبود که نم ختهیرا در آنا برانگ

 .تا به سخنان او گوش دهد داشتیکه او را سر پا نگه م جانیو ه

 ...به نام طان،یش کیاز  میشنویم یامروز، داستان _

شد. مردم  رهیبه مردم خ ثیخب یکرد و با نگاه مکث

شده  رهیحبس کرده بودند و به او خ نهیرا در س شانیهانفس

 .دیرا بگو طانیبودند تا نام آن ش

 :مرموز گفت یو با لحن ستادیصاف ا مرد،

 !آسمودئوس _

خبر . چهکردیگرد به مرد نگاه م یبار آنا بود که با چشمان نیا

 بود؟

 !هایرانیخشم و غصب! صاحبِ تاج و تخت و طانیش _

 :لب زمزمه کرد ریز آنا

 ها؟یرانیختِ... وتاج و ت _

 .فشرد اشنهیس یرا به قفسه دستش
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 ...اما... اون _

خم  شیپا کی یرا در دستش با مهارت چرخاند و رو یچوب مرد

 .شد

ماه و با  ییبایبه ز د،یرا د ی... آسمودئوس دختریروزگار یروز _

 .خود ساخت یفتهیکه او را ش دیهمانند خورش یفروغ

 :دیکش ادیفر تیرا گرد کرد و رو به جمع چشمانش

مهتاب  یدر پ یرا کور کرد و او را مجنون طانیش دگانیعشق، د _

 یجا در پاز همه خبریداستان ما، ب یکردهساخت. ناز

و شجاع که کس پسر مانند آنان را  ریدل یها! مردانخواستگار

 !نداشت و نخواهد داشت

 گفت؟ی. آسمودئوسِ او را مکردیمات و مبهوت به مرد نگاه م آنا

خواستگاران  د؟یمهتاب و فروغ خورش ییبایدختر به ز کیعاشق 

 بود؟ دهییها نزامانند آن یکه کس یباکیشجاع و ب

را دوست  یدر چشمانش حلقه زد. آسمودئوس... کس اشک

 داشت؟
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! هفت مرد که شهرتشان در ریهفت خواستگار و هفت دل _

 .بود دهیچیپ نیزمرانیر تمام اها، دکردن غول ریگنیزم

 :را در هوا چرخاند و ادامه داد چوبش

 گذاردیپسر اول نزد دُخت آمد و گفت که جانش را در دست م _

 یخانه یرا راه مهی! خدم و ندکندیغول شکار م نیچند شیو برا

 ...دختر کرد و او را از پدر طلب! اما

 .آورد نییرا پا شیصدا

بود که به دست آسمودئوس کشته  نشیپسر آن شب در بال _

 .شد

 ی. به پاهاکردیم دایپ نیبود که در ذهنش طن یاتنها کلمه سرد،

داستان است. آسمودئوس  کی ن،یشد و فکر کرد که ا رهیخود خ

 !را نکشته بود یکس

با  ی. مرددیشنیمرد را درست نم ی. صدادیغلتیافکارش م در

را  تیپوشانده بود، جمع که تمام صورتش را یو کاله اهیس یشنل

 .ستادیاو ا کیآرام کنار زد و نزد
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دخترک آمد و او را از پدر  اریروز بعد، خواستگار دوم به د _

و او را  ختهیدلش ر یبارویز یکرد. گفت طالها به پا یخواستگار

خواست تا فکر کند و پسر  یخوشبخت خواهد کرد. دختر، مهلت

 نیشب را در آنجا اقامت کرد. شب بود که آسمودئوس را در بال

 «مرد؟ یا یستیک»که: فت! پسر گدیاز دم کش غیو ت افتیخود 

 :گرداند و ادامه داد تیجمع انیدر م گرینگاهش را بار د مرد،

 خواهدیهستم که معشوقش او را نم یعاشق»آسمودئوس گفت: _

و پسر تا صبح با شجاعت تمام با « !یار همان معشوقو تو، خواستگ

 ...دچار شد و ی. سرانجام به سرنوشت قبلدیاو جنگ

 :گشاد شده، مکث کرد و گفت یچشمان با

 !کشته شدند بیترت نیهفت خواستگار به هم _

 زیچسخت بود. همه شی. تصورش برازدینفس مبه وضوح نفس آنا

 !سخت بود

دهان و  یبود، دستش را رو ستادهیکه کنارش ا یپوششنل مرد

به  یچارگیجدا کرد. آنا با ب تیاو گذاشت و او را از جمع یشانه
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کند، اما  دادیکرد داد و ب یمرد چنگ انداخت و سع یهادست

 .شدندیمفهوم منا ییهابه ناله لیشان تبدهمه

 اهیخلوت رها کرد و کاله شنل س یکوچه کیاو را کنار  مرد

دهان  یصورتش، دستش را رو دنی. آنا با ددیکش رنگش را عقب

 :گفت یگذاشت و با ناباور

 !آسمودئوس _

 :و پاسخ داد ستیآسمودئوس، با لبخند به آنا نگر

 جانم؟ _

به عقب  یرا بشنود، نداشت. قدم یزیچ نیکه چن نیانتظار ا آنا

 .برخورد کرد واریبرداشت که به د

 ؟یچرا اومد ؟یکنیم کاریچ نجایتو... ا _

 :زد و گفت یلبخند آسمودئوس

 .نمیاومدم همسرم رو بب _

 .جدا شد واریو با ناز از د دهیرا در هم کش شیهااخم آنا
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  ؟یومدیمن ن دنید یهفته برا کیو اون موقع  _

بحث را عوض  یرکیدستش را به سمت آنا دراز کرد و با ز دئوس

 .کرد

 م؟یراه صحبت کن یتا تو یدیبه من رو م یافتخار همراه _

نفر  کینبود، اما اگر  ینگاهش را در سراسر کوچه گرداند. کس آنا

 چه؟ دیدیها را مآن

خودش دردسر درست کند و توسط مادرش  یبرا توانستینم

 :سرزنش شود، پس دامنش را در دستش مشت کرد و گفت

 .نهیما رو بب یکینه! ممکنه  _

 یدست او را در دستان بزرگش گرفت و هنگام ،یبا گستاخ دئوس

 :گفت داشت،یکه به جلو قدم برم

 .میریبه سمت جنگل م نجای. ما از انهیبیما رو نم یکس _

. پروراندیشدن با دئوس، حس ترس و خجالت را در او م تنها

 یاز گرما ریاعتراض کند، اما دهانش را بست و در مس خواستیم

 .دستان دئوس لذت برد
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 غیدستانش را از آنا در یدئوس گرما دند،یجنگل که رس یحوال به

اما  د،یرا در هم کش شیهاکار اخم نیکرد. آنا به وضوح به خاطر ا

 :گفت د،ینگفت. دئوس که سکوت آنا را د یزیچ

  آنا؟ _

 قاتل باشد؟ توانستی. چطور مزدیصدا م فیرا نرم و لط او

 بله؟ _

پس  داشت،یاو همراه بود. درست داشت کنار دئوس قدم برم با

 از او دور است؟ ایدن کی کردیچرا احساس م

 :پا و آن پا کرد و گفت نیا یکم دئوس،

 شده؟ یزیچ _

دختر شده و هفت تن از خواستگارانش را  کی! او عاشق البته

 !کشته بود؟ البته که شده بود

 .نشده یچینه، ه _

شد. با وحشت  دهیدرخت کوب یتنه کیتوسط دئوس به  بالفاصله

که  کردیصورتش گرفت. فکر م یو دستانش را جلو دیکش غیج
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 یهااما فقط نفس خورد،یحاال توسط دئوس کتک م نیهم

 .او صورتش را لمس کردند نیخشمگ

آورد و به دئوس نگاه کرد. چقدر  نییدستانش را پا دیترد با

 !او بود کینزد

 .لم کنوِ... وِ _

 نییاو پا یتا چانه یشانیوار از پدستش را نوازش آسمودئوس

 :و گفت دیکش

 .شده یبگو چ _ 

گفتن فرار کند. نگاه  ریاز ز توانستیکه نم دانستیم آنا

 :انداخت و گفت نییمغمومش را پا

 داره؟ تیاون داستان... واقع _

 :آسمودئوس پاسخ داد

 .نه، نداره _

تا حرفش را  دادیمهربان که به آنا شجاعت م یزد. لبخند لبخند

احساس گرم که آنا  کیدرون چشمانش بود؛  بایز یزیباور کند. چ
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و ماندگارِ  یماندن ادی. درخشش به کردیآن را درک نم

 .کردیآنا را مجذوب او م ش،یهاچشم

تر از چشمانش داغ شیهاآنا زد. لب یِشانیپ یرو یابوسه دئوس،

و به  دیدر حال جوشش. بعد هم خند یچشمه کیبودند، مانند 

 !دل او را برد ییبایز

نگاه او  ریرا تنگ کرد و به آنا چشم دوخت. آنا داشت ز چشمانش

او را به درخت  ی. دئوس، همچنان داشت با سرسختشدیذوب م

 در او حل شود؟ خواستی. مگر مدادیفشار م

 :و در گوش آنا زمزمه کرد دیکش یقیعم نفس

 .داستانه هی. اون فقط ستمیمن قاتل ن _

 :کرد دییحرف او را تأ ن،یریش ینانیو اطم یبا دلخوش آنا

  .یستی. قاتل نیستیآره، ن _

که بر خود داشت، پاره شد. دستانش را سفت و  یتسلط یرشته

 :محکم به دور گردن دئوس حلقه کرد و گفت

 !ادیز یلیدوستت دارم دئوس، دوستت دارم. خ _
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 گل؟ کی یبو دی. شادادیم یخوب ی. بودییتمام وجود او را بو با

به دئوس فشرد. دئوس با  شتریتر کرد و خود را برا تنگ دستانش

 :خنده گفت

 ...هفته بهت سر نزدم هیچرا  یگفته بود _

 :گفت و دئوس ادامه داد یاوهوم یبا دلخور آنا،

طر به خا ،یبه خاطر اون شب از من ناراحت کردمیحس م _

 .نمتیو بب امیتا ب گشتمیبهونه م هیدنبال  نیهم

 :زمزمه کرد یبه آرام آنا

 ؟یمن دار دنید یبرا یاامروز چه بهانه _

جنه. بهش گفتم اون داستانو وسط  هی ست،ین یرانیاون مرد ا _

 .شتیپ امیکنه تا توجهت جلب شه و من بتونم ب فیشهر تعر

پسر جوان، از پشت سر  کی یخواست دهان باز کند که صدا آنا

 .دیدئوس به گوشش رس

زنت رو  میتونیدئوس! م یو نوش شیکه مشغول ع نمیبیم _

 م؟ینیبب
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و  نیدئوس، به وضوح اخم کرد. باز هم کنار چشمانش را چ

 .ها احاطه کردندکچرو

از حد  شیب یآن پسر جوان کم یوحشت کرده بود. صدا یکم آنا

روستا باشد.  یاز اهال آمدیگستاخ و سر به هوا بود و به نظر نم

 بود؟ طانیش کیهم  دیشا

 نیآرام از آنا فاصله گرفت. آنا تازه متوجه شد که در تمام ا دئوس،

هم بود؛ دئوس از  یاند. منطقفاصله داشته نیاز زم شیمدت، پاها

 .بلندتر بود یلیاو خ

نفر، بلکه پنج نفر  کیدر واقع نه  به سمت آن پسر برگشت. دئوس

 نیبودند. مثل ا دهیو تنگ پوش یچرم ییهاشان لباسبودند! همه

 ایعادت  کی نیاطیش نیو تنگ، ب یچرم یهالباس دنیکه پوش

 .رسم بود

 شیبلند، که تا پشت زانو اریبس ییدختر با موها کیپسر و  چهار

بودند. چشمان درشت و  بایرنگ و ز ییطال شی. موهادندیرسیم

رنگ را در  یابراق و نقره یریرا به آنا دوخته بود و شمش اشیآب

 .دست داشت
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 بودند؟ یچه کسان گرید هانیبه وضوح وحشت کرده بود. ا آنا،

بودند، نگاه کرد. به  ستادهیکه کنار دختر ا ییدو تن از پسرها به

به هم بودند؛  هیاز حد شب شیب رایدوقلو باشند، ز آمدینظر م

شده بودند و  ختهیر شانیهایشانیپ یقرمز رنگشان که رو یموها

. کردندیم قیبه آنا تزر شتریکه وحشت را ب شان،یچشمان مشک

 یبودند که اگر کس روحیو ب دیآنقدر سف شانیهاصورت

به  شانیهاحال، لب نیاند! با اها مردهآن کردیفکر م دانست،ینم

 .شدت سرخ بود

دامنش را در دست، مشت کرد. دئوس بر خالف آنا، داشت آرام  آنا

سکوت را  ،یقی. پس از دقاکردیو با متانت آنان را تماشا م

 :پسر جوان گفت کیشکست و رو به 

  ؟(Yoora) ورای یخوایم یچ _

شان . او از همهدیبود، خند ستادهیا گرانیکه جلوتر از د پسر

هم  یو کوتاهش را باال زده بود و کم اهیس یتر بود. موهاترسناک

و  یاغیداشت و چشمان  یکلفت و سرخ یهادئوس بود. لب هیشب

 .براقش را، به آنا دوخته بود
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همان  نیشروع به حرف زدن کرد، آنا متوجه شد که ا یوقت

 .و نوش است شیبود که گفت دئوس مشغول ع یپسر

 .نمیگفتم که برادر! اومدم زنتو بب _

بود که  نیشباهتش به دئوس ا لیدر فکر فرو رفت. پس دل آنا

 برادرش بود؟

 :قدم جلو رفت و گفت کی. دیخند دئوس

 ،یجمعدسته یطور نیمن، ا دنید ی! مطمئناً براورای الیخیب _

 گم؟ی. درست نمدیومدین نِریاونم با دو تا وا

حرف دئوس  نیکه دوقلوها با ا نیمثل ا ؟یشد. وا... چ ترجیگ آنا

 .حمله بودند یاخم کرده و آماده

داشت.  یداد. لباس باز هیو به درخت تک دیخند یبا طناز دختر،

فقط  راهنش،یشکم صاف و تختش کامالً مشخص بود و پ

 .پوشاندیرا م شیهانهیس

 :و گفت دیکش شیهالب یرا رو زبانش
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 اومد،یخوشش م نِرهایاز وا شهیدئوس. پدر هم یگیدرست م _

 نه؟ م،یکه ما از طرف پدر اومده باش شهینم لیاما دل

 دیدئوس کش یدو قلوها؟ آنا نگاهش را رو نیچه بودند... ا نِر؟یوا

 :زد و گفت یشخندین ورا،ی. کردیها نگاه مبه آن تیکه با جد

 دنید یهمش برا دیدئوس. شا گهیدرست م (Yoona) ونای _

  .نهیاز هدفمون هم یمیزنت نباشه، اما ن

 :ها شروع به رژه رفتن کرد، و ادامه دادآن یزد. جلو لبخند

 یلیخ ،یاون دختره جون سالم به در برد یاز ماجرا یوقت _

خالص  کهیست و از شر اون زنکه برادرمون زنده میحال بودخوش

 .میشد

ادامه  یالیخیو با ب توجهیب ورایدئوس مشت شدند، اما  دستان

 :داد

دور چشم  گهید یسوختگ هی یخوای؟ مدئوس یاما االن چ _

به خاطر اون دختر؟ پدر باالخره متوجه  ؟یراستت داشته باش

 .شهیم
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 .شد رهیزد و به آنا خ یپوزخند

 !ایاون دختر رو بکُش و با ما ب _

مگر نه؟ او قاتل  کشت،یچشمان آنا گرد شدند. دئوس که او را نم

 .را گفته بود نینبود؛ خودش ا

صورتش را  توانستیدئوس کشاند. نم یرو دیرا با ترد نگاهش

 هیسا شیرو تیاز جد یاز آن که ابر یمیو فقط ن ندیکامل بب

 .شدیم دهیانداخته بود، د

که به سمت آنا برگردد،  نیزد و بدون ا یلبخند سرد دئوس،

 :گفت

 میکه من و برادر و خواهرم هست یزیاگه از چ ،یدیاگه ترس _

. من یو پشت سرتم نگاه نکن یفرار کن یتونیم ،یوحشت کرد

 ...اما رم،یو با اونا م آمیدنبالت نم

 .ستیکرد و به آسمان نگر لیرا به عقب متما سرش

 .میریم نجایبا هم از ا ،یاگه بمون _
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 یرا عقب گذاشت و به نشانه شیپا کیزد.  یپوزخند سرد ورای

 :پر از تمسخر، خم شد و گفت یاحترام

که  نیاما با ا ،یزنیم عاشقانه یهابرادر! حرف رهیقابل تقد _

توان مقابله باهات رو دارم. فکر  ترم،کیهزار سال ازت کوچهفت

 د؟یبر نجایاز ا ذارمیم یکرد

 زیرا ت شیها. گوشکردینم یتوجه نیترکوچک ورایبه  دئوس

 .کرده بود و معلوم بود که منتظر پاسخ آناست

. اگر دیترسیهم م یلیخ د،یترسیدرک کند. م توانستینم آنا

و اگر  دیجنگیآسمودئوس با خواهر و برادرانش م ماند،یم

 شدند؟یاحساساتش چه م رفت،یم

صورت  انشانیم یاگر جنگ کرد؟یدرست انتخاب م دیبا چطور

چه؟  رساند،یم بیها آسبه آن ای شدیم یو دئوس زخم گرفتیم

 !ممکن بود به خاطر آنا قاتل شود

و  رفتی. اگر مدیشیبه عقب رفت و با وحشت اند یقدم

 که آنا او را دوست نداشته، چه؟ کردیآسمودئوس فکر م
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زده و  یگریبه عقب برداشت، پوزخند د یآنا که قدم دنیبا د ورای

 :دیکش ادیرا باال انداخت. آنا، در اعماق ذهنش فر شیابروها

رفتن؟  ایرفتن؟ موندن  ایب کن آنا. انتخاب کن! دئوس انتخا _

 !انتخاب کن. عجله کن

آرام  ییشد و با صدا رهی. به برادرش خدیکش یقینفس عم دئوس،

 :زمزمه کرد

 ...متویفکر کنم تصم _

 رهیدرختان خ یبایسبز و ز یهاحرفش را قطع کرد. به برگ آنا

لرزان  ییو با صدا خوردند،یباد تکان م انیشد که چگونه در جر

 :اما بلند گفت

 .میبر نجایبا هم از ا ای... بای. برمینم نجاینه! از ا _

را با مهارت در دستانش  رشیکرد. شمش یطانیش یاخنده ونا،ی

به خود گرفت. دوقلوها با  یجا به جا کرد و حالت تهاجم

 یرا با حالت شانیهاشدند و دست رهیجو، به آنا خسلطه یشخندین
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 یوحش یموجود خواستندیخود نگه داشتند؛ انگار م یجلوخاص 

 !رندیبود، بگ ستادهیا شانیرا که جلو

 :داد و گفت هیدرخت تک کیبه  حیمل یبا لبخند ورا،ی

 .دیرینم جاچی... اما شما هبایچقدر ز _

. آنا به فرد پنجم نگاه کرد. آنقدر ساکت و آرام دیدئوس خند

 .موش کرده بودبود که آنا او را فرا ستادهیا

 ییهاسبزه یِریو دلپذ ییبایداشت، به ز یسبز و آرام یهاچشم

رنگ و مواجش تا  یاقهوه ی. موهاشدندیم دهیباغ د کیکه در 

بود که هر از  ییبایبه سربازان جوان و ز هی. شبدندیرسیگردنش م

 .آمدندیبه روستا م یگاه

 :سرد گفتند یسرخ رنگ پسر از هم باز شدند و با لحن یهالب

 .ستین یااالن کار عاقالنه دنیبرادر، جنگ _

 یزیسردتر بود. در چشمان به رنگ شبش، چ زیاز او ن دئوس،

مرده بود. آن احساس گرم پودر و مانند خاکستر، در باد حل شده 
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که آنا را  یزیداده بود؛ چ یگرید زیرا به چ شیبود. حاال جا

 .ترساندیم

شنلش برد. آن را باز  یدر سکوت، دستش را به سمت گره دئوس

 یتهاج یافتاد. حالت نیزم یسر خورد و رو یکرد و شنل به آرام

 .کردیها نگاه مگرفته بود و با نگاه ترسناکش، به آن

و تنومد  ینبود، اما در مقابل آنا قو کریپاز آن مردان غول دئوس

 .داشتند یزتریر یهاثهو برادرانش هم، از او ج آمدیبه نظر م

رنگ،  اهیس یهادست راستش را باال آورد. هاله یبه نرم دئوس

 .آمدند دیاطراف دستش پد

را از درخت برداشت، چند  اشهیتک ورایپوزخند زدند.  ونایو  ورای

 :قدم جلو آمد و گفت

دئوس! بهت نگفتم  یکنیاستفاده م روتیاز ن یکه دار نمیبیم _

 .هیبرادر کامالً جد؟ (Diyato) اتوید

 .زد و سر تکان داد یکه چشمانش سبز بودند، لبخند یپسر

  .زدمیحدس م _
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هم  ی! اصالً معنیو نادر بیبود. چه اسم عج اتوینامش د پس

ها مهم شده آن یتر، چرا او و دئوس براداشت؟ از همه مهم

 نکند اشتباه کرده بود؟ دند؟یدیبرادرشان را در خطر م ایبودند؟ آ

رنگش، کامالً  یانقره یغهیرا در هوا چرخاند. ت رشیشمش ونای

 یرنگ گرفت. مانند چوب اهیس ریشمش کیرا  شیمحو شد و جا

و وحشت  شدیدود بلند م ! از آنشدیبود که در آتش سوزانده م

 .زدیم شهیرا در دل آنا ر

به ابر  هیآورد. شب دیپد اهیبزرگ و س یهادر دستانش، توپ ورای

 .خوردندیسر نم ورایکه از دستان  ظیبودند؛ سبک اما غل

حداقل  اینداشت  یسالح چیکه چشمان سبز داشت، ه یپسر

 یها. او با صورت خشک و لبآمدیبه نظر م نطوریا

 یتکان نیتربود و کوچک رهیاش، به دئوس خخوردهترک

 .خوردینم

قرمز رنگ فوران  ینورها نِرهایوا یهااز دست ورا،ی یاشاره با

 .مبارزه به وجود آوردند نیزم کیها کردند و دور آن
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و خود را  دیکش غیقرمز از کنارش، ج ینورها با رد شدن آن آنا

فشار داد  اشنهیس یقفسه یبه درخت فشرد. دستش را رو شتریب

 .شد رهیو به دئوس خ

رنگ در  یابزرگ و نقره یهم برد. پتک کیدستانش را نزد دئوس،

 یهااژدها بود. اژدها بال کیعالمت  شیآمد که رو دیدستانش پد

. از پتک، دیغرینامعلوم م یکوچکش را باز کرده بود و به سمت

 .گشتندیم دیو در هوا، ناپد شدندیرنگ بلند م اهیس یغبارها

و با  عیشروع به چرخاندن پتک در دستش کرد. آن را سر دئوس

افراد مقابلش،  یو چشمانش را از رو چرخاندیم بیعج یآرامش

 .داشتیبرنم

دستش را عقب  یمعطلیخورد که دئوس، ب یتکان کوچک ورای

پرت کرد و  ورایمحکم آن چکش بزرگ را به سمت  یبرد. با ضرب

نتوانست  یبود که آنا حت یشد. آنقدر ناگهان دهیبه درخت کوب ورای

 !افتاد یدرک کند چه اتفاق

 .رخ داد رحمانهیخشن و ب یجنگ قه،یچند دق ظرف
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با مهارت در  یکیبه سمت دئوس هجوم آورد. تار رشیبا شمش ونای

 یکیتار یهااز جنس هاله اه،یس یو طناب دیدستان دئوس غلت

و محکم  دیچیآورد. دئوس طناب را دو بار دور دستانش پ دیپد

 .حمله کرد ونایو به سمت  دیکش

 ریافتاد. فقط شمش یکه چه اتفاق ندیبب قینتوانست دق یحت آنا،

دوباره به  ت،یبا عصبان ونایپرت شد و  یاکه به گوشه دیرا د ونای

 !بود اریعتمام یجنگ .دئوس حمله کرد

 و نقش شدیدئوس در دستش دراز م بیو غر بیعج طناب

را با مهارت تکان  شیهارا داشت. آن گاه، دست شیهادست

 .کردندیو خم، به آن سه نفر حمله م چیها با پو طناب دادیم

. کردیرنگ، از خود دفاع م اهیس وارید کیبا ساختن  اتوید

 اتویو اگر د شدندیو دفع م خوردندیدئوس به آن م یهاطناب

صاعقه از دستش خارج  کیمانند  یزیحمله کند، چ خواستیم

 .رفتیو به سمت دئوس م شدیم
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 کیچیو ه دندیجنگید مبود که داشتن قهیبه چند دق کینزد

با  کردیم یکه سع یشود. دئوس، در حال میحاضر نبود تسل

 :گفت ندازد،یب ریرا گ ونایمار مانند  یهاهجوم آن طناب

که  نِریاون هم با دو تا وا د؟یجنگیترتون مبا برادر بزرگ دیدار _

 شتریب قهیچند دق کنمیهنوز روحشونم نفروختن؟ فکر نم یحت

 .دیاریطاقت ب

که دئوس  یزیچ قاًیدق د؛یکش ادیاز شدت خشم فر ورای

 یخشم و غضب بود و به خوب طانی! دئوس شخواستیم

حسد را خاموش و  طانیش کیکه چگونه خشم،  دانستیم

 .ساختیم فیضع

آمد و به سمت ها، عقب از طناب یکیکه  دیرا عقب کش دستش

 نیبرخورد کرد و هر دو به زم ونایمحکم به  ورایرفت.  ورای

 .افتادند

 اهیس یهاشد. طناب رهیها خو ساکت به آن حرکتیب دئوس،

شاخه شده بودند، در هوا  ستیبه ب کیرنگ دئوس که حاال نزد

 .دیاز جا بلند شد و خند ورا،یثابت ماندند. 
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. هیحسد کاف طانیواسه شکست ش د،یخشم و ترد قهیدق کی _

 ...یخوردن شکست نم نیزم هیبرادر، اما من با  نیآفر

 :حرفش را قطع کرد دئوس

 !دهنتو ببند _

 :در شوک فرو رفت و دئوس ادامه داد ورای

 د؟یستادیمن شما رو بزرگ کردم و حاال شما مقابل من ا _

از آن  یبود و قسمت یخاک یبلند شد. کم نیزم یاز رو ونای

دخترانه و نازش در  ید. صداپاره شده بو اش،مهینصفه و ن رهنیپ

 .انداخت نیفضا طن

 چی. هیکنیم زادیآدم هی یخودت رو فدا یاما برادر... تو دار _

 م؟یدیچقدر عذاب کش تیسر مجازات قبل یدونیم

او را درک کند و  خواستیدر هم بود. او از دئوس م اشچهره

 کرد؟یکار مچه دی! بادیفهمیرا نم نیبرادرش ا
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داد و دستش را باال آورد، انگار که بخواهد  رونینفسش را ب دئوس

 نیقطرات در حال افتادن باران، کف دستش را لمس کنند. با ا

 .آمدند و محو شدند نییها آرام پاکارش، طناب

اش و سردرگم معشوقه رانیح یسمت آنا برگشت و به چهره به

به سمت آنا قدم  نهیکه با طمأن یچشم دوخت. در حال

 :گفت داشت،یبرم

 .میکنیشب با هم صحبت م _

صحبت نداد،  یکه دئوس به او اجازه دیبگو یزیخواست چ اتوید

 :و ادامه داد

 !در قصر من _

 یفرض یارهیبا دستانشان دا نِرهایها سکوت کردند. واآن یهمه

که مانند آتش دورشان را  یقرمز رنگ یو نورها دندیهوا کش یرو

 .رفتند نیگرفته بودند، از ب

 کیبود. دئوس،  رهینامعلوم خ ییبه جا ،یحرف چیبدون ه آنا

انداخت و او را در  شیهاشانه ریرا ز یگریپاها و د ریدستش را ز
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آنا را به خانه ببرد، اما راهش را به  خواستی. مدیآغوش کش

آنا را در آغوش  یوقت توانستیسمت اعماق جنگل ادامه داد. نم

 !داشت، او رها کند و برود

دار. نم کیغار تار کیآنا به هوش آمد، تنها بود؛ درون  یوقت

هم  یلیخ د،یترسی. مندیرا درست بب زیچچیه توانستینم

. او را اوردینام دئوس را بر زبان ب توانستی. آنقدر که نمدیترسیم

 بود؟ مرده دیرها کرده بودند؟ شا نجایا

ترسناک و  یهاطناب . آنآوردیم ادیرا به  زیچنه! همه اما

که به سمت برادر  یپتک کرد،یکه دئوس کنترلشان م یمتحرک

که دئوس  نیو چشمان سبز رنگش، و ا اتویدئوس پرتاب شد، د

حاال هم  نیهم دیها در قصرش سخن خواهد گفت! شاگفت با آن

 در قصرش بود؟

. رفتیم رونیب نجایاز ا دیکرد و از جا بلند شد. با یاسرفه

در  یرا با خونسرد شیهاتکه شک،یو ب کشتیمادرش او را م

کرده  ریهم د یلیکرده بود؛ خ ری! دکردیخانه خاک م یباغچه

 آورد؟یبهانه م دیبود. چطور با
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کرد اطرافش را  یشده، سع زیر یرا تکاند و با چشمان دامنش

 ادیکه کنارش بودند، او را  یو درشت زیر یهانگکند. س یبررس

 .انداختندیم ورای اهیس یهاتوپ

غار چسباند. نمناک بود!  واریرا تکان داد و دستش را به د سرش

 کیدر اعماق جنگل و احتماالً نزد ییآب بود؛ جا کینزد نجایا

 .چشمه ایآبشار  کی

 دیغار زد و جلو رفت تا شا یوارهیدستانش را به د کورمالکورمال

غار خورد. آه،  ییانتها واریبا سر به د شیاما به جا ند،ینور را بب

 !را برعکس آمده بود ریمس

داشت و هر لحظه ممکن بود از  جهیبود و گرسنه، سرگ خسته

 .هوش برود

باد را کنار  مینام آسمودئوس را بر زبان آورد. وزش مال یدیبا ناام 

 دهیآسمودئوس کنار گوشش شن یصدا خود حس کرد، و بعد

 .شد

 جانم؟ _
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دئوس  یهارا دور شانه شیشدند. بازوها سیاز اشک خ چشمانش،

 .او گذاشت ینهیس یانداخت و سرش را رو

 یاز باغچه یکه در کودک یقرمز یهاگل . هماندادیگل م یبو

اما باز هم به کارش  شد،یو بابتش سرزنش م دیچیم هیهمسا

 .عاشقشان بود رایز دادیادامه م

 :را مشت کرد و زمزمه کرد دستانش

 .یدئوس! من... فکر کردم که ولم کرد _

دئوس آرامش  یگوشش زده شد و بعد، صدا یالله یرو یابوسه

 .کرد

 .کنمیرهات نم وقتچیمن ه _

 نجایبا رفتن از ا ایبرود، اما آ رونیغار ب نیاز ا خواستیم

از او جدا  دیبا ایدر آغوش دئوس باشد  نطوریهم توانستیم

بخواهد تا ابد در  شدیموضوع باعث م نیفکر کردن به ا شد؟یم

 نیکه چن دانستیآن غار، در آغوش آسمودئوس بماند، اما م

 .ستیممکن ن یزیچ
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 آنا؟ _

 :زمزمه کرد آنا

 بله؟ _

و  وانهیاو را د خواستی! دئوس مشیموها ینرم رو یابوسه

 .مجنون سازد

 رو بهت نشون بدم؟ نجایاز ا رونیب خوادیدلت م _

چشم به هم زدن، نور چشمش را  کیسرش را تکان داد و در  آنا

 تشیاز دئوس جدا شد و به اطراف نگاه کرد. نور اذ رتیزد. با ح

آنجا  یسرعت نیبود که چطور با چن نیتر ااما از همه مهم کرد،یم

 !ظاهر شده بودند

 :فشرد و گفت اشنهیس یقفسه یدستش را رو آنا

 چطور؟ _

 یبودند. صدا ستادهیآبشار ا کیالعاده بود. کنار خارق یمکان

که به  یکوچک یاچهیکوه، در یشدن آب از بلندا ریسراز یبایز
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را فرا  اچهیکه اطراف در ییهاشده بود و سبزه جادهیخاطر آبشار ا

 .دیرسیگرفته بودند، به گوش م

حصار  کیمانند  اچه،یتنومند و بلند، با فاصله از در درختان

اش شده بودند تا از آن اطراف حفاظت کنند. همه دهیکش

 !بود زیانگشگفت

و در پشت کوه پناه  کردیم غیداشت خود را از آسمان در آفتاب

 .شد رهینشست و به آب خ نیزم ی. آنا، با لبخند روگرفتیم

 .قشنگه دئوس یلیخ نیا _

شت سر آنا نشست و دستانش را دور کمر او حلقه کرد. دئوس پ

 :گردن او گذاشت و زمزمه کرد یاش را روچانه

 .تو ینه به قشنگ _

 :زد و ادامه داد دیخورش یبه گرم یلبخند

 یگاه یو حتو حتی  شنیزود جا به جا م نیاطیش ،یدونیم _

 .هم دارن یبیعج یعادتا

 ؟یمثل چ _
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گوگرد  یبو شهیهم نیاطیمثالً تو جنگ شهوم، بذار فکر کنم.  _

 .دنیگوگرد م یموقع بو نیاطیچون ش شه،یحس م

دستانش را  آنا ترسناک! یو حت بیچقدر جالب و عج گوگرد؟

 .دانستینم د؟یترسیدستان دئوس گذاشت. از او م یرو

  .ادیز یلیترسناک بود. خ یلیجنگتون خ _

 یآرام یبه آنا فشرد و با صدا شتری. خود را بدیکش یهوم دئوس

 :گفت

 .دونمیم _

 .بود اهیس زیچهمه _

 :همان لحن آرامش زمزمه کرد با

 .دونمیم _

 یافتادیبا خونوادت در م یتو داشت _

 .دونمیم _
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 دیپرسیاگر م گفت؟یرا م قتیگرفت. دئوس به او حق دلش

چه بوده،  یمنظور برادران و خواهرش از مجازات و آن دختر قبل

بوده و به آنا  ینکند او واقعا عشق کس داد؟یدئوس پاسخ م

 گفت؟ینم

 .دانستیکه دوستش داشت، نم یاز کس زیچچیکرد. او ه بغض

 ...دئو _

 :حرفش را قطع کرد. به آبشار اشاره کرد و گفت دئوس

 .آبشاره نیپشت ا م،یکه داخلش بود یغار _

 آمدیبود. به نظر نم فیآب چشم دوخت. آرام و لط انیبه جر آنا

 .وجود داشته باشد یآبشار، غار نیپشت ا

 :گردن آنا زد و ادامه داد یرو گرید یابوسه دئوس

 ایب ،یکن دایمنو پ ینتونست ای یهر وقت احساس خطر کرد _

 .. من مراقبت خواهم بودنجایا

که دئوس با عجله از جا بلند  دیبگو یزیلبخند زد و خواست چ آنا

 .شد. آنا هم وحشت کرد! برگشت و به دئوس نگاه کرد
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 :کرد آرام باشد و رو به آنا گفت یسع دئوس

و زود  کنمیم یرو بررس یزیچ هینرو.  ییبمون و جا نجایهم _

 .آمیم

سوال کند.  ای دیبگو یزیبه آنا فرصت نداد تا چ ی. حتمحو شد و

 داد،ینشان م تیآنقدر حساس دیافتاده بود؛ نبا یاتفاق مهم دیشا

 .نشست و دستش را در آب فرو برد شیسر جا یپس به آرام

. عاشقانه و دیایب نجایبه ا دیهر وقت ترس توانستیزد. م لبخند

 .دیدیم شیاهایدر رو شهیبود، همان گونه که هم بایز

 آب گوش ییور بود و به الالاطرافش غوطه عتیطب ییبایز در

 .دیاز پشت سرش به گوش رس ،یمرد یکه صدا دادیم

 !جوان یسالم بانو _

شد. مرد  رهیبا عجله بلند شد. به عقب برگشت و به مرد خ آنا،

 نییپا اشینیبود. کاله شنلش تا ب دهیشنل پوش کیمانند دئوس، 

داشت که به رنگ  کیبار ییهاو لب دهی. پوست رنگ پرآمده بود
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کامالً فرق  شیبه دئوس بود، اما صدا هیشب کلشیخون بودند. ه

 !طانیش کی هی. کامالً شبکردیم

 د؟یهست یش... شما... ک _

باز شده بودند که تن آنا  بیمرموز و عج یامرد به خنده یهالب

 آمد؟ی. دئوس کجا بود؟ چرا نملرزاندیرا م

هستم، پدر آسمودئوس. پادشاه و پدر تمام  (Azazil) لیعزاز _

 !نیاطیش

. رفتندیم یاهیو چشمانش س دندیکشیسوت م شیهاگوش

 !بود ستادهیپدر آسمودئوس. او حاال در مقابل پدر دئوس ا ل،یعزاز

 گریکرد. با شرم سرش را بلند کرد و د میعجله خم شد و تعظ با

 .چشم ندوخت لیبه لبخند عزاز

 دهیبود که به عمر نشن ی. نامدانستینام را هم نم نیا یمعن یحت

 !اسم است کیکه  دانستینم ید، و حتبو

 :لب گشود و گفت یسر ناچار از

 ...با شما خوشبختم. من... خب من ییاز آشنا _
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 گفتیدئوس بود؟ دوست؟ مشعوقه؟ همسر؟ چه م یکارهچه آنا

 پسرش بداند؟ یبرا قیال یتا پدر دئوس او را دختر

کند. به  دایساده دست پ یاگشت و گشت تا به واژه ت،ینها در

 .شیایدن یخودش، و به کوچک یسادگ

حالم که با من تازه با پسرتون آشنا شدم. اسمم آناست، خوش _

 .کنمیم داریشما د

لبخندش را حفظ کرد و به صورت گلگون آنا چشم  لیعزاز

دختر، تا چند  نیگل. ا کی ییبایز یِبود؛ به جاودانگ بایدوخت. ز

 کیبه عنوان  اشییبایز شکیاما ب شد،یپژمرده م گریروز د

. و آن سرخ شدن شدیثبت م لیانسان، تا ابد در ذهن فعال عزاز

 !تیاز سر معصوم

و  دیرا به آغوش کش عتی. عطر طبدیکش یقینفس عم لیعزاز

 :گفت

 !یمدت کوتاه دل پسرم رو برد نیو در هم _
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 یزیچه چ دانستی. نمگرفتیبه وضوح، داشت از شرم آتش م آنا

که به آنا، به  دیرسیاز او متنفر نشود. به نظر م لیتا عزاز دیبگو

 .کندینگاه م یسرگرم کیچشم 

ترسش را بروز بدهد تا  خواستینم ،یو از طرف دیلرزیم آنا

تا تمام  گشتیم یبه پدر او باشد. به دنبال پاسخ یایاحترامیب

 .زدیآتش درونش بر یبر رو یوحشتش را ذوب کند و آب

که آنا هنوز جرأت آنجا  نی. ادانستیرا م نیا یبه خوب لیعزاز

شجاعت بود! در هر حال، چطور  کیرا داشت، خودش  ستادنیا

و آسمودئوس را تاب آورده  لیبه عظمت عزاز ینیاطیش دنید

 دختر وجود داشت؟ نیدر ا یزیبود؟ چه چ

تاوان  نیاطیش دنید گفتیبود که م نیاطیش یایدر دن یقانون

 یحت ایکه با توجه به روحِ فرد پرداخته  یدارد؛ تاوان ینیسنگ

 !دیرسیبه نظر م نطوریحداقل ا ای. آنا سالم بود، شدیگرفته م

برده و به آب  ادی. آنا کامالً او را از لبخندش را کش داد ل،یعزاز

به آنا و  کیکه نزد اچهیبود. آب آن قسمت از در رهیخ اچهیدر
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سر  اچه،یدر یهاقسمت گریبود، عقب رفته بود، اما آب د لیعزاز

 .بود یخودش باق یجا

را به  لیها بود عزازسال عت،یکه طب دانستی! نمچارهیب دخترک

 کردیم یاز او دور زد،یخاطر اطاعت نکردن از پروردگارش پس م

 .گرفتیانسان، از او کناره م کی یگونه جلو نیو ا

 گرید یرد. مطمئن بود پسرش تا لحظاتاز جا تکان نخو لیعزاز

 :کرد و گفت سیرا خ شیهاپس لب د،یخواهد رس

 ...چشم آسمودئوس یسوختگ _

 .ساخت یسرد، کلمات را بر زبان جار یکرد و با لحن مکث

 .کار منه _

گرد  یهاحرف، چشم نیا دنیبا شن افتاد،یکه داشت پس م ییآنا

 .دوخت لیاش را به عزازشده

نشسته بودند  اشیقرمز و کک و مک یهاگونه یرو رتیو ح ترس

  .آوردیرا به وجد م لیعزاز ن،یو ا

 ک... کار شما؟ _
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 کرد،یشد. با نگاهش داشت آنا را ذوب م نهیدست به س لیعزاز

نگاه  ینیسنگ توانستی. منداختین نییبار آنا نگاهش را پا نیاما ا

 یبرا یبار موضوع نیآن پارچه حس کند، اما ا ریرا از ز لیعزاز

شدن به  رهیشجاعت خ شدیکه باعث م یداشت. موضوع دنیشن

 !را داشته باشد نیاطیپدر تمام ش

پسر  یبرا هیتنب کیجوان. به عنوان  یالبته! کار من بود بانو _

 .بدم یبرادران و خواهرش درس یهیسرکش و گستاخم، تا به بق

را سوزانده  آب دهانش را قورت داد. به خاطر درس، پسرش آنا

 بود؟

 ؟یچه درس _ 

 !جز زجر و عذاب نداره یاز من، تاوان یچیکه سرپ نیا _

 :و ادامه داد دیخند

تر دارم. بعد از هر رئوف یها، قلباز انسان یاریاما من از بس _

 !یعذاب ،یاهیهست... و بعد از هر هد یاهیهد یعذاب
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 یدیو سف دهیپررنگ یهارا پشتش گره زد. دست دستانش

 .دستانش را رنگ کرده دیشا کردیداشت؛ آنقدر که آنا حس م

دادم که بعد از من،  یبعد از عذاب آسمودئوس، به اون قدرت _

 .باشه نیاطیش نیتریجزء قو

 بود؟ یچه پدر گریقدم عقب، و در آب فرو رفت! او د کی آنا

کرده بود؟ به کدوم حرفتون گوش نکرده  کاریاما مگه اون چ _

 بود؟

 کیبه  کینزد یزی. چشهیسال پ ستیدو یموضوع، برا نیا _

. طانیش کی یبه چند لحظه برا هیشب یزیها و چنانسا یعمر برا

مرتکب بشه،  یدیجد یخطا یزود نیدئوس به ا کردمیفکر نم

 !ستادهیمن ا یرواون، روبه یکه... شد. خطا نیاما مثل ا

 ش،یهااد، دسترا از آنا برگرداند. تکان خوردن شنلش در ب شیرو

و همه و همه، در ذهن آنا وحشت را  اهشیس یهاچکمه

 .افکندندیم

 .دیچیپ طیدر تمام مح بش،یبم و عج یصدا
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بود، به  نیاطیش یکه برا یدئوس رو از جهان ش،یها پسال _

 نیتریو عال نیبهتر یدارا ن،یاطیش یایآوردم. اون در دن نیزم

داشت که در اون، احساس  یامور بود، اما قلب یاداره یصفات برا

 گریو د کردنیکه از من اطاعت م ییها! به اصرار انساندیتپیم

نفر رو  کیو بهش اجازه دادم که  دمآور نیمقامات، اون رو به زم

 .وسوسه کنه

بود. دئوس  گنینفر را وسوسه کرده بود. آنا غم کیدئوس  دئوس؟

 یبد یکارها گرانیبود د یکه راض یطانیبود، ش طانیش کی

 را وسوسه کرده بود؟ یبکنند. اما چه کس

. انگار گشتیبه سمت آنا برنم یسکوت کرده بود و حت لیعزاز

 .ندیآنا را بب توانستیپشت سرش چشم داشت و م

اون موفق شد دوکِ شمال کشور رو وسوسه کنه تا با اون  _

 .کنه یهمکار

انسان  کیود، بلکه قصر منظور دئوس از قصر، قصرِ خودش نب پس

خود قرار داده و به بند  یسلطه ریبود که با وسوسه کردنش او را ز

 .بود دهیکش
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بود و با  ستادهیبه سمت آنا برنگشت. همانطور ثابت ا لیعزاز

 فیاو تعر یداستان برا کیگره خورده، اتفاقات را مانند  یدستان

 .کردیم

کشور و  نیا یشاهزاده ییِبایبود. به ز بایدخترِ اون دوک، ز _

 کششیپ نیاطیها به شکه از طرف انسان یزگانیدوش یحت

. با گذشت چند سال، دئوس عاشقش شد و اون هم جواب شنیم

 .داد یعشق رو به خوب نیا

و چشمان  خوردندیتکان م شیها. شانهدیخند یبلند یصدا با

 .او بودند یرهیآنا، با ترس خ

 یدونی. ممیکنینقاب تردد م کیاوقات با  شتریب ن،یاطیما ش _

 چرا آنا؟

 چیاو ه یبود، جلو دهیکه آنا د ینیاطیگفته، ش نیا برخالف

بود. دئوس با شنل به دنبال او  لینداشتند! اما حق با عزاز یپوشش

او  گر،ید یبود. در روزها تیجمع انیآمده بود، چون آنا آن روز م

 .بود دهیشنل ند ایرا با نقاب 
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 :را تر کرد و گفت شیهالب آنا

 چرا؟ _

 !تاوان داره طان،یش کی یچهره دنیکه د نیبه خاطر ا _

اند. وارد کمرش کرده زیت خیس کی کردیاحساس م آنا

بود؟  امدهیسر او ن ییبال چیپلک بزند. پس چرا ه توانستینم

 تاوانش چه بود؟

 ؟یتاوان؟ چه... تاوان _

 .آور به سمت آنا بازگشتآرام و وهم ل،یعزاز

 ده،یم طانیش کی یچهره دنیانسان با د کیکه  یتاوان _

 !ینداد یتاوان چیبه روح اون داره، اما تو هنوز ه یبستگ

رنگش کش آمدند تا  دیسف یسرخش در پس چهره یهالب

 .لبخند را نشان دهند کیبه  هیشب یزیچ

 یبرا یمعتقدن تو همسر خوب نیاطیکه ش نهیبه خاطر هم _

 !شد یدئوس خواه
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شد. به  دهیباال کش اش،ینیرا کج کرد که کاله شنلش تا ب سرش

نصف  یعنیبود.  اهیس اشینیب یقسمت باال ،یبیطرز عج

 بود؟ اهیس گرشید میو ن دیصورتش سف

 سر دختر دوک اومد؟ ییچه... چه بال _

 !کشته شد _

 توانستیدر آب فرو رفت. نم شتریعقب، و ب گریقدم د کی آنا

او، هر  یاجازهیسواالت منع کند. زبانش ب دنیخودش را از پرس

 .گفتیم خواستیچه را که م

 اون رو کشت یچه کس _

  .من _

 یعنیرا به هم فشرد. چشمانش پر از اشک شده بودند.  شیهالب

 را کشته بودند؟ چارهیدخترکِ ب

 ؟یچ یچرا؟ آخه... آخه... برا _

آنا اجبار  جانیکلمات را به تن ب ،یپوزخند زد و با سرد لیعزاز

 .کرد
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که نقاب  یدئوس بود. روز یچهره دنید یاون دختر تشنه _

 دیداد. بدنش تحمل نور خورش ینیدئوس رو برداشت، تاوان سنگ

 !رو از دست داد

 زیچبه آنا بفهماند همه خواستیکه در آن م یکرد؛ مکث مکث

 دیبه او بگو خواستی. مکردیبود که او فکر م یآن تر ازوحشتناک

 .نبود ییایرو کرد،یها هم که فکر مکوچکش، آنقدر یایدن

بود.  یفرار یینور پا بذاره. از روشنا یتو تونستینم گهید _

 یرو برا نیشد و تمام قوان وونهیکلمه، د یواقع یدئوس به معنا

 !نجات اون دختر شکست... پس من هم کشتمش

 . چرا؟فهممیهنوز نم _

 یچهره دنیکه با د یدرست فکر کن آنا. چطور دختر _

کنه؟  یاون همسر یبرا تونهیمعشوقش از نور محروم شده م

بوده!  نطوریها ا. تمام نسلکشتیروز دئوس رو م هی شک،یب

تاوان دادن،  شونیطانیمعشوق ش یچهره دنیکه با د ییهاانسان

 .کردم تمن فقط از پسرم محافظها زدن. دست به قتل اون
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افتاد و تا زانو درون آب فرو رفت. وضع نگران  نیزم یبر رو آنا

 !بود دهیچقدر زجر کش زشیبود، نه؟ عز یاکننده

او را مجبور کرد که سرش را باال  ل،یعزاز بیبم و عج یصدا

 .و به او نگاه کند اوردیب

 شونیطانیکه تاوان ندادن، توسط معشوق ش ییهاو انسان _

 !بوده آنا نطوریهم شهیکشته شدن. هم

شد.  خیبر زبان آورد که مو بر تنش س یاو را طور اسم

نفس بکشد. از ترس فلج  توانستینم یفکر کند، حت توانستینم

 .کردینگاه م لیبه عزاز ،یچارگیشده بود و با ب

شاخ و برگ درختان به وجود  انیدر هوا و م یکیتار یغبارها

با ناز  دند؛یچیهجوم بردند و اطرافش پ لیآمدند. به سمت عزاز

 .دندیتاب خوردند و در آغوشش کش

 اهشیسرد و س یآخر، زمزمه یدر باد محو شد. فقط در لحظه او

 .دیخنک، به گوش آنا رس میبود که در آن نس

 !درست مثل تو و آسمودئوس _
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 یتاوان چینا را؟ آنا تاوان نداده بود! آنا هآ کشت؟یاو را م دئوس

 !دئوس نداده بود یچهره دنید یبرا

 

 «حال»

 

 یو چهره دیرفت، اونجا رس لیکه عزاز نیدئوس بعد از ا _

 چیشده، پس بدون ه یچ دی. فهمدیزده و نگران آنا رو دوحشت

رفت  یآنا رو به خونه رسوند و از اونجا به سمت قصر شمال یحرف

آنا تا سه روز بعد به  ب،یترت نی. به انهیتا برادرا و خواهرش رو بب

 .شد و تنها موند بسخونه ح یکردنش تو ریخاطر د

از همه دلش  شتریاما ب سوخت،یزخمش م ی. جادیبرچ لب زوهار

 .آنا آتش گرفته بود یبرا

 یداستانو از ک نیمادربزرگ؟ دئوس، آنا رو کشت؟ شما ا _

 د؟یدیشن
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 یهایزوهار را باال زد و به کبود رهنیبا وسواس پ مادربزرگش

را داشت و آن  اشیزورِ جوان خواستیشد. دلش م رهیبدنش خ

 .زدیرا با چوب م تیکفایب ینظام

 .. االن وقت خوابهیشنویم زم،یعز یشنویم _

را  شیهامادربزرگش چنگ زد و لب یهاناله کرد. به دست زوهار

 .کرد زانیآو

 د؟ینه، نه! االن بگو مادربزرگ. آنا به دئوس رس _

 یرنگ زوهار را کنار زد و بوسه اهیو س شانیپر یموها مادربزرگ

 .نشاند اشیشانیپ یرو یآرام

 .مادر، همشو کنمیم فیفردا برات تعر _

از  یزیکنار چشمانش، چ یهاو چروک نیزد. چ ییبایز لبخند

و در  یکه با مهربان یسبز ی. آن زمردهاکردندیکم نم اشییبایز

 نیتربخشاز آرامش یکی شکیبودند، ب رهیبه زوهار خ ریپ یقالب

 .ساختندیجهان را م یهاهنگا
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درخواست مادربزرگش را رد کند. با لبخند سر  توانستینم زوهار

مادربزرگش  شیاتاق کوچک، پ کیتکان داد و آن شب را در 

  .دیخواب

و  اهیو شاد بود، س فیلط یهااز هر گونه رنگ یته خوابش

 تیخداوند که هرگز به نها یایمانند دن ر،یناپذانی. پاانتهایب

 .دیرسینم

روز بعد، مادربزرگش دست او را گرفت و به راه افتاد. از  صبح

شبانه از  هایمردم روستا خبرها را گرفت و معلوم شد که نظام

 شیرا برا شیهاکه مادربزرگ زخم ی. آن پسراندختهیروستا گر

ها بسته بود، با خواهرش به سالمت به روستا بازگشتند و از آن

 .تشکر کردند

ها نشسته بود از مغازه یکیکنار  یِسنگ یسکو یزوهار، بر رو حاال

. دوست داشت هر چه زودتر به خانه کردیو به مادرش فکر م

 فیتعر شیبرا داستان را یو مادربزرگش ادامه گشتندیبازم

 .کردیم
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سرش را باال آورد که متوجه شد همان  یحوصلگیبا ب او

شده کشانده بود، پشت  ریتسخ یکه او را به خانه یادختربچه

. کندینگاهش م ب،یو عج نیخشمگ یو با چشمان ستادهیا وارید

 شهیرا که برخالف هم شیو باد موها دندیدرخشیم شیهاچشم

 .دادیبازشان گذاشته بود، تکان م

که با  نیباشد. حتماً به خاطر ا تفاوتیکرد نسبت به او ب یسع

بود.  وانهیهم د دیشا ایبود.  یشده بود، عصبان شیلوکاس دعوا

 !نبود دیبع

را جمع کرد و به آنا فکر کرد. آنا را دوست داشت. او  شیپاها

شده بود. از  انطیش کیعاشق  یمهربان بود که با سادگ یدختر

ها را بد بودند؛ آنقدر بد که انسان نیاطیبود که ش دهیشن گرانید

 ینبرده بود. آن مرد با موها ادیرا از  شبیاما د زدند،یگول م

 .دفاع کرده بود هاربلندش که با شهامت، از زو

نداشت، اما به خاطر داشت که  یکه آن لحظه وضع خوب نیا با

آن  دیرسیاز خاندان خودشان خواند. به نظر م یمرد او را فرزند

  .باشد نیاطیاز ش یکیمرد 
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 ی. بودییو آن را بو دیلباسش را باال کش یقهی یبا ناراحت زوهار

 یاما در هر حال بو ست،یگوگرد چ دانستی. نمدادیگوگرد نم

خاک  ی... بودادیخاک م یبود، بو شهی. مانند همدادینم یبیعج

 .خوردهباران

شده به آسمان چشم دوخت.  زیر یداد و با چشمان هیرا تک سرش

 .را از هم باز کرد و با آسمان، درد و دل کرد شیهالب

 ...باشم طانیش هی خوادیدلم نم _

مادربزرگش داستان  دیآنا مادر اوست. وگرنه چرا با کردیم حس

داشت پس پدرش  قتیاگر حق کرد؟یم فیتعر شیآن دختر را برا

. پدرش کجا رفته بود؟ مادرش چه شده بود؟ دئوس بودهم آسمو

 واقعاً پدرش، آنا را کشته بود؟ ایآ

منجمد  خیاز  یبار ری. آن نگاه، داشت او را زکردیسرما م احساس

 .کردیم

 .باشم طانیش خوامیمامان... من نم _
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به خاطر بغض  شیاز اشک چشمانش را پوشانده بود. گلو یاهیال

نگاه  ریغم درونش را رها کند. آسمان، ز خواستیو م کردیدرد م

 .شدیم دهیزوهار تار و غمناک د

کنارش نشست. زوهار سرش را به سمت او برگرداند؛  یفرد

 .مادربزرگش بود

را نوازش کرد. زوهار  شیو موها دیلبخند زوهار را در آغوش کش با

ن خود را در آغوش او جمع کرد. سرد بود! بدنش از احساس نگاه آ

 .سرد بود کرد،یتحملش م یموجود که از کودک

که او  دانستیزوهار را در آغوش فشرد. انگار م مادربزرگ،

 :و گفت دیکش یسردش بود. آه

 .زاده نشد طانیش کیهم از روز اول  سیابل یحت _

 :اش نشاند و ادامه دادنوه یموها یرو یابوسه

 ایانسان  کینترس.  ،یکه درونت دار یزینترس پسرم. از چ _

 !زوهار من یتو زوهار طان،یش کی
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لبخند زد. بدنش گرم نبود، اما دلش گرم بود! دلش گرم بود  زوهار

 .که بعد از اسمش آمده بود« من» یبه کلمه

. او را با دانستیخوب رگ خواب زوهار را م مادربزرگش،

 .آرام و وادارش کرد با او به خانه بازگردد شیهانوازش

بار گشت تا مبادا  کیمادربزرگ تمام خانه را  دند،یسبه خانه که ر

مدت، پشت دامن او  نیکرده باشد. زوهار در تمام ا نیکم یکس

لباس او را در دستان کوچکش  یپنهان شده بود و گوشه

 .فشردیم

 :و گفت دیکش یگشتن خانه تمام شد، زوهار نفس راحت یوقت

 آخ جون مادربزرگ، تموم شد؟ _

را  گرفتیدامنش را م یکه جلو یرنگ دیسف بندشیپ مادربزرگش

 .باز کرد و سر تکان داد

 .رو نشکوندن یزیآره تموم شد. خدا رو شکر چ _

 دیداشته باشد. شا اجینشده بود که عصا احت ریآنقدر پ هنوز

تر از و جوان تریقو اریبه پنجاه سال سن داشت، اما بس کینزد
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و  انسالیم گری. افراد دآمدیسن و ساالنش در روستا به نظر مهم

 توانستندیکه نم افتادندیم یفرتوت روستا، در سنِ او به وضع

 .او همچنان سر پا بود ااز جا تکان بخورند، ام یحت

 :گفت داشتیقدم برم وانیکه به سمت ا یحال در

 .میبخور یزیچ هی ایپسرم. ب ایب _

خوردن  یبرا یزیچ شهینداشتند، اما هم یسرپرست چیه هاآن

 کردیموضوع خدا را شکر م نیا یبرا شهیداشتند و مادربزرگ هم

انداز را پس شیهاپول یکه در جوان نیاز ا اریکه بس گفتیو م

 .کرده، خوشحال است

منتظر شکار  ،یتابیزوهار خوردند. زوهار با ب یهارا با اخم ناهار

داستان را  یلحظه بود تا مادربزرگش را وادار کند ادامه کی

هر چه زودتر بداند که چه شد و چه  خواستی. مدیبگو شیبرا

 افتاد؟ یاتفاق
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که  یکوچکشان کمک کرد و در حال یجمع کردن سفره در

رو به  دیبا ترد د،یچیرا داخل سبد م فیکث یهاظرف

 :مادربزرگش گفت

 فیداستان رو واسم تعر یادامه شهی... مشهیمادربزرگ؟ م _

 د؟یکن

را  یاز ناراحت ینگاهش را به او دوخت. چشمانش برق بزرگمادر

 .دیآن را د شدیدر خود گنجانده بودند که به وضوح، م

داد و با دستش،  هیتک واریسفره را رها کرد و نشست. به د یلبه

و  فیضع یکنارش ضربه زد و با صدا یخال یبار به جا نیچند

 .رنجورش، زوهار را فرا خواند

 .ایزوهار، ب نیبش ایب _

 ؟یچ یبرا _

 .تشک راحت کرد یرا رو شیجا به جا شد و جا یکم

  .تا بگم برات ایب ؟یداستان اون دخترو بشنو یخوایمگه نم _
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سفره رها کرد و کنار مادربزرگش  یظرف را رو یبا شاد زوهار

 .را در بغل گرفت و منتظر ماند شینشست. زانوها

 .در خاطرات غرق شد گریو بار د دیکش یآه مادربزرگ،

ماه طول بکشه،  کیکه قرار بود  یآنا سه روز حبس شد، حبس _

 .... به مالقات آنا رفتلیفام کیکه  نیتا ا

 مادربزرگ؟ لیکدوم فام _

بره و از  دنشیبه د شهیکه عادت داشت آنا هم یزن !تایآن _

 .کنه فیاتفاقات اطرافش براش تعر

 

 «شیسال پ ده»

 

 یبرا یایملود اش،هیگر یاتاق کز کرده بود و صدا یدر گوشه آنا

 .اتاق بود زیانگسکوتِ رقت
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ماه حبسش کند. گفته بود شوهرش  کی خواستیم مادرش

 توانستی! نمخواستی. نمشودیو از شرش خالص م دهدیم

 .خود تحمل کند یکیرا به جز آسمودئوس در نزد کسچیه

در را بشکند و تا اعماق جنگل  نیا توانستیم خواستیم دلش

بدود. آنقدر بدود که به آسمودئوس برسد و خود را در آغوش او 

 .رها کند

 .دیچیپشت در پ تا،یآن یتقه به در خورد و صدا چند

 آنا؟ _

 هی. با گردیآن کوب یرا رو شیهابه سمت در هجوم برد و دست آنا

در  یا رور شیهارا بر زبان آورد و دست تاینام آن ،یو دلخور

 .گذاشت

. کنمی. خواهش ماریدر ب نجای! تو رو خدا منو از اتایخاله آن _

 ...منو به زور خوانیاونا... اونا... م

 ینشست. صدا نیزم یهق افتاد. کنار در سر خورد و روهق به

 .شدیم دهیهم از آن سمت در شن تایآن یهاهقهق
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که  یاساله جانش دوست داشت. آن زن چهل یرا به اندازه تایآن

گوش  شیهاو به حرف دیکشیدست نوازش بر سرش م یبا مهربان

او  شیچطور مانند قبل پ کردی. حاال اگر ازدواج مکردیم

 رفت؟یم

 آرمتیم نجایخودم. از ا شیپ برمتی! آروم باش. مزمیآنا، عز _

 .زمیعز رونیب

 

 «حال»

 

 :لب گفت ریشد و ز رهیخ نیبه زم مادربزرگ

 !کاشی. ابردینم رونیآنا رو از اون خونه ب وقتچیه کاشیا _

از او بپرسد چرا، اما مادربزرگ بدون آن که  خواستیزوهار م

 فیتعر شیداستان را برا یکار را به او بدهد، ادامه نیفرصت ا

 .کرد
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صبر  دیکه با یدر سر داشت، سواالت یادیز یهاسوال زوهار

 .را بشنود شانیهاتا جواب کردیم

کنه که کامالً آنا رو به اون  یموفق شد مادر آنا رو راض تایآن _

 گهیانداخت و بهش گفت که د رونیبده. مادر آنا، اون رو از خونه ب

پا به  نیو غمگ دیداره. پس آنا سرخورده، ناام یفراموش کنه مادر

 .گذاشت تایمادرش، آن یدختر عمو یخونه

 

 «شیسال پ ده»

 

 رونیداد و به ب هیسرش را به پنجره تک یبا سرخوردگ آنا

و کنار او  ختیر یمس وانیآب را در ل یمقدار تای. آنستینگر

 .نشست

 .نکن یناراحت زم،یبخور عز ایب _

گر را نظاره رونیو باز هم از پنجره، ب دیآب را نوش یلیمیبا ب آنا

 .شد
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 ؟یمنتظر آسمودئوس _

 رونیرا گفت و چشم از آنا گرفت. حاال او هم داشت به ب نیا تایآن

کرده بود. با  فیتعر شیرا مو به مو برا زیچ. آنا همهکردینگاه م

اش پرده هالعادو خارق بیاز لحظاتِ عج ات،یجزئ نیترکوچک

 .در تمام مدت، با دقت به او گوش فرا داده بود تایبرداشته بود و آن

 اطیو سر تکان داد. چشمانش را از ح دیخود را در آغوش کش آنا

 .نگاه کرد تایگرفت و به آن

 ...تا پدرش کنهی. اون منو فراموش مادیفکر نکنم ب _

 :حرف آنا را قطع کرد و مصمم گفت تایآن

 .کنمیفکر نم نطوریمن ا _

کلمه  کیشد. در چشمانش تنها  رهیخ تایدر سکوت، به آن آنا

 .بود« چرا»وجود داشت، و آن هم 

رنگ آنا گذاشت و لبخند  یدامن آب یشده را رولوله یکاغذ تایآن

 .زد

 .اون بهم داده نویا _



  

 
158 

 یوسوم .م :هدنسیون                                                                             ساد نامر  

 

 نیدامنش برداشت و در ذهنش به ا یکاغذ را با عجله از رو آنا

اما با باز  ست،یخواندن بلد ن یفکر کرد که چطور آن را بخواند وقت

 .دیکش غیج جانیکردن کاغذ، از شدت ه

 کیخودش و آسمودئوس بود. کنار آن آبشار، دوشادوش  ریتصو

کرده  یها را از پشت نقاشنفر آن کیبودند و انگار  ستادهیا گرید

 .بود

شده و در هوا پراکنده  ینقاش اهیآنا با ظرافت، به رنگ س یموها

 .را حس کند یبودن آن نقاش یقیحق توانستیبودند. آنا م

لبخند بر لبانش  ،یدر نقاشآسمودئوس  اهیس یهالباس دنید با

را  نیلباس بر تن داشت؟ ا نطوریهم ا یدر نقاش یشکفت. حت

 بود؟ دهیخودش کش

کاغذ،  یرا جلو برد و آسمودئوس را لمس کرد. صفحه دستانش

 گر،یبه سمت داخل فرو رفت. آنا دستش را برداشت و بار د یکم

 .ستینگر بایز یبه آن منظره
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 دهیکش نییداشت، به پا تیکه در واقع یآبشار، با همان ظرافت آب

احساس  شیهاآن آبشار را در گوش یصدا توانستی. آنا مشدیم

 .بخشو آرامش فیکند؛ آرام، لط

طرح زده شده بود.  نیزم یرو ا،یدرختان با مهارت و گو یهیسا

شده بودند  یبرگ هم در حال افتادن از درخت نقاش نیچند یحت

 .شده بود تیرعا هایکارزهیو تمام ر

او  یرا برا یزیچ نیچن دیفکر فرو رفت. آسمودئوس چرا با در

که درونش فقط  ینامه بود، در حال کیبه  هیشب فرستاد؟یم

 دیرا فرستاده بود تا بگو نیدئوس ا دیشده بود. شا ینقاش

 دی. آنا که خواندن بلد نبود، شاندیآنا را کنار آبشار بب خواستیم

 .دانستیرا م نیاو هم ا

چه خواهش و تمنا در اعماق دلش داشت را جمع کرد و در  هر

چشم  تای. به چشمان سبز رنگ آنختیرنگش ر اهیچشمان س

 .کرد زانیرا آو شیهادوخت و لب

 دند،یدرخشیم ییبایملتمسِ آنا که به ز یهاچشم دنیبا د تایآن

دامنش مشت شده بودند را در  یلبخند زد. دستان او که بر رو
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که از پنجره به  دینور خورش یِبه گرم یو لبخند دست گرفت

 :زد. گفت د،یتابیداخل م

 فیرو برام تعر زیچهمه دیبا یبرگشت یاما وقت ،یبر یتونیم _

 .یکن

 زیخ تای. به سمت آندیاز جا پر ،یاز شاد یناش یادیبا فر آنا

را عقب  تایرنگ آن ییطال ی. موهادیرا بوس شیهابرداشت و گونه

 .نشاند اشیشانیپ یرو یگرید یراند و بوسه

و قربان  کردیبا عجله و نامفهوم از او تشکر م ش،یهابوسه نیب در

 یاو را با خنده از خود جدا کرد. به آرام تای. آنرفتیاش مصدقه

 :و گفت دیکمر او کوب یدستش را رو

 .شهیم رید زم،یبرو عز _

 یدر گلو، سرش را تند تند تکان داد. به سمت شنل آب یبا بغض آنا

راه  یبرداشت، آن را چنگ زد و به سمت در خروج زیرنگش خ

 .افتاد
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 رونیب اطیرا از ح شیرا باز کرد. پا یگذشت و در چوب اطیح از

. دیکوب واریو او را به د دیرا چسب شیبازوها ،یگذاشت که شخص

نشستند و او  شیهالب یفرد رو یهابکشد که لب غیخواست ج

 .را ساکت کردند

دئوس ثابت شده  یبسته یهاچشم یاش روگرد شده چشمان

. او باز فشردیآنا م یهالب یرا رو شیهابودند که با حرص، لب

 کیبود، اما چون صورتش به آنا نزد دهیرا پوش اهشیهم شنل س

 .ندیآن را بب توانستیبود، م

 یگونه هم به اندازه نی. همندیا ببها رو آن دیایب یکس دیترسیم

 !دردسر درست شده بود یکاف

دئوس گذاشت و او را به سمت عقل هل  یشانه یرا رو دستش

 یتکان نیترثابت بود و کوچک شیداد، اما دئوس همچنان سر جا

 .نخورده بود

دختر دست و پا  کی شهیدئوس کجا، زور آنا کجا! او هم زور

 یبود. همه دهیند لمیبودن تع یقو یبود که برا یچلفت
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ازدواج و  اشفهیکه وظ دندیدیم یاو را به چشم فرد انشیاطراف

 .کمک به شوهرش بود

. دئوس، با مکث عقب رفت و به او آمدیاشکش در م داشت

که درونش طوفانِ غم به راه  اهیس یآن دو گو دنی. با دستینگر

ا به سمت خود را گرفت، او ر شیهاشانه یمعطلیافتاده بود، ب

 .و در آغوش گرفت دیکش

 .دلم برات تنگ شده بود آنا _

را  شیهاتر کرد. آنا دسترا دورِ او تنگ شیهارا گفت و دست نیا

 .دور کمر او حلقه کرد و چشمانش را بست

 یمهم نبود که چه کس گریبود، د دهیرا شن یزیچ نیکه چن حاال

بود و دلتنگِ آنا، پس . اگر دئوس آنجا ندیها را ببممکن بود آن

 دیمزاحمشان نشود، نه؟ با یحواسش هم بود که کس شکیب

 کرد،یبه دئوس شک م دی. نباکردیم یرا نسبت به او قو مانشیا

 !دینبا

 :فکر، لبخند زد و گفت نیا با
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 .دل منم واست تنگ شده بود دئوس _

کرد. بعد از  اهیرا س دگانشید یو همه دیچیاطرافش پ یکیتار

 یبودند. صدا ستادهیها کنار همان آبشار اگذشت چند لحظه، آن

به  ا،یو با سازِ دن کردیم میها تقدآب با سخاوت خود را به آن

 .شدیم ریسراز نییبه پا ییبایز

 .نشاند شیرو یگرم یدست آنا را گرفت و بوسه دئوس

 آنا؟ یرو دوست داشت یاون نقاش _

را به پشت گوش هل داد. سر تکان  شیموها گرش،یبا دست د آنا

 :داد و گفت

  ش؟یدیآره. تو کش _

لب  کرد،یو نوساناتش نگاه م اچهیکه به در یدر حال آسمودئوس

 :گشود

سخت گذشت. دلم  زیچهمه یچند روز که نبود نیا یآره. تو _

 .برات تنگ شده بود آنا
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لبخند زد. هر دو در سکوت به آب نگاه  ،یزیبدون گفتن چ آنا

 :که دئوس گفت کردندیم

  ؟یبازآب یآیم _

را  یزیچ نیرا باال انداخت. چن شیبه سمتش بازگشت و ابروها آنا

از شدت تعجب،  گفت؟یاو داشت م یِو جد یدئوس عصب

 :گفت یبلند یرا گرد کرد و با صدا شیهاچشم

  ؟یچ _

که به آنا فرصتِ  نیباال انداخت. بدون ا ییابرو طنت،یبا ش دئوس

اش شانه یپاسخش را بدهد، دستش را رو ایفکر کردن دهد 

 .هل داد اچهیگذاشت و او را محکم به داخل در

شده  سیخ شیهالباس یو درون آب افتاد. همه دیکش غیج آنا

 .کار کندچه دانستیبودند و از شدت تعجب، نم

 یهاو پره دیلرزیکه از خشم م یگرد شده، در حال یچشمان با

 :دیکش ادیفر شدند،یباز و بسته م اشینیب

 !کشمتیدئوس! م _
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دستانش را در آب  ستاد،یایم شیپاها یرو یکه به سخت یحال در

 .دیها را به سمت دئوس پاشفرو برد و آب

آنا و آسمودئوس شروع شد. به سمت هم آب  نیب جنگ

 یاز اعماق قلبش، احساس شاد. آنا دندیخندیو م دندیپاشیم

که  یزمان ینداشت، حت یآنقدر احساس خوب گاهچی. هکردیم

نکرده  یآمد هم، آن گونه احساس شاد ایبه دن ترشخواهر کوچک

 .بود

شده،  میاعالم کرد که تسل یکه آنا از شدت خستگ نیاز ا بعد

اش باختنش مسخره یکه برا یو در حال دیاو پر یدئوس رو

آورد. دامن بلند آنا به  رونیکشان از آب بو را کشانا کرد،یم

 .دیچکیکوتاه دئوس، آب م یبود و از نوکِ موها دهیبدنش چسب

آنا به خانه بازگردد، به دروغ  یزود نیبه ا خواستیکه نم دئوس

تا چند روز  گریگفت که اگر آنا را آن لحظه به خانه ببرد، د

 .حرفش را قبول کرد یدنبالش برود و آنا هم به سادگ تواندینم

را در آوردند. آنا لباس نازک  شانیهالباس شترِیب ،یسر ناچار از

 یهیبود، به تن داشت و شنل و بق سیرا که همچنان خ یدیسف
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درخت پهن بودند. آسمودئوس  کی یشاخه یرو شیهالباس

درخت پهن  یو شنلش رو راهنیفقط شلوارش را به تن داشت و پ

بود تا خشک  شتهگذا یارا هم گوشه شیهاشده بودند. چکمه

 .شوند

که دئوس  نیشلوارش شده. از ا الیخیحال بود که بخوش آنا

 .دیکشیخجالت م ند،یبدون شلوار کنارش بنش

رنگش کشاند تا حواسش را پرت  یرا به سمت شنل آب نگاهش

 .افتادیها مسبزه یو رو دیچکیشنلش آب م یکند. از لبه

کاله بزرگ داشت تا  کیداشت شنل او هم مانند دئوس  دوست

شد،  دایپ تایآن لیکه در وسا یزیصورتش را بپوشاند، اما تنها چ

 .شنل بود نیهم

اش چشم دوخت. برهنه یانداخت و به پاها نییرا پا سرش

داشت سردش  پوشاند؛یپتو هم داشت تا خودش را م کی کاشیا

 .شدیم
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 شیزانوها یبه او انداخت و دستانش را رو ینگاهِ کوتاه ئوسد

 .گذاشت

 سردته؟ _

 :تکان داد و به دروغ گفت« نه» یرا به نشانه سرش

 .نه، خوبم _

را  شیهاکرد و دست کیبه حرف آنا، خودش را به او نزد توجهیب

او انداخت. آنا بالفاصله، احساس کرد که دارد آتش  یهادور شانه

 .را جمع کرد شیهادر دلش دئوس را لعنت، و شانه .ردیگیم

تر در نشان نداد، فقط او را محکم یکار او واکنش نیبه ا دئوس

 .آغوشش فشرده و به بدن بدون پوشش خود چسباند

آبشار گوش  یدر آغوش دئوس ماند و به صدا یطوالن یقیدقا آنا

 :زد و گفت ایدلش را به در ت،یداد. در نها

 دئوس؟ _

 م؟جان _
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 انیب یکرد کلمات را طور یرا به هم فشار داد و سع شیهالب

. دوست داشت بداند دئوس دیاین شیپ نشانیب یکند که مشکل

 ...ایبه پدرش  هیشب کند؛یم فیزخمش را چگونه تعر لیدل

 ه؟یچ یچشمت برا یسوختگ _

 اهیشد. چشمان س رهیرا به سمت دئوس برگرداند و به او خ سرش

باز  یگفتن حرف یسرخش برا یهابودند. لب گنیرنگش غم

 .داشت دیو ترد گفتینم یزیاما چ شدند،یم

نگاهش را به چشم چپ  گفت؟یبه مشعوقش م یزیچه چ دیبا آنا

 ییهادئوس دوخت. پوستش به شدت جمع شده بود و در قسمت

 .رنگ بود یاکمتر، قهوه یایقرمز و در نواح

دئوس را  دیاو گذاشت و لبخند زد. با یگونه یرا رو دستش

 .دیرا به او بگو قتیکه حق کردیمتقاعد م

 .باشه، من بازم دوستت دارم یهر چ قتیحق _

آنا  یداد و لبخند زد. مشغول نوازش موها رونیدئوس نفسش را ب

 :کرد فیشد و تعر
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که  گفتیاومدم. پدرم م نیبه زم شیسال پ ستیبه دو کینزد _

 ییباال گاهیمنطقه معتقدن که من جا نیو پادشاهِ ا نیاطیتمام ش

اومدن من به  لیدل هانیکنم. هر چند، مطمئنم که ا دایپ تونمیم

 گرانیکه به خاطر حرف د ستین ینبوده. پدر من کس نیزم

تالشام نتونستم  یهمه بابکنه، اما  یخودش رو مجبور به کار

رو  زادیآدم هیت آورد و گذاش نیمتوجه بشم که چرا من رو به زم

 وسوسه کنم؟

. از نظرش ممکن بود او با ندیمکث کرد تا واکنش آنا را بب دئوس

دئوس را  تیوحشت کند، اما آنا که حساس یزیچ نیچن

شد. منتظر بود تا  رهیبه او خ یحرکت خاص چیبدون ه دانست،یم

 .کار را کرد نیدئوس ادامه دهد و او هم هم

شدم. عاشق دختر همون موفق شدم، اما عاشق هم  _

 .ش کردم و به خدمت خودم درش آوردمکه وسوسه یازادهاشراف

او فرو برد.  یدر آغوشش فشار داد و سرش را در موها شتریرا ب آنا

کنار گوش او به  ،یو بعد از مکث کوتاه دیکش یقینفس عم

 .کردن ادامه داد فیتعر
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روحشون و  بسته به نن،یرو بب نیاطیما ش یچهره یآدما وقت _

 گهید یکینفر ممکنه کور بشه،  هی. دنیتاوان م شونیزندگ

محروم شد.  دیشه و... اما اون دختر، از نور خورش ضیمر

 ...چهرمو نشونش بدم، اون... خودش خواستمینم

 :دستانش را دور گردن دئوس حلقه کرد و کنار گوشش لب زد آنا

 .دئوس، آروم باش دونمی! مسیه _

 یبرا یدئوس، بغض داشت. شکسته بود و دنبال مرهم یصدا

 .گشتیدرمان م

راه حل شکستم،  هیکردن  دایدرمان و پ یبرا نویتمام قوان یوقت _

مبارزه  یادگاریزخم...  نیپدرم اون رو کشت و به من حمله کرد. ا

 .با پدرمه

 :دیو پرس دیکش یقینفس عم آنا

 بود؟ یاسمش چ _

بود، اما دئوس بدون  یروادهیز یکم اسم آن دختر دنیپرس دیشا

 :پاسخ داد یبیعج ایواکنشِ بد 
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  .ایمار _

 هودهیدئوس را آرام کند، اما بلد نبود. فقط ب خواستیدلش م آنا

که  شانیهاآبشار پرداخت. لباس یدر آغوش او ماند و به تماشا

 .دندیها را پوشخشک شدند، آن

 :شنلش، رو به دئوس گفت یبعد از بستن گره آنا

 .رو بهت بگم یزیچ هی دیبا ،یراست _

 یو به تنه بستیرا م شیهاچکمه یکه گره یدر حال دئوس

 :دیداده بود، پرس هیدرخت تک

  رو؟ یچ _

 .زد ایدلش را به در ت،یپا و آن پا کرد و در نها نیا آنا

 .من... امشب خواستگار دارم _

از خشونت، در چشمان به رنگ شب دئوس نشست. سرش  یبرق

 :لب زمزمه کرد ریشد و ز رهیرا باال آورد، به آنا خ

 ؟یچ _
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پاچه شده بود. دستانش را به هم گره زد و سرش را آنا دست

که  دادینشان م یبه درست ش،یهاانداخت. سرخ شدن گونه نییپا

 .دیکشیخجالت م قتیچقدر از به زبان آوردن حق

 ...خب... مادرم... من رو از خونه _

از جا بلند شد و به  بست،یآخر را م یکه گره یدر حال دئوس

 .سمت او رفت

 مونده؟ یش باقهنوز مسئله یشده! چرا خواستگار یچ دونمیم _

که اگر او  دانستیغضب بود و آنا نم طانِیبود. دئوس ش دهیترس

 توانستی. نمدیایممکن بود سرش ب ییچه بال شد،یم نیخشمگ

 .شدیم نیخمشگ شیاز پ شیکارش، دئوس ب نیعقب برود. با ا

داشتم از اول. اونا... اونا راستش  ادیخب... من... خواستگار ز _

 .انیو خواستن حتماً ب ومدنیچند تاشون کوتاه ن

 یآخر حرفش را با عجله و پشت سر هم گفته بود. حت یهاقسمت

 الشیحال خ نینه، با ا ای شک داشت درست جمالت را ادا کرده

 .دیرا به دئوس بگو قتیراحت بود که توانسته بود حق
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سرش را به آنا  بست،یشنلش را م یکه گره یدر حال دئوس

 .کرد کینزد

 چند تان؟ _

و در فکر  دیکش یقیبود. آنا نفس عم پروایخشنش، آرام و ب لحن

 .شدیبه ده نفر م کیفرو رفت. تعدادشان نزد

 .نفرده...  _

بود!  نقصیصورت آنا چرخاند. او ب یچشمانش را رو دئوس

 یو بلندش، دلبر ادیکه در حصار مژگان ز ییو دلربا اهیچشمان س

بودند. پوست  رهیخاص، به چشمان دئوس خ یو با حالت کردندیم

 .داشت یداشتنو دوست فیلط یتضاد ش،یآنا که با موها دیسف

 ی. بودیکش قیعم یاو فرو برد و نفس یسرش را در موها دئوس

اش فرو برد و با معشوقه یآنا را دوست داشت. دستش را در موها

 :سرد، گفت یلبخند

 .کردن یده نفر، همسر من رو خواستگار نیو ا _
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تا دئوس آرام  کردیکار مچه دی. بادیکوبیم اشنهیآنا در س قلب

 شود؟

 .از آنا فاصله گرفت و سر تکان داد دئوس

 .میبهتره برگرد _

و  دندیچیدورشان پ هایکیرا گفت و دست آنا را گرفت. تار نیا

آنا را  یهادرِ خانه ظاهر شدند. دئوس با زور لب یها، جلوآن

مدت، آنا با ترس به او نگاه  نی. در تمام ایو طوالن قیعم د،یبوس

 .کردیم

 یخال یفقط به جا د،یاز آن بوسه نفهم زیچچیرفت و آنا ه دئوس

 .شد و در فکر فرو رفت رهیاو خ

 

 «حال»

 

را دراز کرد. خسته شده  شیو پاها دیبا حسرت آه کش مادربزرگ

 .مانده بود نیزم یرو فیبود و هنوز هم سفره، بالتکل
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صورت گرفت و هر هفت خواستگار، به طرز  یهفت خواستگار _

 !مردن یوحشتناک

چشمانش را از تصور مرگ هفت نفر گرد کرد و در فکر فرو  زوهار

 :را به هم فشرد و در آخر، با شک گفت شیهارفت. لب

 یکه جنِ دئوس تو هیاون داستان هیکه شب نیاما مادربزرگ، ا _

 .کرد فیتعر دونیم

 .کرد دییسر تکان داد و تأ یبا ناراحت مادربزرگ

 آنا چقدر وحشت کرده بود؟ یتصور کن یتونیم _

سر تکان داد، اما تصورش سخت بود که  زانیآو ییهابا لب زوهار

زده و وحشت نیغمگ گفت،یکه مادربزرگش م ییبایز یآن آنا

 .باشد

ادامه  نشیو غمگ یشگیداستان را با همان لحن هم مادربزرگ،

 .داد
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سه نفر بعد اعالم کردن که به  ،یخواستگار نیبعد از هفتم _

تو  عهیشا نی. استشدهنیو اون دختر نفر آنیآنا نم یِخواستگار

 شدهنیکه نفر نیو آنا نابود شد! نه از ا دیچیتموم روستا پ

بلکه از  کنه،یباهاش ازدواج نم یکس گهیکه د نیا ای دوننشیم

 .باشه تهکه دئوس اون هفت نفرو کش نیا

 

 «شیسال پ ده»

 

 دیکش یقیبا عجله به داخل آمد و کنار آنا نشست. نفس عم تایآن

هراسان او، با عجله  یچهره دنیو درخواست آب کرد. آنا با د

 .را به سمتش گرفت وانیو ل ختیآب ر شیبرا

گذاشت و  تایآن یشانه یدستش را رو ینشست، با نگران کنارش

 :دیپرس

 تا؟یشده خاله آن یزیچ _

 .سر تکان داد ،ینف یبه نشانه تایآن



  

 
177 

 یوسوم .م :هدنسیون                                                                             ساد نامر  

 .ستین یزینه دخترم، چ _

 :تازه کرد و ادامه داد ینفس

کردم. شام  رید دیهست که بود، ببخش ییهاعهیهمون شا _

 ؟یخورد

به دو هفته از نبود دئوس  کیسر تکان داد؛ دروغ گفت. نزد آنا

 .بود دهیو آنا به شدت ترس گذشتیم

دئوس از  دیترسیکه از او شده بود، م یایخواستگارآن هفت  با

هفت  دیکه چرا با کردیبرگردانده باشد. هنوز هم درک نم یاو رو

 .رفتندیم ایتن از خواستگارانش از دن

 ییهاها با اتفاقاز قتل و کشته شدن نبود. آن ینشان چیه

که آنا درک  یزی. چشدندیشب، فوت م ایدر طول روز  ،یمعمول

 .اتفاقات بود نیبودن ا وستهیو پ یتوال کرد،ینم

 :گفت دیو با ترد دیآنا را چسب یهاشانه تایآن

 ست؟یکار دئوس ن نایا ی... آنا... مطمئنگمیم _
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رها کرد و با  تایآن ی. دستانش را از شانهستادیا دنیقلب آنا از تپ

پلک زد و آب دهانش را  ی. با ناباورستیزده، به او نگرماتم ینگاه

 شته باشد؟ خواستگارانش را؟قورت داد. دئوس هفت نفر را ک

و محکم  دیرا چسب شیهااو، با عجله شانه تیوضع دنیبا د تایآن

 .تکانش داد

 آنا؟ آنا؟ _

او را  ،یشتریبا شدت ب تایکرده بود. آن خی. قلبش دادیپاسخ نم آنا

 .را باالتر برد شیتکان داد و صدا

 ؟یآنا، دختر جون خوب _

اما اگر بود چه؟ دو  توانست،یکار دئوس باشد. نم توانستینم

کار دو هفته داشت چه نیاز او نبود. در ا یهفته بود که خبر

 کرد؟یم

 :آنا، به تقال افتاد و با عجله گفت دیسف یچهره دنیبا د تایآن

آنا من که نگفتم حتماً اون کشته آخه دخترم! برو ازش بپرس،  _

 .آدیحتماً م آد،یباشه؟ برو همون آبشار صداش کن. م
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 داد؟یبرود؟ داشت اجازه م گذاشتیم تایبود. آن شب

به او نگاه  یکشاند که با نگران تایچشمان سبز آن یرا رو چشمانش

! مجبور چارهی. زن بدیدیاز اشک در چشمانش م ی. ردکردیم

 .آنا را هم بر دوش بکشد یهابود بار غم

به شنل او کرد و  یاواکنش کوچک آنا، با سر اشاره دنیبا د تایآن

 :گفت

 .برو دختر جون، برو از خودش بپرس _

از کمان رها شد. به سمت شنل هجوم برد و آن را  ریمانند ت آنا

کرد. ذهنش در  یط اطیها را تا حتن کرد. از خانه خارج شد و پله

در قلبش  یریکرده بود. آن جمله، مانند ت ریگ تایتلخ آن یجمله

 .شدیو باز هم تکرار م رفتیفرو م

 ست؟یکار دئوس ن نایا ی... آنا... مطمئنگمیم _

 :دیلب غر ریرا با دست پوشاند و ز شیهاگوش

 !تمومش کن، تمومش کن. بسه _
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شد که به شدت  جادیا یبد یرا باز کرد. صدا اطیح یدر چوب

در آن  یجلب توجه کند، اما کوچه خلوت بود و کس توانستیم

 .شدینم دهید

 ی. نگاهدیآمد. خود را در آغوش کش رونیرا رها کرد و کامل ب در

 .به دو طرف کوچه انداخت و بعد به سمت چپ راه افتاد

که دئوس آنجا نبود.  گفتیکنار آبشار؟ احساسش م رفتیم دیبا

 کردیم یرا ط یایطوالن ریمس دیرفتن به آنجا با یبرا ،یاز طرف

از  یکیبه  کیاما نزد فتد،یب یبد کسان ریو احتمال داشت گ

 .ناتیبودند و همه مشغول تدارک تزئ یمحل یهایمهمان

و  زدیجنگل به سرش نم الیخ شبمهیتا ن یحساب، کس نیا با

و با او حرف  دیدیدئوس را م دیامن بود. در هر صورت، با شیجا

 .زدیم

و به راه افتاد.  دیکش یقینفس عم د،یجنگل که رس یورود به

 غِیدامنش به ت کردیم یو سع زدیدرختان را کنار م یهاشاخه

دشوار  یدر آن موقع از شب کم دن،ینکند. د ریها گاز بوته یبعض

 .کردیتر مرا سخت ریبود و مس
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عالوه  رفت،یراه م ی. وقتکندیم بشیتعق یکس کردیم احساس

را هم  یگرید یهاقدم یخودش، صدا یهاقدم یبر صدا

ها هم قطع قدم یصدا ستاد،یایکه م نیه محض ااما ب د،یشنیم

 .شدیم

 ی. بر رودادیضعف نشان م نقدریا دیبود، نبا دهیترس دیشا

که تراکم  دیاز جنگل رس یتمرکز کرد و به قسمت رشیمس

 .درختان، در آن کمتر بود

 واناتیح ریقسمت جنگل، گ نیحال بود که در اخوش حداقل

تا به آنان  رفتیم شیتا عمق جنگل پ دی. باافتدینم یوحش

 .دیرسیم

کرده بود، جدا کرد.  ریکه به آن گ یدرخت یرا از شاخه شنلش

 :و گفت دیکش ینفس راحت

 .هوف! از شر اون همه درخت و بوته راحت شدم _

 .دیدرختان به گوشش رس انیآشنا و مردانه، از م ییصدا

 !آنا خانم یما افتاد ریگ ،یاز شر درختا خالص شد _
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وحشت را در اعماق وجودش، و بند بند انگشتانش حس  آنا

 چیداشت در صورتش ه یاما سع دند،یلرزی. دستانش مکردیم

 .نشان ندهد یحس

آمد.  رونیدرختان ب انیجوان از م یسمت راست، مرد از

 یِخاکستر راهنیکه از روستاست. پ دادندینشان م شیهالباس

داشت و شلوار کتانش که با دو تا بند به به تن  یارنگ و رو رفته

 .دادیوصل بود، او را مضحک نشان م راهنشیپ

بود که گفته  یاز همان سه خواستگار یکی. شناختیاو را م آنا

 .خواهدیاو را نم گریاست و د شدهنیبود آنا نفر

او شود، اما متوجه شد  فیبه زور و با معجزه حر توانستیم دیشا

و با  اندستادهیا یکیکه هفت تن از دوستانش هم کنار او در تار

 .کنندیتمسخر، به آنا نگاه م

که او آنجا حضور  شدیدئوس هرگز متوجه نم کرد؟یکار مچه دیبا

را در رودخانه  جانشیو جسم ب کردندیها به او تجاوز مداشت. آن

 .کردندیرها م
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  ...تو... تو _

تا حرفش را کامل کند. به  آوردینام آن پسر را به خاطر نم یحت

 .مغزش از کار افتاده بود ،یبیطرز عج

به  دند،یدرخشیم یاهیکه در س اشیاغیجوان با چشمان  مرد

 شکیقدم عقب رفت. ب کیسمت آنا قدم برداشت. آنا ناخودآگاه، 

 یفیآنان شود. هفت مرد در برابر دختر ضع فیحر توانستینم

 .شدندیم روزیمثل او، حتماً پ

 :ترس آنا، قهقهه زد و گفت دنیجوان با د مرد

اون معشوقِ کثافتت اومد  یچطور وقت ؟یدیخانم کوچولو، ترس _

 ییبال نیهمچ یبود دهینترس تیخواستگار امیگفت حق ندارم ب

 ارم؟یسرت ب

رد که آنا با تمام سرعت، پا به فرار را به سمت آنا دراز ک دستش

به خاطر  یو هر از گاه گذشتیدرختان م انیگذاشت. از م

اما خودش را زود  رفت،یم شیخوردن پ نیتا مرز زم هازهیسنگر

 .دادیادامه م دنیو به دو کردیجمع و جور م
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کرد، آن مرد از  ریها گاز سنگ یکیبه  شیکه پا گریبار د کی

 نیفرصت استفاده کرد و شنل آنا را گرفت و او، به شدت زم

 .خورد

اش خرد شده بود. خودش را نگه داشته بود شانه کردیم احساس

 .نکشد غیتا به خاطر درد ج

. لبخند دیرا کش شیآنا انداخت و موها یبالفاصله خود را رو مرد،

. چشمان زدیهم م جنگل، حال آنا را به یِکیدر تار فشیکث

 .کردیآور، به او نگاه مچندش یو با نگاه زدندیسبزش برق م

 !کوچولو یآوردم هرزه رتیگ _

بزند که هرزه او بود که داشت  ادیدهان باز کند و فر خواستیم

گرفته بود و  اشهیاما نتوانست. گر آورد،یسرش م ییبال نیچن

 .زدیمرد دست و پا م یجثه ریز هوده،یب

 یپوزخند زد و مشغول باز کردن گره د،یآنا را د یکه ناتوان مرد

 یدوستان او را بشنود که با لحن یصدا توانستیشنل شد. آنا م

 «؟یپس من چ»:گفتندیم یشاک
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مرد را کنار بزند و تمام  خواستی. مخوردیداشت به هم م حالش

نامفهوم در  ییاما فقط صداها اورد،یاش را باال بمعده اتیمحتو

 .شدیها مآن یکه باعث خنده آوردیم

از قبل، به دنبال پاره  ترصیشنلش، کامل باز شد. مرد حر یگره

پوست آنا را  شیهاکار، با ناخن نیا یبود و برا راهنشیکردن پ

 یدرنده و گرسنه نداشت. جا وانیح کیبا  ی. فرقدادیخراش م

 .سوختیم ش،یهادست

را دور گردنش حلقه  شیهاکه مرد دست دیکش غیبا درد ج آنا

 .دیکوب نیزم یو بعد، دوباره محکم رو دیکرد، سرش را باال کش

 یرفتند و نفسش، برا یاهیبه خاطر شدت ضربه س شیهاچشم

 یبال نیچن یکه روز کردیچند لحظه بند آمد. فکرش را هم نم

 .دیایسرش ب یوحشتناک

بود که  نیبه ا دشیدستش را دراز کرد. ام باز،مهین یچشمان با

بکشد و بعد، در  رونیمرد ب نیا ریخودش را از ز توانستیم دیشا

 .بخزد و به خانه برگردد یاهیس
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تر از خاک برخورد کرد؛ سنگ بود. آن را سخت یبه جسم دستش

اما او  د،یسنگ، انگشتش را خراش زیت یچنگ زد که لبه

 .دیبه سوزش دستش، سنگ را بر سر مرد کوب تیاهمیب

شد تا فرار کند، اما  زیخمین راهنش،یها از پشل شدن دست با

مقابلش همچنان به پا  وانیح یهاکه آه و ناله نیموفق نشد. با ا

 .دیکوب نیبود، او را محکم گرفت و باز هم به زم

درد  یخشک، به طرز وحشتناک نیبه خاطر اصابت با زم کمرش

 ها،زهیسنگر یشدنش بر رو دهی. اثر کشسوختیو م کردیم

 .سوزناک بود

 !میحاال حاالها با هم کار دار ؟یریکجا دَر م _

 گری. دکردیطلب کمک م زده،خیبود. سرد و  ستادهیا ذهنش

نه، فقط  ای دیشنیدئوس م ایآ شد،یمهم نبود که چه م شیبرا

زد تا درد جسمش را  ادیخودش را رها کرد و نام آسمودئوس را فر

 .گونه کم کند نیا

 !دئوس _
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 یخنده یو دست و پا زد. از صدا دیخودش را عقب کش هیگر با

 کردیکه زده بود، درد م یادیاز شدت فر شیها متنفر بود. گلوآن

 یتا حوال کردیآنقدر بلند بود که حس م شی. صداسوختیو م

 .باشند دهیرا شن شیروستا ممکن بود صدا

 !آسمودئوس! کمک _

 نیبه ا ش،یهانهیس یکیتا نزد راهنشیآمدن پ نیی. با پاآمدینم او

که همانجا فدا خواهد شد و بعد از آن، به طرز  دیرس جهینت

 .خواهد مرد یدردناک

 یبر صورتش جار شیهاکه اشک ی. در حالدیکشیزور نفس م به

 :زد ادیبودند، باز هم بلندتر از قبل فر

 !کمکم کن کنمیمدئوس! خواهش  _

 :به صورتش زد و گفت یایلیبا تمسخر س مرد،

 زم،یعز آدینه؟ نم ،یزنیمعشوقِ احمقتو صدا م یحتماً دار _

 !آدینم
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آهن بود.  یگداخته کیاز  یمانند رد اشیلیس ی! جاسوختیم

سوزانده و به  یلیس نیکه تمام وجودش را با ا کردیاحساس م

 .بودند دهیآتش کش

حس  شیبار آخر، تالشش را کرد. طعم خون را در گلو یبرا

را که  یاما باز هم تنها کار سوخت،ی. تمام وجودش مکردیم

 .دیانجام دهد، به جان خر توانستیم

 !کمک ا،ی! خداکنمیدئوس! التماست م _

سرش رد شد و به سر  یاز باال یکم یبه سرعت، با فاصله یجسم

که به صورت مرد اصابت  یمرد برخورد کرد. آنا فقط توانست پتک

 یکه پرتاب شده بود، او را به شدت به درخت ی. پتکندیکرد را بب

 .دیها قرار داشت، کوبدور از آن یاکه در فاصله

به  نیخون یبه مرد که با صورت ز،یخمیآنا باز مانده بود. ن دهان

که به  یبود، اما خون کیده بود نگاه کرد. تاردرخت برخورد کر

. مرد نه ناله کرد و شدیم دهید یشده بود، به خوب دهیاطراف پاش

 .خورد یتکان ینه حت
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 یکیافتاد. آنا در تار نییآرام از صورت مرد جدا شد و پا پتک،

سرش از وسط  ی. کاسهندیاو را بب یشدهصورت له توانستیم

 .بود یشکافته شده و خون از آن جار

اش نگاه کند. سرش را رفته نیبه او و صورت از ب خواستینم آنا

دهانش گذاشت تا  یگرداند و دستش را رو یگریبه سمت د

 .اوردیاش را باال نمعده اتیمحتو

 کردند،یطرف و آن طرف نگاه م نیبه ا یمرد با سردرگم دوستان

خاموش  شانیهانشان پشت سر آنا ثابت، و نگاهکه چشما نیتا ا

 .شد

سرش را کج، و به عقب نگاه کرد. چهار نفر، پشت سرش  آنا

آنا توانست  دند،یخز رونیب یکیکه از تار یبودند. هنگام ستادهیا

بودند، اما  ونایو  ورای اتو،ی. دئوس، دندیرا بهتر بب شانیهاچهره

 یحالبار، از شدت خوش نی. اشدندینم دهیاطرافشان د نِرهایوا

 !بود کرده دای. نجات پکردیم هیگر

 ادیها فررا باال برد و به سمت آن شیصدا یاز مردان، با قلدر یکی

 :زد
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 د؟یهست یک گهید ای! شما عوضیهو _

شنل هم  یدر ذهن آنا جرقه زد. چرا نقاب نزده بودند و حت یزیچ

 به تن نداشتند؟

به  ترفیضع هیکه از بق اتوید زده بود، به سمت ادیکه فر یمرد

 .نتوانست به او دست بزند یهجوم برد، اما حت دیرسینظر م

دست باال برد. به  کیو با  دیگردن او را چسب یبا خونسرد اتوید

 رهیاش خو به طعمه دیسمت جلو حرکت کرد، او را به درخت کوب

اش، گولِ قد زد. طعمه یپوزخند شیروشد. به حماقت فرد روبه

 !را خورده بود فشیکوتاه و جسم نح

و دهانش را  زدیچنگ م دنینفس کش یبرا اتویبه دستان د مرد

کردن به او التماس کند، اما  یزندگ یتا برا کردیباز و بسته م

. صورتش کبود شده بود و شدیاز دهانش خارج نم ییصدا

 شیاز گلو بیجع ییزده بودند. صدا رونیچشمانش از حدقه ب

 ،یرحمیبا ب اتویاما د داد،یرا تکان م شیو پاها دادیم رونیب

چشم  یزندگ یاو برا یاخم، به تقالها یحت ایلبخند  کیبدون 

 .دوخته بود
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حس،  نی. از ادیدیرا م یبود که آنا مرگ کس یبار نیاول نیا

را کنار گذاشت و با ترس زمزمه  دیفشرده شد. ترد نهیقلبش در س

 :کرد

 اتو؟ی... دید _

متوجه برخورد باد با  ،یپرت. با حواسدیکوبیم نهیدر س قلبش

و در خود  دیرا باال کش راهنشیشد. با خجالت، پ اشنهیس یقفسه

 کرد؟یکار مچه دیمچاله شد. حاال با

انداخت. با  نییجمع کرد و سرش را پا اشنهیس یرا رو دستانش

 .سرش را باال آورد ونا،ی یصدا دنیشن

مثل من  یگریجشن گرفتن بدون ج دیکنیحس نم ون،یآقا _

 ه؟یکار بد

 یهااشیچشمانش را گرد کرد، اما آن ع ونایاز وقاحت کالم 

آخر را  یهاگذران، بدون توجه به دوستشان که داشت نفسخوش

چشم دوختند.  ونایزدند و به  یفیلبخند کث د،یکشیم اتوید شیپ
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دوستشان را هنگام تقال  توانستندیشده بودند و نم انگار طلسم

 .رفتندیبه دلِ مرگ م خبر،یکه ب مانستندیم ییها! به برهندیبب

گذاشته بودند  ریها تأثآن یرو نیاطیبود. چطور ش زدهرتیح آنا

 گونه کور شده بودند؟ نیکه ا

 رونیرا ب رشیشمش ونایشدند که  کینزد ونایبه  ب،یدر ج دست

ها مانند چشم به هم زدن، دو نفر از آن کیو در آورد 

فاتح، بر  یافتادند و لبخند نیزم یبر رو جانیب ییهاعروسک

 .نشست ونای یهالب یرو

شد. آنا با وحشت  یآن دو جار یاز خون، از کنار جنازه یاکهیبار

 .شد رهیآنان خ یزدهباز و وحشت یهاو به چشم دیبه عقب خز

 یلباسشان که به خاطر ضربه ی. از کنارهدندیلرزیم شیهادست

که با  شانیهااز بدن ییهاقسمت توانستیپاره شده بود، م ونای

 .ندیرا، بب شدیم دهیشکافته شده بودند و گوشتشان د ریشمش

 اهشیس یهاکشت. اطرافشان را پر از توپ ورایها را، نفر از آن دو

دست و  دنینفس کش یبرا ،یکیتار یهاهاله انیها در مکرد. آن
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 دادند،یم رونیوحشتناک از گلو ب ییکه صداها یپا زدند و در حال

 .جان دادند

 ،یفرار کند، با خونسرد خواستیاز آنان را که م گرید یکی اتوید

داشت  یکه سع یهنگام زینفر ن نیمانند نفر قبل خفه کرد. آخر

فرو نروند، دئوس را از خودش جدا کند تا درونِ بدنش  یهاطناب

فرو  اشنهیبلند دئوس درون س یهاکه طناب یاجان داد. لحظه

جا را ردِ خون فرا گرفت و . همهرفتند نیمرد از ب یرفتند، تقالها

 .انداختند نیزم یدئوس، مرد را رو یها با اشارهطناب

 یو دستانش را رو دیکش یبلند غیج ن،یزم یبا افتادن مرد رو آنا

بود، چه  دهیمرگ را ند گاهچیزده بود. هسرش گذاشت. وحشت

 .کشته شوند یشکل وحشتناک نیبه چن انشیبرسد که اطراف

شده. حاال مطمئن شده بود که  نیکه واقعاً نفر کردیم احساس

تمام آن افراد، توسط دئوس و خواهر و برادرانش کشته شده 

 .بودند

 ینهیس یسرش را رو شدیم کاشی. ادیلرزیشدت ترس، م از

 کردیم هیفقط گر شد،یکه آرام م یو تا هنگام گذاشتیدئوس م
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حس را از  نیتا ا رفتیم ایدن نیاو هم از ا ایو  ختیریو اشک م

 .خودش دور کند

 یو چشمان تینفر که به دست دئوس کشته شد، او با جد نیآخر

او احساس  یهاچشم دنیبازگشت. آنا با د اتویبه سمت د زده،خی

 نیتا ا توانستیسر دئوس آمده بود؟ چطور م ییلرز کرد. چه بال

هم  یاحساس ناراحت یمرگ آنان، حت دنیباشد و با د رحمیحد ب

 نکند؟

که دئوس پتکش را با مهارت و  دیبه اوج خود رس یزمان رتشیح

نشانه گرفت.  اتویسرعت، در دستانش تاب داد و به سمت د

 م بکشد؟برادرش را ه خواستیم

. دست دئوس با سرعت شدندیگردتر نم نیآنا از ا یهاچشم

 .رنگ را تاب داد یاپتک نقره یشتریب

هم  اتویدر سکوت به دئوس چشم دوخته بودند و د ورا،یو  ونای

داشت. چشمان  احساسیو ب کردهخی یاچهره شه،یمانند هم

 رهیدنبال کردن حرکات پتک، به صورت دئوس خ یسبزش به جا

 .دندیکاویم نانیو اطم یبودند و آن را با آسودگ



  

 
195 

 یوسوم .م :هدنسیون                                                                             ساد نامر  

موضوع  نیبه ا گرانیکه تنها او نگران بود. د کردیآنا احساس م

 یتیاهم نیترکه دئوس قصد داشت برادرش را بکشد، کوچک

 .دادندینم

کار  نیآسمودئوس را صدا بزند و او را از ا خواستیم دلش

که در  یخشم دنیاما با د رد،یرا بگ شیجلو یحت ایکند  مانیپش

 زده،خیشد. دئوس با همان چشمان  مانیچشمانش نهفته بود، پش

 .دستش را عقب برد و پتک را پرتاب کرد

گذشت و چند تار از  اتویکم از کنار سر د اریبس یابا فاصله پتک،

نامعلوم برخورد  یبه شخص یکیرا در باد رقصاند، در تار شیموها

  .مرد بود، بلند شد کیآن شخص که  یهاآه و ناله یو صدا کرد

که تا آن لحظه پلک نزده بود، چشمانش را از دئوس  اتوید

 .به آنا انداخت یچشم، نگاه یبرداشت و از گوشه

را به  اهشیشد و ابرو باال انداخت. چشمان س نهیدست به س ورای

 :دئوس دوخت و گفت

 !گهید می. برگردیآورد شمیدَخل آخر _
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 نیی. نگاهش را به پادیاش، سرد خندآرام، و مانند چهره اتوید

 :دوخت و زمزمه کرد

 .ادیفکر نکنم برادر االن وقت داشته باشه با ما ب _

حسد بود و به آنا، به شدت  طانی. شدیاخم در هم کش ونای

ترش برادر بزرگ زاد،یکه آن آدم کردی. احساس مکردیحسادت م

 :تشر زد اتویبه د یور. با دلخکندیرا از او دور م

. آدما میکار دار یوقت داشته باشه؟ ما تو بخش شمال دیچرا نبا _

از  دیکه به نفع ماست، نبا کننیجنگ رو شروع م هیدارن 

 .میدستش بد

که اگر جنگ  دانستیآنا حبس شد. جنگ! م ینهیدر س نفس

 ییهاتر از مرگدردناک ی. حتمردندیم یادیز یهاانسان شد،یم

 .که آنجا و در آن لحظه رخ داده بودند

 ریاش ت. کمر و شانهستدیپا با یکرد رو یجا بلند شد و سع از

 .کردندیسخت م شیرا برا ستادنیو ا دندیکشیم
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که  د،یبگو یزیچ اتویو خواست به د دیرا در هم کش شیهااخم

دردناک  یهادستش را دور شانه کیدئوس او را در آغوش گرفت. 

 .انداخت شیپاها ریرا ز یگریاو حلقه کرد و د

 نیزم یدئوس چنگ زد تا مبادا رو یقهیو به  دیکش غیج آنا

که آنا را در آغوش داشت، به راه افتاد و  ی. دئوس در حالفتدیب

 :گفت

 .آمیم گهی! من دو ساعت ددیشما بر _

سبز و سردش را به رفتن  یهاشد. چشم نهیدست به س اتوید

 :دئوس و آنا دوخت و با پوزخند گفت

 ؟یشد فیهستم برادر، ضع تیدو ساعت؟ نگران سالمت جسم _

پاسخ  گذاشت،یدرختان پا م انیکه به م یو در حال دیخند دئوس

 :داد

 !شهوت طانیخفه شو ش _

 دیشن یمحو شد، اما به خوب اهشیس یهاهیسا انیرفت و در م او

 :گفت اتویکه د
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با ما با محبت صحبت کنه!  هیبق یبار نشد دئوس جلو هیآه!  _

 .آبرومون رفت

به  رتیاند، تعجب کرد. با حکه درون کلبه نیا دنیآنا با د

او را در آغوش داشت، نگاه کرد و  یآسمودئوس که با خونسرد

 :گفت

  نجا؟یا میچرا اومد _

بود.  ینسرخ شد. دئوس، همچنان عصبا یفکر فرو رفت و کم در

از خشم و غصب در  یسرد بودند و برق یچشمانش پر از احساس

 .خشم و غضب بود طانیش قیهمانطور که ال شد؛یم دهیآنها د

 نییدهانش را قورت داد. دئوس او را آرام، کنار پنجره پا آب

 .شد رهیخ رونیب یِکی. آنا از پنجره به تارستادیگذاشت و کنارش ا

 آمدندیبه روستا م انیبود که نظام یمواقع یکلبه در واقع برا نیا

دختر را با خود ببرند. آن موقع، آن دختر  کی کردندیم یو سع

 .داشت به آن کلبه فرار کند تا امن بماند فهیوظ
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چنگال و  کیوجود داشت.  یمس وانیل کیبشقاب و  کیآنجا،  در

قرار داشت و  یچوب زیم یزده بود هم، روکه زنگ یآهن یقاشق

کلبه در آن گذاشته  نیا یعدد کتاب که سازنده کی نیهمچن

 .بوده یآن فرد چه کس دانستینم کسچیبود. ه

درون  دانستینم کسچیافراد سواد نداشتند، ه شتریآنجا که ب از

 کی دیکه با دیرسینوشته شده، اما به نظر م یآن چه داستان

 یکیپسر  ینوشته بود. وقتداستان عاشقانه باشد که خود سازنده 

به آنجا آمد، با خواندن  کردیم یکه در شهر زندگ انییاز روستا

ساخته  یچه منظور یبرا لبهک نیو گفت که ا ستیکتاب گر

نکرد که درون کتاب چه  فیتعر کسچیه یبرا گاهچیشده، اما ه

 .نوشته شده بود یزیچ

آسمودئوس چشم دوخت. با  یِو به صورت جد دیآه کش آنا

در آن  توانستیانگار که م کرد،ینگاه م رونیب یکیآرامش به تار

 .ندیبب یرا به راحت رونیب یهم منظره یکیتار

 دئوس؟ _



  

 
200 

 یوسوم .م :هدنسیون                                                                             ساد نامر  

. دلش شکست و قسم دینشن یجواب چیاو را صدا زد، اما ه نام

 !شعوریبا دئوس صحبت نکند. مردک ب گریروز د کیخورد تا 

ادامه  رونیب یو در سکوت، به تماشا دیهم کشرا در  شیهااخم

  .داد

گرفته  ییگذشتند تا دئوس به حرف آمد. با صدا یطوالن یقیدقا

 :دیپرس

 چرا؟ _

خموش، با همان  یبا تعجب به سمت او بازگشت. با نگاه آنا

مغموم و ناراحت، درست  کرد؛ینگاه م رونیاحساس سرد به ب

 .ییمانند آنا در هنگام تنها

 :دیپرس یرا تر کرد و با سردرگم شیهالب آنا

 چرا؟ یچ _

کرد.  زیهم فشرد و چشمانش را ر یسرخش را رو یهالب دئوس

چروک افتاد و پوست قرمزش جمع  نیاش چندکنار چشمِ سوخته

 .سکوت را شکافت یبه آرام ش،یگشود و صدا شد. لب
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 حد عاشقتم؟ نیچرا تا ا _

نکشد، لبش را گاز گرفت و دستانش را در  غیکه ج نیا یآنا برا

و سرد بود. دئوس هم سرد بود، اما حاال  کیهم گره زد. کلبه، تار

ها به که گم شده و در کوچه آمدیبه نظر م یامانند پسربچه

 .گرددیدنبال مادر خود م

زده بود و آسمودئوس ذوق بِیاعتراف عج نیدل بابت ا در

. در شدیتا رسوا نم دادیان منش دیبا یچه واکنش دانستینم

دستانش را جلو برد و آسمودئوس را در آغوش  دیبا ترد ت،ینها

 .دیکش

که دستش را دور گردن  نیا یدئوس، از او بلندتر بود و آنا برا قد

 .ستادیا شینوک پاها یرو ندازد،یاو ب

فشرد و چشمانش را بست. دئوس را  گریکدی یرا بر رو شیهالب

خش بله بود! از همان لحظه که او را در جنگل دوست داشت؟ پاس

بود. او  بیمسئله چقدر عج نیعاشقش شد؛ مهم نبود که ا د،ید

 !آسمودئوس را دوست داشت
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 دئوس؟ _

که دستانش را باال  ی. در حاللرزاندیاش قلب آنا را مگرفته یصدا

 :کمر آنا بگذارد، زمزمه کرد یتا رو آوردیم

 جانم؟ _

و  کردیدرد م یکم اشنهیس ی. قفسهدیکش یقینفس عم آنا

به  کردی. احساس مکردیم اشوانهیکمرش هم داشت د یحت

محکم چنگ  یکه دستان آسمودئوس قرار داشتند، کس ییجا

 .زدیم

 عاشقت شدم؟ دمتیکه د یچرا تو روز اول _

دئوس دورش محکم شدند و او را سخت در آغوش  یهادست

 خواستی. مکردندیدرد م شیاز پ شیب ش،یهافشردند. شانه

 .تحمل کند، اما در آخر از درد ناله کرد

آنا چشم  یآغوش خود را باز کرد و به چهره یبه آرام دئوس

که  نیو بابت ا کردیدوخت. با چشمان درشتش به دئوس نگاه م

 .خوردیدر آغوشش بماند، حرص م شترینتوانسته بود ب
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 ...خونه تا برمتیم _

تکان داد.  یمنف یرا قطع کرد و سرش را به نشانهحرفش  آنا

به چپ و راست تاب  شیهنگام تکان دادن سرش، موها

 .کردندیو دل آسمودئوس را ذوب م خوردندیم

 .اومدم نیهم یبرا م،یبا هم حرف بزن خوامی. ممونمینه، م _

دئوس به هم گره خوردند. تازه به خاطر آورده  یهااخم ناگهان،

بود که آن  دهینجات داده بود و فهم یتیبود که آنا را از چه وضع

به خاطر دردش، از چه بود. چشمان پر از خشمش را که از  یناله

او را به پشت  یبودند، به آنا دوخت و تار موها تررهیت شهیهم

 .گوشش هل داد

 !شنومیخب آنا؟ م _

 گفت؟یبه او م دی. حاال چطور بادیحالت او، لب برچ رییا تغب آنا

ها را دئوس از سر راه برداشته، اما به خاطر داشت که آن نیقی

سر و  یها، افتادن گلدان بر رومانند سر خوردن از پله یاتفاقات

 .مرده بودند زهایچ نیا
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 ...تو _

 :را کنار گذاشت و ادامه داد دیترد

 ؟یکشتو خواستگارامو ت _

چشمش، دو برابر ابهت  یِکرد. با سوختگ زیچشمانش را ر دئوس

حد از  نیاگر دور چشمش آن گونه نبود، آنا تا ا دی. شاکردیم دایپ

 .بردیاو حساب نم

 خواستگارات؟ _

آنا خم کرد. آنا دستانش را  یرا زمزمه کرد و خودش را رو نیا

 .دمشت کرد و آرام، سر تکان دا اشنهیس یقفسه یرو

کرد و او را  یصورت او خال یرا رو اشینفس حرص دئوس

 :کرد حیتصح

که حق داره  یبهتر بگم مزاحم! تنها کس ای به،یخواستگار نه! غر _

 .کنه منم یتو رو خواستگار

 یگریبدهد، پس موضوع را به سمت د یچه جواب دانستینم آنا

قدم عقب رفت که دئوس مچ دستانش را محکم  کیکشاند و 
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 عیکرده، سرثابت نگه داشت. آنا هول شیو او را سر جا دیچسب

 :گرفت

 ...خب، اون مرد _

 نییافتاد و سرش را پا آمدیکه داشت سرش م ییبال ادی به

 نیکه هشتم کردیانداخت. وحشتناک بود! فکرش را هم نم

 .اوردیسرش ب ییبال نیخواستگارش بخواهد همچ

 د،یپرسیطور کامل نمموضوع را از آسمودئوس به  نیاآلن ا اگر

کرد  یپس سع د،یشنینم یجواب واضح گریمطمئن بود که د

 .را فراموش کند و ادامه دهد شیادهایفر

 .ششیپ یگفت... تو رفت _

 .رفتم _

 :گفت یو تارش را در چشمان آنا قفل کرد و با گستاخ رهیت نگاه

زد.  یتراما گند بزرگ ،یخواستگار ادیرفتم و قبول کرد که ن _

 .مرگ، حقش بود

 حقش بود؟ _
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پاسخ  یرحمیاما با ب د،یآنا را د یزدهخیترسان و  یدئوس صدا

 :داد

 !حقش بود _

 ینگران یو حت یدیبود. ترس، ناام حسیرا بست. ب شیهاچشم آنا

 .بودند دهیاز دلش پر کش

از او که  یاز دئوس رو به رو شده بود، قسمت یگرید یبا رو او

و عاشق  فتهیش وانگان،یبود، اما همچنان مانند د طانیش کی قیال

 یو برا دیفهمیرا نم کسچیه کرد،یبود. خودش را درک نم

 .کردیرا در اعماق قلبش حس م یایخال یهم جا نیهم

بود و در اعماق دلش به هر  طانیش کیکه آسمودئوس  دانستیم

 یکس .شدیعشق را انکار کند، اما نم نیتا ا زدیچنگ م یسمانیر

 .بود نیکه او عاشقش بود، هم

 ؟یپس اون هفت تا رو هم تو کشت _

 یپاسخ به سوال یمتفکر به خود گرفت، آن هم برا یاچهره دئوس

 .نداشت یاجیکه به فکر کردن احت
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جمع  یدوباره دنیهم کنار چشمش چروک افتاده بود. آنا با د باز

نش دئوس آن را لمس کند، اما از واک خواستیشدن پوست او، م

 .نکرد یو کار دیترس

 .هم آره، هم نه _

 گرفته بود؟ اشیرا گرد کرد. باز شیهاچشم آنا

 !من رو مسخره نکن دئوس _

لبخند به او بفهماند  نیبا ا خواستیزد. م یالیخیلبخند ب دئوس،

 !به نوبت است ابیکه آس نیو ا رسدیم زیاو ن ییکه وقت بازجو

 .زمیعز کنمیمسخره نم _

 یباز نینشست. از ا شیبه سمت تخت راه افتاد و رو یخونسرد با

که آنا را  بودیم یکس دیخوشش آمده بود. از نظرش، او با

کار را انجام  نیبود که داشت ا یو حاال آنا کس کردیبازخواست م

 .دادیم

 بایتخت نشست و به آنا که کنار پنجره بود، چشم دوخت. ز یرو

لحظه داشته باشد،  نیاو را در هم انستتویبود! دئوس م ندهیو فر
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 یهم نبود. چه کس یمحل مناسب یاما وقت مناسب و حت

دئوس  دیبرادران و خواهرش را دست به سر کند و بگو توانستیم

 !کسچیه گردد؟یتا صبح به شمالِ کشور بازنم

 :افکارش را جمع کرد و ادامه داد ،یدیبا ناام

 .تکشون حرف زدممن با تک _

 .دیکرد و خند مکث

اول لجباز و  یبگم هشت نفر. هفت تا دمیشا ایهر هفت نفر!  _

اسمتو  یکه حق ندارن حت گمیم یگستاخ بودن. فکر کردن وقت

 .کنمیم یشوخ ارن،یب

لبخند  شیپ یقیرفت، انگار نه انگار که تا دقا نیاز ب لبخندش

قرار زد.  شیزانو یپا انداخت و دستش را رو ی. پا روزدیم

 .دندییپایچشمانش به شدت آنا را م

 .آخر را هم زد رینظر داشت، ت ریکه آنا را ز یحال در
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من نکشتمشون، فقط به جنا گفتم ادبشون کنن. البته،  _

 ییچه بال یدیبزدل بود. فکر کنم خودت خوب د هینفر  نیهشتم

  .سرش اومد

 .داندیآسمودئوس او را ابله م کردیاخم کرد. احساس م آنا

به جنا نگاه  تیکه با جد یادبشون کنن؟ مطمئنم در حال _

ازشون پوست و  یلبخند اعصاب خرد کن گفت هیبا  ،یکردیم

 !استخونم نذارن

 .او ادامه داد یاش به تماشابا همان حالت شاهانه آسمودئوس

که  نیو ا« !دیادبشون کن»کلماتو تکرار کردم: نیهم قاًینه، دق _

و کشتنشون بهشون کلک زدن، به  شونیورود به زندگ یجنا برا

 .نداره یمن ربط

قانع کرده  ی! دئوس او را به خوبیآرام شده بود، فقط کم یکم آنا

مقصر نبود. اگر  گفت،یدئوس همانطور که م کردیبود. احساس م

ها را ادب کنند، پس حتماً راست که فقط گفته آن گفتیاو م

 .گفتیم
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 .هم دارم گهیسوال د هیخب... من  _

 .در فکر فرو رفت و حرفش را اصالح کرد یکم

 .در واقع چند تا_

 :قهقهه زد و گفت یبا سرخوش دئوس

 .کنهیم ییدختر کوچولو داره من رو بازجو هیاوه، خداوندا!  _

به دئوس نگاه  رتیکه با ح یآنا در جا گرد شدند. در حال چشمان

 :زمزمه کرد یبا ناباور کرد،یم

  خداوندا؟ _

 آورد؟یچطور نام خداوند را به زبان م طان،یش کی

کار را بکنند. گند  نیا توانستندی. حتماً مدیپرسیرا م نیا دینبا

 !زده بود

 زیکه آنا چ نیتخت جا به جا شد و بدون ا یرو یکم دئوس

 :پاسخ داد د،یبگو یگرید

  .نداره یمشکل نیاطیما ش یگفتن اسم خدا برا _
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 :و آسمودئوس ادامه داد دیبرچلب  آنا

 .دمیصادقانه بهت جواب م ،یکه بپرس یبپرس! هر چ _

 یایکینشسته بود. در واقع، تمام کلبه در تار یکیدر تار دئوس

 .بردیلذت م نیفرو رفته بود و آسمودئوس از ا ینسب

 د؟یدینشون نم یشما چهرتونو به کس یمگه... مگه نگفت _

 .گفتم _

 ...چرا امشبخب پس  _

تخت دراز  یسکوت کرد. دئوس نگاهش را از او گرفت و رو آنا

 .دیکش

آسمودئوس بلند شد و بعد از  دنیبا دراز کش یتخت چوب یصدا

سرش  ریماند، ساکت شد. دستانش را ز حرکتیکه او ب نیا

 :لب غر زد ریگذاشت و ز

 !ترنقصر راحت یآه، تختا _

 .آنا را خطاب قرار داد یبلندتر یبار، با صدا نیا
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 .براشون نداشت یفرق م،یکشتیچون در هر حال ما اونا رو م _

 نیاز ا یآسمودئوس متعجب بود، اما از طرف یرحمیاز ب آنا

کارها را انجام داده  نیاو ا ی. دئوس براآمدیموضوع خوشش م

 !بود

. اون دمیشن یادیز یمن از مامانم داستانا ،یدونیآخه م _

 .برسونن بیبه آدما آس توننینم نیاطیش گفتیم

به  ی. نگاهشدیجا به جا شد؛ داشت خسته م یرا گفت و کم نیا

بود و  دهیدراز کش شیرو یتخت انداخت که آسمودئوس با راحت

خودش  ریحرصش گرفت، اما تقص ی. کمکردیبه سقف نگاه م

 .بود

 :سقف بود، زمزمه کرد یکه نگاهش همچنان رو یدر حال دئوس

 .یو درد دار یامن. خسته شیپ یایب یتونیم _

رفت.  زیسرش را به چپ و راست تکان داد و به سمت م آنا

با دست گرد و  د،یکش رونیکه پشت آن بود را ب یایچوب یِصندل

 .نشست شیپاک کرد و رو یرا تا حدود شیخاک رو
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  .لب گفت ریز یاابرو باال انداخت و باشه یبا دلخور آسمودئوس

که خودشون اجازه  نیمگه ا م،یبزن بیبه آدما آس میتونینم _

 .بدن

 :دیباال انداخت و پرس ییابرو یبا کنجکاو آنا

 دن؟یاجازه م یچطور _

قبول کنه،  طانویش یکه وسوسه یبا وسوسه شدن! هر انسان _

. امروز آرهیزدن بهش رو به دست م بیآس ییتوانا طانیاون ش

بهشون  بیآس یاجازه اتویشهوت سر خم کردن، پس د یاونا جلو

 .اجازه رو به ما هم داد نیرو به دست آورد و ا

وارد شدن به  بیآس یها خودشان اجازهسکوت کرد. انسان آنا

 !بود بیآور و عجوهم دادند؟یخودشان را م

 ت؟یو سوال بعد _

 شتریب گریسوال د کیکه  دیبگو نیبا ا خواستیآسمودئوس م

 !داشت گریسوال د کیبپرسد. آنا هم فقط  توانستیمن

 ؟یاوم... تو چرا طناب برداشت ایچرا سالحاتون با هم فرق داره؟  _
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و  ونای. من خشم، آدیداره که از قدرتش م یسالح طانیهر ش _

 یشهوت و برادرا و خواهرا اتویکه دوقلو هستن حسد، د ورای

 .گهید یزایچ گمونید

تکان خورد. چشمان آنا،  اشنهیس یکه قفسه دیکش یقیعم نفس

و بدون  دهیتراش یکلی. هدندیچرخیبدن او م یرو یبا گستاخ

 تریقو شناخت،یکه آنا م یگریو نقص داشت و از هر مرد د بیع

 .آمدیبه نظر م

طناب دور گردن  هی نیمنه، چون خشم ع یِطناب سالح اصل _

 وونهید آد،یکه بهش م یو اون رو از فشار شهیحلقه م شیقربان

 .کنهیم

 :لب زد آنا

 پس اون پتک؟ _

تخت در آمد. به سمت آنا قدم  یاز جا بلند شد که صدا دئوس

 .برداشت و پتک را در دستش ظاهر کرد

 ؟یریدستت بگ یخوایم _
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پتک را با حرکات  یکه به آرام یبود و در حال ستادهیآنا ا یجلو

 .کردیبه او نگاه م داد،یدستش تکان م

 یصندل یدستش را رو کیآرام سر تکان داد که دئوس،  آنا

گوش او برد و آرام  کیاو خم شد. سرش را نزد یگذاشت و رو

 :زمزمه کرد

 .جلو اریدستتو ب _

عروسک، به حرف او گوش داد و دستش را جلو  کیمانند  آنا

دستش را  یدستان او گذاشت و کم یآورد. دئوس پتک را آرام رو

 .افتادند شیپاها یدستان آنا، روشل کرد که 

حجمش درون  شتریکه هنوز ب نی. با اردیزد تا پتک را باال بگ زور

 نیکه آن به شدت سنگ کردیدستان دئوس بود، اما آنا حس م

 .است

 .دئوس نهیسنگ یلیخ نیمن! ا یخدا _

اند. کوه را قرار داده کیانگشتانش  یرو کردیم احساس

فشار آمده بود.  شیهاو به شانه شکستندیداشتند م شیبازوها
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دئوس، پتکش را کامل در دست گرفت و آن را محو کرد. آنا 

 :پتک دوخت و زمزمه کرد یِخال یاش را به جاچشمان گرد شده

 ...شهیاما اون هم _

 :حرفش را قطع کرد و گفت دئوس

 درسته؟ اومد،یسبک به نظر م _

. دست آنا دیکش یس، آهسر تکان داد. دئو ،یحرف چیبدون ه آنا

 .ستدیرا گرفت و او را وادار کرد که با

جهنمه. مجازات دوم پدرم بعد از  ینیپتک، به سنگ نیا _

پتک، از شهر  نیکه برام گذاشت، ا یایادگاریمون و مبارزه

 .بود نیاطیش

 یلیانداخت. حتماً آسمودئوس با حمل آن، خ نییسرش را پا آنا

کوه بود. فکر  کی یِنیاز آن، به سنگ ی. فقط کمشدیم تیاذ

باشد، قلب آنا  نیسنگ توانستیکه تمام آن چقدر م نیکردن به ا

 .آوردیرا به درد م

 نه؟ی... سنگیلیخ _
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 .دیو آنا را در آغوش کش دیخند نانیبا اطم آسمودئوس،

 .یمن! منو دست کم گرفت ینه برا _

 .آنا را نوازش کرد یزد و موها لبخند

 .یاستراحت کن دیبا ،یاخونه آنا. خسته برمتیم _

 

 «حال»

 

 .دیکش ینیآهِ سنگ مادربزرگ،

خودشون بوده و به  ریآنا قبول کرد که مرگ اون هشت نفر تقص _

از شور  یکرد و حساب فیتعر تایآن یرو برا زیچخونه برگشت. همه

 .که داشت، براش گفت یو شوق

 :و گفت دیخودش را باال کش جانیبا ه زوهار

مثل اون  خوامیباحاله مادربزرگ! منم م یلیآسمودئوس خ _

 .باشم
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بار  نیاول نیزوهار را نوازش کرد. ا یلبخند زد و موها مادربزرگ

 ن،ی. تا قبل از اکردیم فیتعر یگریبود که زوهار، با ذوق از مرد د

. معتقد بود آنان بدجنس هستند و آمدیخوشش نم یمرد چیاز ه

 .را دوست داشته باشند یکس توانندیمادرها نم یبه اندازه

 .پسرم نطورهیهم ،یگیاگه تو م _

 .شد و پلک زد رهیسفره خ به

 شیپ یمدت رو به خوب نیدو سال گذشت. آسمودئوس و آنا، ا _

هم بودن. آنا مدرسه رو تموم کرده بود، اما تو روستا به مردم 

 یزایچ یسر هیو فقط بهشون  دادنینم ادیخوندن و نوشتن 

 .گفتنیرو م کیکوچ

 :را باد کرد و گفت شیهالپ زوهار

 سنیشهر تا بتونن بخونن و بنو رفتنیم دیمثل االن مردم با _

 مادربزرگ؟

 .سر تکان داد مادربزرگ
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 ایآره پسرم. دئوس تو اون مدت، آنا رو به جنگل، قصرش، غار  _

درمورد سفرها، . دادیم ادیو بهش خوندن و نوشتن  بردیچشمه م

 ،یو آنا هم با اون شاد بود. به خوب گفتیم نیاطیآدما و ش

که  یهر کار باًیگرفت و تقر ادی رانویزبان مردم ا ،یپارس

 .داد مآسمودئوس تو اون خوب بود رو انجا

 

 «لسال قب هشت»

 

. دیگردن درا در حال بافتن شال تایبا خنده وارد اتاق شد و آن آنا

 :ت و گفتبا ذوق کنارش نشس

 تا؟یخاله آن یچطور _

دختر مجرد عدد  کی یحاال نوزده سال داشت. نوزده سال برا آنا،

 یمردم و زنان یهاگوشش به حرف تایاما آن آمد،یبه نظر م یادیز

 .آنا را رها کند، بدهکار نبود گفتندیگوشش م ریکه ز

 خبر؟از امروز چه ؟یخوبم دخترم. تو خوب _
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را به  تایکه آن دیکش یآرام غیج ،یداد و با شاد هیتک واریبه د آنا

 .خنده واداشت

گردنبند درست کرد  هی! دئوس برام تایخوب بود خاله آن یلیخ _

ازم کار  یکمکش کردما، کل یلیداد. البته منم خ هیو بهم هد

قصر گردنبند  یاز دخترا یکی یبرا دیبهم گفت با یو الک دیکش

غرغر  یناراحت شدم و با کل یلیخ یدرست کنه. راستشو بخوا

 ...انداخت دماونو گردن خو یبهش کمک کردم، اما وقت

دو  تای. آندیکش غیدهانش گذاشت و باز هم ج یرا رو دستش

 .را کنار گذاشت اشیو بافتن دیمرتبه خند

 .گردنبدتو دختر جون نمیبب _

درخت به رنگ  کینقش  شیرنگ را که رو دیگردنبند سف کی آنا

 .آورد رونیوجود داشت، از گردنش ب اهیس

شده بود.  دهیو با مهارت تراش یکه به خوب د،یسنگ سف کی

داشت و  یادیز یهاشده بود، شاخه یآن نقاش یکه رو یدرخت

و با ظرافت طرح زده شده  یآن درخت هم به خوب یهاشهیر یتح
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جنس بود و درون بندش، دو  نیگردنبند از بهتر یبودند. بند چرم

 .وجود داشت دیسف دیمروار

 :گردنبند را به آنا برگرداند و گفت تایآن

 چرا درخت؟ _

 .د زد و گردنبند را در دست فشردنلبخ آنا

 

که در  نی. اهیزیهر چ یشهیاصل و ر زندگی یدرخت، نشونه _

گردنبند رو  نیوجود داره. اسم ا یزیباطن هر کس، چه چ

 .گذاشتم نور

گردنبند را به گردن  ،یحالبه آنا چشم دوخت که با خوش تایآن

 .انداختیم

 چرا نور؟ _

نور،  هیمثل به وجود اومدن  میچون اومدن آسمودئوس به زندگ _

 .بود یکیتار یایوسط در
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کرده بود؛ به طور کامل  رییبا آرامش لبخند زد. آنا تغ تا،یآن

به او فکر  هیشب یکم یآسمودئوس شده بود و حت یفتهیش

 .کردیم

 

 «لحا»

 

 .لوکاس، تا باال آمد ادیفر یشد و صدا دهیبه شدت کوب در

 .کثافت رونیب ای! بیعوض اقتیلیزوهار! ب _

را گرفت و  شیمادربزرگ خواست از جا بلند شود، که زوهار جلو

 شیهاشانه ینشاند و دستش را رو نیزم یاو را به زور بر رو

 .گذاشت

 گه،یم یچ نمیبب رمیدعوا نکنم مادربزرگ. م دمیقول م _

 .آمیبعدش زود م
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مادربزرگش را  ،یباز هم به خاطر آن لوکاسِ عوض خواستینم

رفت. از کنار مرغ و  نییدلخور کند. از جا بلند شد و با عجله پا

 .را باز کرد یها گذشت و در چوبخروس

اهر ! آن دخترکِ به ظیو شاک یبودند، به شدت عصب هابچه

هم آنجا بود و به  کردیبه او نگاه م تیمظلوم که امروز با عصبان

 .بود دهیلوکاس چسب یبازو

تر لوکاس را محکم یکه زوهار در را باز کرده، بازو نیا دنید با

 :و گفت دیکش

. به تو چه آخه؟ من به خاطر اون میبر ایلوکاس، تو رو خدا ب _

 !ناراحت نبودم

اش از که هشت سال داشت، اما جثه نیکرد. با ااخم  زوهار

حال،  نیبود. با ا ترفیتر و ضعکوچک اریسن و ساالنش بسهم

مادربزرگش به خاطر لوکاس ناراحت شود. او  خواستیدلش نم

 .از خودش دفاع کند توانستیم دیبا

 لوکاس؟ یخوایم یچ _
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 تریاو را جد یتا کم دیرا در هم کش شیهارا گفت و اخم نیا

 .رندیبگ

. به خاطر دیزوهار را گرفت و او را باال کش یقهیجلو آمد،  لوکاس

فاصله  نیاز زم یکم شیتر بود، پاهاکه قدش از لوکاس کوتاه نیا

 .گرفتند

 :دیآرام غر کرد،یم دادیها بکه خشم در آن یبا چشمان لوکاس

 کرد؟یم هیکه داشت تنها گر یکرد کارشیچ _

به همان دخترک گستاخ و به ظاهر مظلوم  یکوچک یسر اشاره با

 .کرد

به چشمان نگران او انداخت و دوباره، به  ینگاه کوچک زوهار

 .شد رهیلوکاس خ

 .یچیه _

 :دیکش غیج دخترک

 .کردمیم هیخورده بودم گر نیولش کن! چون زم _
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 ک،یو از نزد دیتر به سمت خود کشزوهار را محکم یقهی لوکاس

 .به چشمان او نگاه کرد

 ز؟یچهمهیب یکرد کاریبا آروشا چ گمیم _

 !اسم زوهار یِبیپس نام آن دختر آروشا بود. درست به عج

 .شهیلوکاس، مادربزرگم نگران م نییپا اریصداتو ب _

و شفاف  ییایدر یکرد و به دو گو انیآرام ب یرا با لحن نیا

 یپشتِ هم یهاسلوکاس، چشم دوخت. چشمان گرد شده و نف

اش به آن دختر عمق عالقه یدهندهنشان د،یکشیکه لوکاس م

 .بودند

و با خود همراه  دیرا رها کرد و بعد با عجله، دست او را کش زوهار

بودن کار او مقاومت کرد، اما بعد  یکرد. زوهار اول به خاطر ناگهان

خود را با او هماهنگ کرد و پشت سرش راه افتاد.  یبه آرام

فکر کرد که چه  نیدستش را از حصار دستان او خارج نکرد و به ا
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کار  گفت،یافتاده بود که لوکاس م تفاقآن دختر ا یبرا یزیچ

 !اوست

از  یهم پشت سر لوکاس و زوهار راه افتاده بودند. بعض هابچه

 نیا خواستندیهم م هیو بقبودند  یحساب یدعوا کیها منتظر آن

رفتن را از  رونیب یموضوع دردسر نشود تا پدر و مادرشان اجازه

 .رندیآنان نگ

بودند و سقف آن  ختهیر شیوارهاید شتری. بدندیخرابه رس کی به

 .آمدن بود نییرفتن و پا نیدر حال از ب یهم تا حدود

و زوهار را به وسط آن خرابه پرت کرد.  ستادیلوکاس ا ناگهان،

 یقفسه یرا رو شیکرد از جا بلند شود، اما لوکاس پا یزوهار سع

 تیدراز کرد. زوهار، با عصبان نیزم یاو گذاشت و او را رو ینهیس

 :دیکش ادیفر

 ؟یچته عوض _

 :دیغر لوکاس

 !یکرد کاریبگو چ گمیم _
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 ی. وقتدیکشیم دایفر دیبه خود آمد و آرام شد. نبا زوهار

به نظر  یاو مرد آرام گفت،یاو م یمادربزرگش از دئوس برا

. در واقع از نظر کردیاش مکه به موقع، خشم احاطه آمدیم

موقع خشم هم، لحن آرام خودش را  یزوهار، آسمودئوس حت

 .کردیحفظ م

خود  یلوکاس را از رو یداشت با دستانش پا یکه سع یحال در

 :کنار بکشد، گفت

! دونستمیاسمشو هم نم ینداشتم. حت یمن به اون دختر کار _

اما من  کرد،ینگاه م تیبهم با عصبان واریاون فقط امروز از پشت د

 .نرفتم کشینزد

 .کرد دییبود، با عجله تأ دهیکه دست لوکاس را چسب دخترک

 !! حاال زود باش ولش کن لوکاسگهیراست م _

که زوهار، با اخم از جا بلند  را برداشت شیپا یبا بدخلق لوکاس

و  دیکش یزوهار که آزاد شده، نفس راحت دنیشد. دخترک با د

 :گفت
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 یبهم محل نداد، عصب یمن فقط... چون بعد از دعواتون حت _

 ...بودم... اون... با من

 :انداخت و ادامه داد نییرا پا سرش

 .نکرده یکار _

رنگش را به عقب راند. لوکاس بدون آن  یاقهوه یخجالت، موها با

 :که به زوهار نگاه کند، گفت

  ؟یبود یبه خاطر اون ابله عصب _

 :گفت د،یبگو یزیکه آروشا چ نیقبل از ا زوهار

  .ستمیمن ابله ن _

 ایسرش را به سمت زوهار برداند. ترسناک شده بود،  لوکاس

 .داشتیکه زوهار را ترس برم کردینگاه م یحداقل جور

مادرشه،  شدهنیروح نفر هی دونهینم یکه حت ی! کسیهست _

 !ابلهه

 شده؟نیشد. روح نفر رهیسردرگم به او خ ،رازوه
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زد. حسادت، داشت  شخندیکامالً به سمت او برگشت و ن لوکاس

 نیچن یکه او دوستش داشت، برا یی. آروشاکردیاو را خفه م

 به آن وضع افتاده بود؟ یاوانهید

سر و  یکه سر رفتن داخلش اونطور یازوهار! اون خونهآره،  _

که مادرته. تا  هیاشدهنیهمون روح نفر یخونه ،یصدا راه انداخت

 ؟یحاال نگاه وحشتناکشو حس نکرد

 .ناقوس مرگ به صدا در آمد کیدرون سر زوهار، مانند  شیصدا

 ؟یتا حاال نگاه وحشتناکشو حس نکرد _

و  دیرا چسب شیهاتر به صدا در آمد. زوهار گوشمحکم گر،ید بار

 .لوکاس خشک شدند یچشمانش رو

 ؟یتا حاال نگاه وحشتناکشو حس نکرد _

 کرد،یم ریکرده بود! آن نگاه سرد را که تمام بدنش را تسخ حس

که به  ییهم نه! او تا جا دیشا ای ،یبه خاطر داشت. از شش سالگ

 .ده بودداشت، با آن نگاه بزرگ ش ادی
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 کیبس کند، کنار زد. در  گفتیآروشا را که به او م لوکاس،

به  یو چشمانش را گرد کرد. لحن ترسناک ستادیزوهار ا یقدم

 :خود گرفت و گفت

زوهار! نگاهشو حس کردن، و  دنیرو شن شهیگر یصدا ایلیخ _

 گن؟یم یچ هاعهیشا یدونی. مدنیاز سرما به خودشون لرز

شده.  داشیبعد از سوختن اون خونه پ قاًیاون موجود دق گنیم

که  ینیا یبوده پسر! فکر کرد تیبزرگِ واقعخونه مال مامان

 بزرگته؟مامان کنهیبزرگت م

 .زوهار خم شد یخنده سر داد و رو یوانگید با

! پس حاال که زمیمامانته عز شدهنی! اون موجود نفرستینه، ن _

 !شو تا لهت نکردم چشمام گم یاز جلو ،یابله

 یباال آورد. با صدا یانداخت و بعد، به آرام نییسرش را پا زوهار

 :زمزمه کرد شد،یم دهیکه به زور شن یآرام

 .ستیاون مادر من ن _

 .دیاو را چسب یقهیپوزخند زد و  لوکاس
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 !چرا، هست _

و در سکوت، به او نگاه کرد. لوکاس  دیکش یقینفس عم زوهار

 :را کش داد و گفت شیهالب

 ؟یخوریکتک م ای یریم _

هم فشرد و دستان کوچکش را مشت  یرا رو شیهالب زوهار

مادرش  کردیکه لوکاس قبول نم یبرود. تا زمان توانستیکرد. نم

 .آنجا را ترک کند توانستینم ست،ین شدهنیآن روح نفر

 کند،یکه زوهار همچنان مصمم نگاهش م دید یوقت لوکاس

مرد  کی یدستش را مشت کرد و عقب برد تا او را بزند، اما صدا

 .کار منصرف کرد نیاو را از ا

 بچه جون؟ یکنیم یدار کاریچ _

بود که از دست  یهمان مرد یصدا شناخت؛یصدا را م نیزوهار ا

ها به سمت صدا برگشتند و با نجاتش داده بود. بچه یآن نظام

 یم دوختند. تا به حال کسمرد چش بتیبه ه رت،یسوال و ح

 !بودند دهیاطراف ند نیمانند او را ا
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سرخش  یهاصورتش را کالهِ شنلش پوشانده بود و فقط لب تمام

از آن  یاش که بخششانه یبلندش را رو یمشخص بودند. موها

 کی هِیو براقش، او را شب اهیس یهامعلوم بود، انداخته بود. چکمه

که  یحس آنا را هنگام توانستیکرده بودند. حاال زوهار م ینظام

 .درک کند د،یدرا  یکس نیبار چن نیاول یبرا

او حلقه کرد و  یدستانش را دور پاها د،یبه سمت مرد دو آروشا

 :دیکش ادیفر

 د؟یپدرخونده! اومد _

تکان بخورد. آن  توانستینم یمتعجب شدند، اما زوهار حت همه

! او آن مرد را پدرخوانده صدا شدیده بود؟ نه، نمدختر هم از خانوا

 .زد

رنگ  یاقهوه یباز شدند و موها یسرخ مرد، به لبخند یهالب

دخترک را از خود جدا کرد و به  یآروشا را نوازش کردند. به آرام

 .سمت زوهار آمد
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که در دست او بود جلب شد، لوکاس  یریزوهار، به شمش توجه

زوهارِ متعجب خم شد  یتعجب، مرد جلو. در کمال نطوریهم هم

 .دیاو را بوس یشانیو پ

اش را به او دوخت. مرد لبخند زد و آرام، چشمان گرد شده زوهار،

 :زمزمه کرد

 زنن،یصدام م ورای، اما دوستانم (leeyoora) هستم ورایل _

 !قسمت آخر اسمم. خوشبختم زوهار

بود؟ خواست مرد برادر آسمودئوس  نیبود. ا زدهرتیح زوهار،

 شیهاشانه یبر رو ورا،یعقب برود، اما دستان تنومند و قدرتمند 

 .شدندیبودند و مانع م

 ...نِرایشما... خواهرتون... وا _

 .ستادیو ا دیبا آرامش خند مرد

 یسر هی یفقط برا نِرهایکه وا نیسرش شلوغ بود. و ا ونا؟ی _

 .کننینم یموارد، ما رو همراه یهیخوبن و در بق اتیعمل
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او کمرنگ شد و از  یبرا ورایانداخت. حضور  نییسرش را پا زوهار

وجودش  ،یچشمانش پررنگ شد و ناراحت شیرفت. مادرش پ نیب

 .انداخت نیدر سرش طن گریلوکاس، بار د یکرد. صدا ریرا تسخ

 ؟یتا حاال نگاه وحشتناکشو حس نکرد _

 دانست،یواقعاً آن نگاه وحشتناک بود؟ نم ایکه آ دیخود پرس از

 .به او کمک کند توانستیمادربزرگ م دیشا

را برگرداند و شروع به  شیرو گران،یبه د توجهیفکر، ب نیا با

 !دیپرسیو از مادربزرگش م گشتیبرم دیکرد. با دنیدو

 :زد ادیو فر دیبه سمت او دو آروشا

 !زوهار _

 کرد،یکه به رفتن زوهار نگاه م یالمانع رفتن او شد و در ح ورای

 :گفت

 ش،زهیکنه. غر کاریچ دیبا دونهیبذار بره آروشا، اون خوب م _

 .دهیرو بهش نشون م قتیحق
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ها با عجله وارد خانه شد، در را محکم بست و خواست از پله زوهار

 .ها نشستهپله یمادربزرگش بر رو دیباال بدود که د

راحت  الشیزد، انگار که خ یاو لبخند آرام دنیبا د مادربزرگ

بودند، با  یشده بود. هنوز هم چشمان سبز و مهربانش پر از نگران

 .کردیزوهار را آرام نم زیچچیحال ه نیا

از مادربزرگش،  ترنییپله پا کیها را باال رفت. تا از پله چند

 :و گفت ستادیا

 مادر منه؟ زننیکه مردم ازش حرف م یاون موجود _

شد و  زیخمیشناور شد. ن رتیبه وضوح در بهت و ح مادربزرگش،

 :گفت

 گفته پسرم؟ یزیچ نیهمچ یک _

 :دیکش غیرفت و ج نییپله را پا کی ه،یبا گر زوهار

 دروغ نگو! اون مادر منه؟ _
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 تیوضع نیکار کند. نگران بود و از اچه دانستینم مادربزرگش،

اش، پر از اشک بودند و دردانه اهِی. چشمان سدیترسیزوهار م

 .صورتش قرمز شده بود

 ...بهت زویچمن همه نجا،یا نیبش ایزوهارم؟ پسر جون ب _

عقب رفت و با خود  گرید یپله کیگرد شده،  یبا چشمان زوهار

 :زمزمه کرد

 !پس اون مامانمه. اون مامانِ منه _

سر خورد و  شیبرود که پا نییرا هم پا یبعد یپله خواستیم

  .افتاد هیافتاد. مادربزرگش، به گر نیزم یرو

 ایجانم، ب ای. بکنمیم فیتعر زویچپسرم من خودم واست همه _

 با خودت آخه؟ یکنیم کاریچ ی. دارنجایا

. مادربزرگش کردیفقط به او نگاه م ،یواکنش چیبدون ه زوهار

مانعش  شیهاهی. نگذاشت گردیآمد و او را در آغوش کش نییپا

 .رندیرا بگ شیدست و پا یجلو ایشوند و 
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ها باال رفت. زوهار، شوکه و آرام، سرش را بلند کرد و از پله زوهار

 کیشد. فقط  رهیها خپله نییاو گذاشت و به پا یشانه یرا رو

که  یزیبود! چ والیه کیمادر او  شد؛یدر ذهنش تکرار م زیچ

سرش آمده بود. مادر  آن را قبول کند، بر خواستینم گاهچیه

 به او نگاه کند، کجا بود؟ یانهافسا یکه با چشمان شیبایز

ها او را وسط هال نشاند. سفره را جمع کرده و ظرف مادربزرگش،

 یتیاهم شیزوهار، حاال برا یخاک یهارا هم شسته بود. لباس

 .نداشتند

که  گفتیو م کردیم ادیاگر مانند گذشته بود، داد و فر دیشا

اما حاال فقط  ست،ین یکار خوب یخاک یهاآمدن به خانه با لباس

 .انداخت نیزم یها را رودو تا از بالش

و دردمند و رنجور، به زوهار نگاه کرد. زوهار هم کنار  دیکش دراز

 .گذاشت گریبالشِ د یو سرش را رو دیاو دراز کش

د و نه او زوهار را نوازش کرد. زوهار نه لبخند ز یموها مادربزرگ،

نامعلوم دوخت، و سکوت  ینقطه کیرا نگاه کرد. چشمانش را به 

 .کرد
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 .کردن کرد فیآرام، شروع به تعر یمادربزرگ با لحن

که دئوس، با آنا فراتر از در آغوش  یدو سال گذشت. دو سال _

 .ستروز آنا متوجه شد که حامله هیحال...  نیگرفتنش نرفت. با ا

. هر گاه مادربزرگش شروع کردینگاه آن موجود را حس م زوهار،

ها را که آن کردیزوهار نگاه سرد او را حس م کرد،یم فیبه تعر

 .دییپایم

. نگاه آن دیهم فشرد و آه کش یرا رو شیهالب مادربزرگش،

زوهار را از سرما  یهابود و تمام استخوان کیموجود، نزد

اما حاال، او  داد،یوهار را آزار نموجودش قبالً ز دی. شاسوزاندیم

 .شدیم وانهیداشت د

 دی. بارفتیم دی! باتوانستیجمع کرد. نه، نم یرا کم شیهاشانه

که او،  کردیثابت م دی. بادیدیهمان مادرش را م ایموجود  نیا

 .ستیمادرش ن

 .دیکش رونیاو را از افکارش ب یمادربزرگش، کم یصدا
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 ...اتفا نیا دیفهم یرو. وقتاون حامله بود، تو  _

عاشق آسمودئوس  یکه به راحت ییبایو ز یداشتندوست یآنا آنا؟

چشمانش را پوشاند.  ک،یو تار اهیس ییایشد، مادر او بود؟ دن

را از دست داد و در  اشیاریبه خواب برود، اما هوش خواستینم

 .ور شدغوطه ایرو یایدن

 یایکیتار انیکه در م دیدیرنگ را م اهیس یبا شنل یمرد

بلند و  ییهابا لباس یبود و به زن ستادهیا انتهایو ب ریناپذشکست

موج  ییبایزن، به ز یها. لباسکردینگاه م یموقر، به رنگ آب

از  یبودند که انگار، لباس یو حرکات دامنش جور داشتندیبرم

که آن مرد همان  کردیم سجنس آب بر تن داشت. زوهار ح

 !بود، پدر آسمودئوس لیعزاز

کرده بود، فرق  فیتعر شیکه مادربزرگش برا یزیبا چ اشچهره

بود که پوستش را کنده  نینبود. مانند ا دی. پوستش سفکردیم

آمده بود، اما  نییپا اشینیکه کاله شنلش تا ب نیباشند. با ا

 .مانند داشت چهیماه یصورتش حالت یهیبق

 :را از هم گشود و گفت شیهالب لیعزاز
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 .اون داس رو به پسر تو بدم، منفور دو عالم خوامیمن م _

 دیچیوحشتناکش، در تمام فضا پ یسر داد. قهقهه یبلند یخنده

 :گفت شیهاقهقهه انیزده کرد. در مو زوهار را وحشت

! پسر یکار چیمن، ه نیرید اری یبکن یتونینم یکار چیو تو ه _

 .شهیمن م یتو، برا

 یعنیور بود. منفور دو عالم؟ غوطه هایاهیس انیم ش،یایرو در

 چه؟

 یپرت شد. صدا یگریکرد. از خوابش به خواب د رییتغ صحنه

آن موجود مادرش  گفتیکه م دیچیپیدر سرش م شیادهایفر

نکند.  هیکرد گر یو سع زان،یرا آو شیهاو مادر ندارد. لب ستین

 .دیبه گوش رس شیادهایفر انیلوکاس، از م یصدا

 ؟یتا حاال نگاه وحشتناکشو حس نکرد _

بار  نی. اافتی انیپا هاادیفر یداد بکشد، اما صدا خواستیم

 یماه، با لباس ییِبایبه ز ی. دخترافتی بهیخودش را کنار دو غر
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درختان نشسته بود و  انیدر م ن،یزم یرنگ، رو دیبلند و سف

 .کردیم هیگر

چشمش سوخته بود و  کیکنارش نشست. دور  ب،یعج یمرد

. آمدیو برازنده به نظر م یپوستش جمع شده بود. به شدت قو

حال  نی. با اکردیم ورایل هیبود، او را شب دهیکه پوش یاهیشنل س

چشمانش را به  زدهرتیسرش نبود. زوهار، ح یکاله شنل رو

 ها دوخت. آسمودئوس و آنا بودند؟آن

 یهالَخت آنا را پشت گوشش راند، لب و اهیس یموها دئوس

 :او نشاند و زمزمه کرد یشانیپ یسرخش را رو

 !نکن هی. گرشهیدرست م زیچباشم، همه شتیمن پ یتا وقت _

 یهابر لب ی. لبخنددندیرنگ آنا، درخش اهیدرشت و س چشمان

 .دینشست و آسمودئوس را در آغوش کش فشیسرخ و لط

شدند. چشمانش را اشک احاطه کرد و  زانیزوهار آو یهالب

 .دیچیاش، در فضا پزمزمه

 مامان؟ بابا؟ _
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شد. درون  دهیبه عقب کش یکیمحو و زوهار در تار زیچ همه

. آن موجود وحشتناک دیکوبیدر م یسوخته بود و رو یخانه

 .کردیپشت سرش بود و با خنده، او را مسخره م

 !بدبختِ کوچولو! پسر من یتو پسر من _

و چشمانش را باز کرد. مادربزرگش که در حال  دیاز جا پر ادیفر با

 .دیاو را در آغوش کش دهیاو بود، ترس ینوازش موها

 .نترس ،یدید ینترس پسرم. فقط خواب بد _

 .هم فشرد و حرف او را قطع کرد یرا رو شیهالب زوهار

 اون موجود... اون... آناست؟ _

 دیچه بگو دانستی. نمستیزوهار نگر اهیبه چشمان س مادربزرگ،

پسرکش  گفت،یدلش را نجات دهد. اگر به او نم زِیچطور عز ای

 د؟یکشیعذاب نم شتریب

ناچار، سر تکان داد. چشمانش را بست و دستانش را عقب  به

 .توانستینم د؛یبه تنها کسش دروغ بگو توانستی. نمدیکش
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نجات  یسردرگم نیاو را از ا خواستیدهد، م حیتوض خواستیم

ور شد. از جا بلند و به سمت در حمله یمعطلیدهد، اما زوهار ب

 .دیدو وانیدر را باز کرد و به سمت ا

زوهار  یپا به پا توانستی. نمدیبا عجله دنبال او دو مادربزرگش،

را  شیهاکه با عجله قدم نیا نی. در حزدیلنگ م یبدود و کم

 :دیکش ادیفر داشت،یبرم

 !ر! نهزوها _

 نییها پا. به دنبال زوهار، از پلهکردیم ونیو ش هیوضوح گر به

 .را باز کرد رونی. زوهار در بدیدو

که  یا. به همان خانهرفتیکه او کجا م دانستیم مادربزرگش

 .ندیبتواند آنا را بب دیشده، تا شا ریتسخ گفتندیمردم م

که به دنبال  یرفت. در حال رونیرا باز کرد و به دنبال زوهار ب در

تا  خواستیو از او م زدیم ادینامش را فر د،یدویآن پسربچه م

 .را به او گوش کند یقیفقط دقا

 .کردن کرد فیآرام، شروع به تعر یمادربزرگ با لحن
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که دئوس، با آنا فراتر از در آغوش  یدو سال گذشت. دو سال _

 .ستمتوجه شد که حاملهروز آنا  هیحال...  نیگرفتنش نرفت. با ا

. هر گاه مادربزرگش شروع کردینگاه آن موجود را حس م زوهار،

ها را که آن کردیزوهار نگاه سرد او را حس م کرد،یم فیبه تعر

 .دییپایم

. نگاه آن دیهم فشرد و آه کش یرا رو شیهالب مادربزرگش،

زوهار را از سرما  یهابود و تمام استخوان کیموجود، نزد

اما حاال، او  داد،یوجودش قبالً زوهار را آزار نم دی. شاسوزاندیم

 .شدیم وانهیداشت د

 دی. بارفتیم دی! باتوانستیجمع کرد. نه، نم یرا کم شیهاشانه

که او،  کردیثابت م دی. بادیدیهمان مادرش را م ایموجود  نیا

 .ستیمادرش ن

 .دیکش رونیاو را از افکارش ب یمادربزرگش، کم یصدا
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 ...اتفا نیا دیفهم یاون حامله بود، تو رو. وقت _

عاشق آسمودئوس  یکه به راحت ییبایو ز یداشتندوست یآنا آنا؟

چشمانش را پوشاند.  ک،یو تار اهیس ییایشد، مادر او بود؟ دن

را از دست داد و در  اشیاریبه خواب برود، اما هوش خواستینم

 .ور شدغوطه ایرو یایدن

 یایکیتار انیکه در م دیدیرنگ را م اهیس یشنل با یمرد

بلند و  ییهابا لباس یبود و به زن ستادهیا انتهایو ب ریناپذشکست

موج  ییبایزن، به ز یها. لباسکردینگاه م یموقر، به رنگ آب

از  یبودند که انگار، لباس یو حرکات دامنش جور داشتندیبرم

که آن مرد همان  کردیم سجنس آب بر تن داشت. زوهار ح

 !بود، پدر آسمودئوس لیعزاز

کرده بود، فرق  فیتعر شیکه مادربزرگش برا یزیبا چ اشچهره

بود که پوستش را کنده  نینبود. مانند ا دی. پوستش سفکردیم

آمده بود، اما  نییپا اشینیکه کاله شنلش تا ب نیباشند. با ا

 .مانند داشت چهیماه یصورتش حالت یهیبق

 :را از هم گشود و گفت شیهالب لیعزاز
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 .اون داس رو به پسر تو بدم، منفور دو عالم خوامیمن م _

 دیچیوحشتناکش، در تمام فضا پ یسر داد. قهقهه یبلند یخنده

 :گفت شیهاقهقهه انیزده کرد. در مو زوهار را وحشت

! پسر یکار چیمن، ه نیرید اری یبکن یتونینم یکار چیو تو ه _

 .شهیمن م یبراتو، 

 یعنیور بود. منفور دو عالم؟ غوطه هایاهیس انیم ش،یایرو در

 چه؟

 یپرت شد. صدا یگریکرد. از خوابش به خواب د رییتغ صحنه

آن موجود مادرش  گفتیکه م دیچیپیدر سرش م شیادهایفر

نکند.  هیکرد گر یو سع زان،یرا آو شیهاو مادر ندارد. لب ستین

 .دیبه گوش رس شیادهایفر انیلوکاس، از م یصدا

 ؟یتا حاال نگاه وحشتناکشو حس نکرد _

بار  نی. اافتی انیپا هاادیفر یداد بکشد، اما صدا خواستیم

 یماه، با لباس ییِبایبه ز ی. دخترافتی بهیخودش را کنار دو غر
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درختان نشسته بود و  انیدر م ن،یزم یرنگ، رو دیبلند و سف

 .کردیم هیگر

چشمش سوخته بود و  کیکنارش نشست. دور  ب،یعج یمرد

. آمدیو برازنده به نظر م یپوستش جمع شده بود. به شدت قو

حال  نی. با اکردیم ورایل هیبود، او را شب دهیکه پوش یاهیشنل س

چشمانش را به  زدهرتیسرش نبود. زوهار، ح یکاله شنل رو

 ها دوخت. آسمودئوس و آنا بودند؟آن

 یهاو لَخت آنا را پشت گوشش راند، لب اهیس یموها دئوس

 :او نشاند و زمزمه کرد یشانیپ یسرخش را رو

 !نکن هی. گرشهیدرست م زیچباشم، همه شتیمن پ یتا وقت _

 یهابر لب ی. لبخنددندیرنگ آنا، درخش اهیدرشت و س چشمان

 .دینشست و آسمودئوس را در آغوش کش فشیسرخ و لط

شدند. چشمانش را اشک احاطه کرد و  زانیزوهار آو یهالب

 .دیچیاش، در فضا پزمزمه

 مامان؟ بابا؟ _
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شد. درون  دهیبه عقب کش یکیمحو و زوهار در تار زیچ همه

. آن موجود وحشتناک دیکوبیدر م یسوخته بود و رو یخانه

 .کردیپشت سرش بود و با خنده، او را مسخره م

 !بدبختِ کوچولو! پسر من یتو پسر من _

و چشمانش را باز کرد. مادربزرگش که در حال  دیاز جا پر ادیفر با

 .دیاو را در آغوش کش دهیاو بود، ترس ینوازش موها

 .نترس ،یدید ینترس پسرم. فقط خواب بد _

 .هم فشرد و حرف او را قطع کرد یرا رو شیهالب زوهار

 اون موجود... اون... آناست؟ _

 دیچه بگو دانستی. نمستیزوهار نگر اهیبه چشمان س مادربزرگ،

پسرکش  گفت،یدلش را نجات دهد. اگر به او نم زِیچطور عز ای

 د؟یکشیعذاب نم شتریب

ناچار، سر تکان داد. چشمانش را بست و دستانش را عقب  به

 .توانستینم د؛یبه تنها کسش دروغ بگو توانستی. نمدیکش
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نجات  یسردرگم نیاو را از ا خواستیدهد، م حیتوض خواستیم

ور شد. از جا بلند و به سمت در حمله یمعطلیدهد، اما زوهار ب

 .دیدو وانیدر را باز کرد و به سمت ا

زوهار  یپا به پا توانستی. نمدیبا عجله دنبال او دو مادربزرگش،

را  شیهاکه با عجله قدم نیا نی. در حزدیلنگ م یبدود و کم

 :دیکش ادیفر داشت،یبرم

 !زوهار! نه _

 نییها پا. به دنبال زوهار، از پلهکردیم ونیو ش هیوضوح گر به

 .را باز کرد رونی. زوهار در بدیدو

که  یا. به همان خانهرفتیکه او کجا م دانستیم مادربزرگش

 .ندیبتواند آنا را بب دیشده، تا شا ریتسخ گفتندیمردم م

که به دنبال  یرفت. در حال رونیرا باز کرد و به دنبال زوهار ب در

تا  خواستیو از او م زدیم ادینامش را فر د،یدویآن پسربچه م

 .را به او گوش کند یقیفقط دقا

 :دیکش غیج تیاو، با عصبان یهابه التماس توجهیزوهار ب
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 !ایاون، دنبالم ن شیبرم پ خوامیبرو! م _

 نیشل شدند و محکم به زم شی. پاهاآمدیدر نم رزنیپ نفسِ

خودش را به سمت زوهار  نیزم یکه رو یخورد. در حال

 :گفت هیبا گر د،یکشیم

 .کنمیزوهار پسرم، خواهش م _

 فیتعر شیکه آنا برا یایدیبه سف یبا پوست یبه مرد چشمش

بود و از پشت  دهیکش نییپا اشینیافتاد. شنلش را تا ب کرد،یم

 .کردیبه زوهار نگاه م ها،واریاز د یکی

اگر زوهار هم او  ی. حتدیدیاو را م رزنیمهم نبود که آن پ شیبرا

 .نبود یمشکل د،یدیرا م

برگرداند، که او با وحشت دستش را به سمتش  رزنیرا از پ شیرو

 :دیکش ادیدراز کرد و فر

 !نداشته باش! نه ی! به زوهار کارلینه عزاز _
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 دیکوچه، ناپد چِیبه او، به راهش ادامه داد و در پ توجهیب لیعزاز

اند، در خاک چنگ انداخت که آن دو رفته نیا دنیبا د رزنیشد. پ

 .دیکش یبلند غیو ج

 !آنا _

 

 «سوخته یخانه»

 

بود،  کیجا تاربا دو از حصار گذشت و وارد خانه شد. همه زوهار،

و  دیتابیشکسته به درون م یاز پنجره یکوچک نور یاما روزنه

 .انداختیرد م نیزم یرو

. دیکش ریخم شد، که سرش ت شیپا ینفس بر روبا نفس زوهار

 .دیکش یقیهم فشار داد و نفس عم یرا محکم رو شیهاپلک

 ییصدا چیرا از نظر گذراند. ه یکیو تار دیخودش چرخ دور

اما  کرد،یحس نم زیرا ن یحرکت موجود یو حت شدینم دهیشن
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 انیبود و داشت از م نجایکه او ا دانستینگاه او پا بر جا بود. م

 .کردیم شیتماشا ،یکیتار

 مادر؟ ای شدهنیآنا، روحِ نفر دیاو را چه صدا کند. بگو دانستینم

مشت کرد. نه!  شیرا در هم برد و دستانش را در موها شیهااخم

او هم  یِداشتندوست یآنا یمادر او نبود. حت ه،یآن موجود کر

 !باشد. امکان نداشت توانستینم

 ...آم _

 گفت؟یچه م دی. بادیبرچ لب

 ؟یینجایتو... تو ا _

را از پشت سر حس کرد. با عجله برگشت تا او را  یعیسر حرکت

 .دیغلتینم یاهیجز س زیچچیشکار کند، اما پشت سرش ه

هم فشار داد و سرش  یرا رو شیها. لبدیترسیداشت م کم،کم

سوال  ریبرگردد و شجاعتش را ز توانستیانداخت. نم نییرا پا

توان آنجا  نیاو بود، تا آخر یببرد. قطعاً اگر آسمودئوس جا

 .گرفتیو جوابش را م ستادیایم
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 ؟یخودتو... نشون بد شهیم _

داشت؟  یاخواسته نیواقعاً چن ایکه آ دیدل از خود پرس در

 آورد؟یرا به زبان م نیفقط ا ای ند،یبب او را خواستیم

 ...من _

 :را به چپ و راست تکان داد و گفت سرش

 .یتو مادر من گنیم هیبق _

خود مادر  یزندگ یدر چشمانش حلقه زد. اگر از ابتدا اشک

. اگر مادر داشت، هنگام درد و غم او بود شدیگونه نم نیداشت، ا

را  شیهاکه خودش، دست نی. نه ادیکشیکه زوهار را در آغوش م

 .زدیدور خودش حلقه کند و اشک بر

 ؟ی. تو مادر مننمتیبب خوامیم _

که به او  ییدلربا یهاوحشتناک باشد؟ آن چشم توانستیم

در  خواندند،یم ییو الال شدندیم رهیهنگام نوازش کردنش خ

که از سر و  شدهنیروح نفر کیبه چه شکل بودند؟  قتیحق

 رفته بود؟ نیو نصف صورتش از ب رفتندیحشرات باال م شیرو
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از  رد،یبم دیترسیکه م نی. نه به خاطر ازدینفس مترس، نفس از

نباشد. از ترس  کرد،یکه فکر م یکه مادرش آن شکل نیترس ا

 قتیباشد، و حق افتهیپرورش  نیدروغ یالیها در خکه سال نیا

 .خواهدیآن گونه نباشد که م

 مامان؟ ؟یستین نجایا _

بودند  ییزهایخودش، تنها چ یهانفس یسکوت و صدا ،یاهیس

 وارید یهم فشرد و گوشه یرا رو شیهاشدند. لب بشیکه نص

زانوانش  یرا در آغوش گرفت و سرش را رو شینشست. پاها

 .گذاشت

راحت باشد،  یکم کردیم یو سع شدیکه جا به جا م یحال در

 :گفت

. نگاهتو یتا خودتو بهم نشون بد کنمیصبر م نجایپس من هم _

اما  ،یینجایکه ا دونمی. مکردمیحس م شهی... همکنمیحس م

 .باهات حرف بزنم خوامیفقط م کنم،ینم تتینترس! من اذ
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و  ختیریترسش م دینداشت، شا یکه گفته بود به او کار حاال

واقعاً او هم مانند زوهار، فقط  دی. شادادیخودش را نشان م

 .بود دهیترس

تا  د،یلحظه در سکوت صبر کرد و بار زمان را به دوش کش چند

 دیشروع به پد وار،یو کنار د شیرودر روبه یاهیس یهاآن که هاله

 .آمدن و تاب خوردن کردند

 توانستیکنار رفت. زوهار م واش،یواشیو  افتیگسترش  یاهیس

. ندیباو را ب شیرنگ، کم و ب اهیس یها و غبارهاهاله انیاز م

 ستادهیا شیروحاال روبه ب،یخودش بود! آن حضورِ سرد و عج

 .بود

. شدیم دیو بعد ناپد رفتیباال م خورد،یاطرافش تاب م یاهیس

 شتریرنگش، اطرافش پراکنده بودند و ب اهیبلند و س یموها

 .پوشاندندیاش را مچهره

 دایپ شیموها انیچشمش از م کیرنگ بود.  یخاکستر پوستش،

 .نداشت یایدیبود و سف اهیبود که تماماً س
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بود و  شیزانو یبه تن داشت که تا باال یرنگ اهینازک و س لباس

را به دهان باز زوهار  اهشی. چشمان سپوشاندیبدنش را نم شتریب

 .دوخته بود

زوهار را  ،یدیرنگش را به هم فشرد و با ناام یخاکستر یهالب

 یو تاب آرام چیرنگش، به خاطر باد پ اهیتماشا کرد. لباس س

 .صورتش تکان خوردند یرو یو بلندش، کم اهیس یخورد و موها

 :چسباند و آرام، زمزمه کرد واریخودش را به د زوهار

 ؟یتو... تو... مادر من _

ظاهر او  یرو وسانهیمأ ش،یها. چشمدیکوبیدر دهانش م قلبش

 کردیکه او فکر م یایکبه آن وحشتنا دی. شاشدندیم نییباال و پا

نداشت  ییدرونشان جا یدیکه سف یاهیس یهانبود، اما آن چشم

نبودند که متعلق به مادر  ییزهایرنگ، چ یپوست خاکستر نیو ا

 !نبود نطوریاو باشند. قطعاً ا
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نگفت و سکوت کرد. بعد از چند  یزیرا گشود، اما چ شیهالب زن

 دیغلتیم اهشیلحظه، آرام سرش را تکان داد. غم در چشمان س

 .زدیم ادیو فر

مهربان و  یآنا بود؟ آنا نیدر چشمان زوهار جمع شد. ا اشک

 گفت؟یم اشییبایها و زکه مادربزرگ از خنده یایداشتندوست

 وال؟یه نیمادر او بود؟ ا نیا

 واریبه د شتری. خود را بنطوریهم هم شیهادست د،یلرزیم فَکش

 .دندیغلتیم شیهاگونه یپشت سر هم رو ش،یهافشار داد. اشک

 .جمع کرد شتریرا ب شیو پاها دیکش غیج تیعصبان با

 !یستی! انسان نیستی! مادر من نیستیتو مادر من ن _

مادرش نبود.  والیه نی. ادیکشیو به زور نفس م کردیم هقهق

 !مادر او باشد توانستینم

 :دیکش ادیرا بست و از اعماق دل، فر شیهاچشم

 ؟یفهمی! میستیمادر من ن یعوض یتو _

 :زد ادیفر یشتریب دیدوم، با تأک بار
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 !یباش یتونی! نمیمادر من باش یکه بخوا یستیتو انسان ن _

از  یزی. چدیکش ادیفر ،یدیسرش چنگ زد و با ناام یموها به

او برود؛ از آنجا  خواستی. فقط مدیفهمینگاه موجود مقابلش نم

 .ستیکه مادر زوهار ن دیبرود و به همه بگو

! بگو، بگو که یستیازت متنفرم! ازت متنفرم! تو مادر من ن _

 !یستیمادرم ن

را  شیصدا ایتمام دن خواستی. مدیکش غیج ش،یاز پ بلندتر

 .بشنوند

 !بگو _

 یتکه شد. دستان خاکسترست. قبلش تکهمقابلش، شک موجود

گذاشت و بلندتر از زوهار،  شیهاگوش یرا رو فشیرنگ و ظر

 .خود را رها کرد یصدا

 !انسان بودم یزمان هیمنم انسان بودم! منم  _

زوهار، در  یهاهقهق ی. صداستیافتاد و گر نیزم یزانو رو با

 .او گم شد یِناله و زار یصدا
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 ...منم... منممنم انسان بودم!  _

 :دیکش غیخم شد و باز هم ج نیزم یهق، روهق با

 !منم انسان بودم _

. با ترس به آن موجود چشم دوخت که کردیسکسکه م زوهار

را در زوهار تکان  یزیچ اش،هیگر ی. صداکردیم هیچطور، گر

 .را یدلسوز دیغم و شا دیشا داد؛یم

خوابش افتاد.  ادیبه  کرد،یکه با چشمانِ تر به او نگاه م یحال در

آرام  اشیشانیپ یدئوس بر رو یاما بعد با بوسه کرد،یم هیآنا گر

 .شد

 کرد؟یبه آن موجود کمک م دیبا ای. آدیبرچ لب

چنگ انداخت و  نیزم ی. آنا به خاکِ رودیرا آرام جلو کش خودش

 یدوخته و موها نیبه زم دشیناام یهاهق زد. چشم گر،یبار د

 .شده بودند ختهیصورتش ر یختش، روبلند و لَ

 .ستادیا شیزانوها یو رو دیخود را جلو کش گرید یکم زوهار،
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را با  ییزهایلب چ ریفقط ز داد،ینم یتیبه حضور او اهم موجود

 نیلعن و نفر هیشب شتر،یکه ب ییزهایچ کرد؛یخود زمزمه م

 .خودش بودند

کوچکش را به سمت  یهارا پاک کرد و دست شیهااشک زوهار

بودند، آنقدر که زوهار دوست  فینرم و لط اریاو برد. بس یموها

 .ها را نوازش کندداشت آن

. دیرا بوس اشیشانیاو را از صورتش به عقب راند و آرام، پ یموها

 :او جدا و زمزمه کرد یشانیاز پ یرا با مکث کوتاه شیهالب

 !نکن هی. گرشهیدرست م زیچباشم، همه شتیمن پ یتا وقت _

به زوهار  اش،زدهرتیموجود، سرش را باال آورد و با چشمان ح آن

به  هیاو شب زیچبه آسمودئوس بود. همه هیچشم دوخت. زوهار شب

 !دئوس بود

 دنی. زوهار با ددیخند اش،هیگر انیزد و در م یکوچک لبخند

 .زد یاو، لبخند کوچک یخنده
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که  یند همان روزدرست مان زدند،یپسرکش برق م چشمان

و  یبود و برق شاد دهیرا د اشهیبعد از گر یآسمودئوس خنده

 .لذت، از چشمانش گذشته بود

که آنا را احاطه  یایکیمتوجه شد که تار رت،یدر کمال ح زوهار

آنا، شروع به  روحیب یرفتن است. چهره نیکرده بود، در حال از ب

 .کرد رییتغ

 یکه پلک زد، به حالتِ عاد نیبعد از ا اهشیس یهاچشم

 .برگشتند

 ییبایدرشت و ز یهابه او چشم دوخت. چشم رت،یبا ح زوهار

 .دندیدرخشیرنگ، با لطافت م اهیس یداشت. آن دو گو

بدنش را فرا گرفت  یدیرنگش، رنگ باخت. سف یخاکستر پوست

به خود گرفتند.  یانسان یو غبار مانندش، حالت اهیس یو موها

 دهیتر دو نرم باتریز اریمشخص بودند و بس شیموها یحاال تارها

 !شدندیم
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 یهاپلک زد. مژه گریگرفتند. آنا، بار د یرنگ زندگ شیهاگونه

او  ییبایرنگ را احاطه کرده بودند، ز اهیس یبلندش که آن دو گو

 .کردندیرا دو چندان م

اش، دوباره جان گرفتند و به رنگ و مرده یخاکستر یهالب

او دهانش باز  ییبایبار از ز نیشته در آمدند. زوهار که اگذ یسرخ

 :زمزمه کرد رتیمانده بود، با ح

 !یتو... چقدر خوشگل _

. در دیخند ی. با ناباوردیاز چشمان آنا چک ،یگریاشک د یقطره

خودش را تماشا کند. از آن  توانستیزوهار، م اهیچشمانِ س

 .به گذشته شده بود هیدور و دوباره، شب بیعج یچهره

 گرید یایکه رفتن به دن ییاو یمعجزه بود. برا کیبه  هیشب شتریب

 یمانده بود، به دست آوردن چهره نیرا رد کرده و در زم

 .دیرسیممکن به نظر م ریاش، غگذشته

ذره بزرگ شده بود، اما چشمانش، ذره یپسرش نگاه کرد. جلو به

 !بود ستادهیاو ا یروحاال روبه
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زوهار گذاشت و بعد، او را محکم در  یهاشانه یرا رو انشدست

که به  یاهیو با گر کردیزوهار را نوازش م ی. موهادیآغوش کش

 .لب زمزمه کرد ریرا ز ییزهایبود، چ یخاطر شاد

تنگ شده بود.  ادیز یلیدلم واست تنگ شده بود پسرم، خ _

 .شهی... باورم نمکنمیدارم بغلت م شهیباورم نم

را،  ایتمام دن کردیداد. آسوده شده بود! حس م رونیرا ب نفسش

 !اند. پسرش در آغوشش بودداده هیبه او هد یدو دست

 ریز ینیریآرام پلک زد و در فکر فرو رفت. احساس ش زوهار

گونه با محبت به آغوش  نیکه او را ا یبود. کس دهیپوستش دو

 بود، مادرش بود؟ دهیکش

دستانش را باال آورد و دور گردن آنا حلقه کرد. آنا با طمع او  آرام

 .تنگ شده است شیکه دلش برا گفتیلب، م ریو ز دییبویرا م

او را  یخوب بود! زن یلیخ نیبا لبخند چشمانش را بست. ا زوهار،

و  دانستیبود، او را پسر خودش م بایبغل کرده بود که جوان و ز

قصه  شیو برا نشستیها کنار او مشب به بعد، نیاحتماالً از ا
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و مراقبش  داشتیاو را دوست م رفت،یم رونی. با او بگفتیم

 .بود

که  نیا ایالزم نبود تنها باشد و غصه بخورد که مادر ندارد،  گرید

 نیو او را ا نجایهم قاًیبود، دق نجای! مادر او اندیهامادرش فرشته

 .گونه در آغوش گرفته بود

 مان؟ما...  _

ها، باران کرد. چشماز خود فاصله داد و او را بوسه یزوهار را کم آنا

 انیو م دیبوسیرا پشت سر هم م اشیشانیها و پگونه

 :گفتیم ش،یهابوسه

 دلم؟ جانم مامان فدات شه؟ زیجانم قشنگم؟ جانم عز _

آنا را  یهابار او گونه نیا خواستیلبخند زد. دلش م زوهار

خود را تاب داد و  یرا در هم گره زد، کم شیهاستببوسد، اما د

 :دیپرس

 بابام... کجاست؟ _
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به لبخند  شیهاو بعد، باز هم لب دیآنا ماس یهالب یبر رو لبخند

 .بودند نیباز شدند، اما چشمانش هنوز غمگ یمهربان

 :. زوهار را به آغوش خود هل داد و گفتدیکش یقیعم نفس

 ...پدرت _

 :را انتخاب کند. زوهار گفت یچه کلمات دانستی. نمدیخند آرام

 پدرم؟ _

او  کرد،یزوهار را نوازش م یکه موها یو در حال دیکش یهوم آنا

 :را کنار خود نشاند. گفت

 کنم؟ فیداستانو من برات تعر یادامه خوادیدلت م _

پسرش را نوازش  یکه موها یآرام سر تکان داد. آنا در حال زوهار،

 .ور شدو در گذشته غوطه رهیخ وارید یبه گوشه کرد،یم

اون، آسمودئوس به من از هر  یکه تو یدو سال گذشت. دو سال _

داد دوست داشته باشم، بهم  ادیداد. بهم  ادیکه بلد بود  یزیچ

گفت و  ایدن یایو خوب ایداشته باشم. بهم از بد استیداد س ادی

 .که ازشون خبر نداشتم رو، نشونم داد ییزایتمام چ
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 :و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

که اسرار  کمیکوچ یایکه دن ینور بود. کس هیمن  یدئوس، برا _

رو، اونقدر بزرگ کرد  شدیقسمتش مربوط به جنگل م نیزتریآم

 یلیخ ،یواقع یایمن در برابر دن کیکوچ یایکه متوجه شدم دن

که  یزیو به درد نخوره. من عاشق پدرت بودم و هستم. چ زیناچ

 .نهیعوضش کنم، هم تونمینم وقتچیه

 :دیپرس زوهار

 ؟یعوضش کن یتونیچرا نم _

باور  توانستی. هنوز هم نمدیلبخند زد و زوهار را محکم بوس آنا

از او سوال  ن،یریگونه ش نیکند که پسرش کنارش نشسته بود و ا

 نیرا داشت... حسرت تمام ا زهایچ نیت تمام ا. او حسردیپرسیم

 .کوچک را یزهایچ

تو همون  قاًی! من تاوان دادم. دقکردنیاشتباه م نیاطیچون ش _

 .تاوان دادم دم،یدئوس رو د یکه چهره یالحظه
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 مامان؟ یچه تاوان _

که تا حاال به جز  یتاوان من بود. دختر نیعاشقش شدم! ا _

 دنیجنگل با د یبود، تو دهیرو ند ایدن یجا چیجنگل و روستا ه

 .عاشقش شد واروونهید طان،یش کی یچهره

 

 «سال قبل، دو روز بعد از گرفتن گردنبند هشت»

 

را باز کرد  شیها. دستدیقصر به داخل دو یبا خنده، از ورود آنا

 .دیو دور خود چرخ

 !قشنگه آسمودئوس یلیخ نجایا _

تمام جنگل  یبه بزرگ یاطیشد. ح رهیقصر خ طیبه مح جان،یه با

بود که در  اطیدر وسط ح یو جالب بیعج اریداشت. حوض بس

طرف و آن طرف  نیو ا کردندیشنا م یرنگارنگ یهایآن، ماه

 .رفتندیم
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از قصر را  یها قرار داشتند، قسمتکه در دوردست یدرختان

 .دوک منطقه بود یکه مختص و مورد عالقه ساختندیم

 دیسف یوارهایبه د رت،ینگاهش را از آن قسمت برداشت و با ح آنا

 !بود میشد. شکوهمند و عظ رهیقصر خ

العاده به نظر بود، خارق دهیشن انییهمانطور که از روستا

. وارد قصر که شدند، جلوتر از آسمودئوس راه افتاد و به دیرسیم

 .قصر پرداخت یهاینقاش یتماشا

 یها. در رنگدندیرسیبه نظر م زیها اسرار آماز آن یاریبس

 .را پنهان کرده و نقش زده بودند ییشادشان، رمز و رازها

 حیمل یو با لبخند رفتیتمام مدت پشت سر آنا م آسمودئوس،

 .کردینشانده بود، او را نگاه م شیهالب یکه بر رو

اش، به رنگ در گوشه یانقره یرا با طرح یرنگ اهیو س بایز نقاب

را به تن داشت، اما  اشیشگیچرم هم یهابود و لباس صورت زده

 .از شنلش نبود یخبر
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زنان آنا را پشت سرش گره زده بود، قدم شیهاکه دست یحال در

 یداشتنو شوق و شور دوست ییبایو در ذهنش ز کردیرا دنبال م

 .کردیم نیاو را تحس

که به  یبا دو، از آسمودئوس فاصله گرفت و از کنار ستون آنا

که در  یکوه بود، گذشت. چشمانش را به سربازان کی یبلند

بودند دوخت و بعد، به سمت  دهیاز قصر صف کش یقسمت

 .آسمودئوس برگشت

 ستن؟یایم نجایا شنیخسته نم _

به سمت  یگریشانه باال انداخت و قدم د یبا آسودگ آسمودئوس

 .او برداشت

 .انجام بدن دیرو با فشونیوظ _

به عقب راند و به  یپرترا با حواس شی. موهادیکش یهوم آنا

از راهروها شود که با  یکیداخل  خواستی. مدیدو یگریسمت د

 .عقب پرت شد یبرخورد کرد و کم یکس شدت، با
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 دنِیدور شده بود. با د یبود، از دئوس کم دهیکه دو نیخاطر ا به

بود، با اضطراب خم  ستادهیا شیکه جلو یمرد یهاظاهر و لباس

 :گفت عیشد و سر

 .! اشتباه از من بوددیمن رو ببخش _

. گند زده دیرا محکم چسب راهنشیپ یرا گاز گرفت و لبه لبش

داشت. اگر  ییبود، مقام باال ستادهیا شیکه جلو یکس شکیبود! ب

 .کردیهم دئوس او را دعوا م دیچه؟ شا شدیدردسر م شیبرا

 دانیکه در م یزهایانداخته بود، تنها چ نییسرش را پا چون

 ستادهیا شیبودند که جلو یدو نفر یهابودند چکمه دشید

 .بودند

هم فشرد و آرزو کرد که فرد مقابلش واکنش  یرا رو چشمانش

 یبود، با تند ستادهیکه کنار او ا ینشان ندهد، اما مرد یدیشد

 :گفت

 ؟یدار بر یچوبه یپا یخوایگستاخ! چشمات رو باز کن! م _



  

 
271 

 یوسوم .م :هدنسیون                                                                             ساد نامر  

از  خوردی. به آن دختر نمستیآنا نگر یکرد و به سر تا پا یمکث

کردن  میبود و تعظ دهیپوش اریاش بسقصر باشد. لباس ساده یاهال

 .انجام نداده بود یرا به درست

 ت؟یرع ؟یهست یک _

. همانطور در سکوت خم شده بود و دیچه بگو دانستینم آنا

و او را از  دیرسیم یکه آسمودئوس ک کردیفکر م نیداشت به ا

 داد؟یآن مخمصه نجات م

 ...من _

 نگهبانا؟ _

دورتر به گوش  یاآسمودئوس از فاصله یهمان لحظه، صدا و

 .دیرس

 !سالم جنابِ دوک _

 .شد دهیشن ترکیاز نزد شیکوتاه و بعد، صدا یمکث

 .ریو درود بر شما جناب سف _
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دامنش مشت شده بود  یکرد و دست آنا که بر رو یآرام یخنده

به دئوس نگاه کرد.  ،یو با شرمندگ ستادیرا، گرفت. آنا صاف ا

 .او را برده یآبرو کردیاحساس م

 د؟ینگهبانا رو صدا زد یبردن چه کس یبرا قاًیشما دق _

بود، مرد  ستادهیکه کنار دوک ا یریبه آن دو نگاه کرد. سف آنا

و  نیهم داشت و چ یبلند شیبود. ر یقدچاق و کوتاه

. دادندیاطراف چشمانش، سن او را دو برابر نشان م یهاچروک

به تن کرده بود. در واقع،  گرانید یهابه لباس هیشب ییهالباس

 .دانستیافراد قصر را نم یهالباس انیآنا تفاوت م

داشت.  یبود، اما قد بلند رتریبود، پ ستادهیکه کنارش ا یمرد

 ،یبیبود و به طرز عج دهیپوش یرنگ ییمرتب و طال یهالباس

 .بود ستادهیصاف ا

 یدیفکر کرد که سف نیاو چشم دوخت و به ا دیسف یبه موها آنا

 .او، کامالً در تضاد با آسمودئوس است یموها

 :به آنا اشاره کرد و گفت ریبا تحق دوک،
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جزء  دی! باگردهیخودش تو قصر م یدخترک سر به هوا برا نیا _

 ...خدمتکارا

 :حرف او را قطع کرد و با آرامش گفت آسمودئوس

 .همسر من هستن شونیا _

ترسناک به خود گرفت. دست آنا را رها کرد  یابالفاصله، چهره و

. لحن او ستادیاز آنان ا یکم یو چند قدم جلو رفت و در فاصله

 .شوند خیآنا به تنش س یموها شدیباعث م

شما جناب دوک!  یهمه دست منه، حت یمرگ و زندگ نجایا _

 .انگشت نابودتون کنم کی یبا اشاره تونمیم

 :را در صورت دوک رها کرد و گفت نفسش

که  نیا ی. در خلوت، تنها برادیکنیم یاز همسر من عذرخواه _

 !خدمتکارهاتون نره یآبروتون جلو

 :آرام، زمزمه کرد ییلب نشاند و با صدا یرو یثیخب لبخند
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 .هیک سیرئ دوننیقصر م نیهر چند که همه در ا _

اطراف  اهیس ی. غبارهادیسمت آنا برگشت و او را در آغوش کش به

را باز کرد،  رشیمتح یهاکه آنا چشم یها را گرفتند و هنگامآن

 .قصر بودند یبایبزرگ و ز یهااز اتاق یکیدرون 

ها و پرده یرو بیعج یرهاتوجهش را به نقش و نگا خواستیم

 نی. در اکردیبدهد، اما بغض کرده بود. احساس حقارت م وارید

 د؟یرسیآور به نظر مبار و چندشحد نکبت

اش را و لبخند زد. گونه دیگوش او را بوس یآرام الله دئوس،

شدن از چشمش  ریکه در حال سراز یاشک ینوازش کرد و قطره

 .بود را، با دست پاک کرد

 :گفت کرد،یآنا نگاه م یکه به چشمان اشک یحال در

 آنا؟ یکنیم هیچرا گر _

از  شیهق افتاد. از دئوس فاصله گرفت، اما دئوس او را ببه هق

 .دیکرد و سفت و محکم در آغوشش کش کیبه خود نزد شیپ

 .جواب منو بده آنا _
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 :دیپهن او فشرد و نال ینهیخودش را به س ش،یهاهقهق انیم در

به من به چشم همسر تو  یدئوس! کس آمیمن اصالً به تو نم _

 .کنهینگاه نم

 یدارنشاند و کنار گوشش، با لحن تب اشیشانیپ یرو یابوسه

 :لب زد

 .عوض کنه قتویحق تونهینم یآنا. کس میما با هم ازدواج کرد _

از  سیخ یهاشد. دئوس به خاطر مژه رهیمتعجب به او خ آنا،

 .را پشت گوشش راند شیو موها دیاشک او آرام خند

از جنس سنگ  یازدواج به همسرشون گردنبند یبرا نیاطیش _

تو که همسر  دهیکه گردنته، نشون م یگردنبند نی. ادنیم هیهد

 .یمن

 نیکه فقط او همسر دئوس بود و دئوس چن نیاز تصور ا آنا

 .دیرا در هم کش شیهانداشت، اخم یتعهد

 ؟یپس تو چ _

 .. قلبِ من متعلق به توئهمیبندیما در قلبمون تعهد م _
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 یایانداخت. دئوس نفس حرص نییآرام پلک زد و سرش را پا آنا

انداخت. آنا که در فکر  یا. کتش را در آورد و به گوشهدیکش

 راهنشیگرد شده به او که داشت پ یاو بود، با چشمان یهاحرف

  .شد رهیخ آورد،یرا هم در م

 !دِ... ئوس _

آورد و کنار تخت انداخت. آنا را  رونیرا هم کامل ب راهنشیپ

و او را به خود چسباند.  دیبدون فوت وقت، در آغوش کش

 :را به گوش او چسباند و آرام زمزمه کرد شیهالب

 .ادیز یلیدلم واست تنگ شده بود آنا، خ _

آسمودئوس،  بیحرارت عج نیتکان نخورد و سکوت کرد. از ا آنا

 .شدیداشت در آغوش او ذوب م کردیدر تعجب بود. احساس م

 آسمو... دئوس؟ _

نشاند و آنا فقط گردنش  یرو یقیو گاهاً عم زیر یهابوسه دئوس

 .دادیگوش م دند،یچیپیم طیکه در مح شیهابوسه یصدا به



  

 
277 

 یوسوم .م :هدنسیون                                                                             ساد نامر  

. بعد از دو سال؟ دیترسیم فتد،یکه قرار بود ب ی! از اتفاقدیترسیم

 !دیکشیم وحشتناک بود! او خجالت

دور چشم دئوس برد و با نوک  یرا آرام به سمت سوختگ دستش

انگشتانش، آن را لمس کرد. بر خالف ظاهر سخت و خشکش، نرم 

 .شدندیانگشتانش حس م ریز ییهایبود و فقط برجستگ فیو لط

که  یاتفاق یاست، به ترسناک آن زخم هم ترسناک کردیم فکر

اما آن زخمِ به ظاهر خشک و خشن، نرم و  فتد،یب تخواسیم

 .بود فیلط

توسط  دشیسف راهنیپ یهابند ،یچه زمان قاًینشد که دق متوجه

 نیزم یبلندش رو راهنیبه خود آمد که پ یدئوس باز شدند. زمان

در آغوش  ،یپوشش نیترافتاده بود و دئوس او را بدون کوچک

 .فشاردیخود م

 .تونمیمن... من... نم _

 .یتونیچرا آنا... م _
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تخت خواباند.  یرا ادامه داد. آنا را بلند کرد و او را رو شیهابوسه

 :گفت کرد،یاو نگاه م یهاکه به چشم یدر حال

 .تونمینم گهیال صبر کردم، اما دسدو  _

در پس  دیشدنشان بود. خورش یکیاتاق شاهد  یِکیروز، تار آن

. دندیکشیهو م یو ابرها از شاد ستیگریآنا م یپاک یآسمان برا

 کیاز  د،یجد یطانی! شگذاشتیم یپا به زندگ دیبا یدیفرد جد

 .طانیش کیانسان و 

 

 «حال»

 

رو  ایتموم دن د،یبوسیم مویشونیپ یبود که وقت یپدرت کس _

 گرفت،یبازوهاش م نیمنو ب یکه وقت ی. کسکردمیفراموش م

پدرت رو دوست داشتم. . کردمیخاطرات خاک م نیهامو بغم

که عشق ما دستخوش  نیعاشقش بودم... تا ا واروونهیبهتر بگم، د
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 میکردیفکرشو نم وقتچیکه ه یراتییشد. تغ راتییتغ

 .بشه رمونیگبانیگر

او گرفت و بعد  یلبخند پسرش را از نظر گذراند. مشتش را جلو با

ها اعتکه س یباز کرد. گردنبند، درون دستش بود! همان گردنبند

 .بود دهیساختنش زحمت کش یبا دئوس برا

 ...... گردنبندنیا _

 .لبخند زد آنا

 .تو آوردمش ینوره. گردنبند ازدواج من و آسمودئوس. برا _

مادرش برداشت و آن را  فیآرام گردنبند را از دستان ظر زوهار،

 یایبرآمدگ چیشده بود و ه دهیتراش یلمس کرد. سنگ به خوب

آن وجود داشت هم  یکه رو ینقش یوجود نداشت. حت شیرو

 .شده بود یماهرانه نقاش اریبس

 !قشنگه یلیخ نیا _

 .شد رهیخ یکیتنها لبخند زد و به تار آنا
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کننده بود، اونقدر که دئوس تمام حالمن خوش یخبر حاملگ _

برابر  نیچند کرد؛یاز من مراقبت م یاون روزها رو به خوب

 ...که نیگذشته! تا ا

 :را در هم گره زد و ادامه داد شیهاکرد. دست مکث

 !دمید لویعزاز _

شد. دلش خون بود و زبانش  رهیخ یکیپر از غم، به تار یسکوت در

 .زدیکردن اتفاقات آن روزها، سر باز م فیاز تعر

 

 «سال قبل هشت»

 

ها که کنار رود به لباس تایسنگ نشست و به آنتخته یرو آنا

 .ستینگر انداخت،یچنگ م

 نیو در ا گذشتیم اشیماه از حاملگ کیاو بود.  یشرمنده

 دیو سف اهیو آسمودئوس نگذاشته بودند دست به س تایمدت، آن

و آسمودئوس هم نبودند، برادران و  تایکه آن ییهازمان یبزند. حت
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. همه به شدت مراقب کردندیو کمکش م آمدندیخواهر دئوس م

 نیکرده بود، شرمگ درستکه  یخاطر دردسر او بودند و او به

 .بود

گفته بود حامله است به خاطر  تایرا که به آن یالحظه یوقت

دوست داشت از خجالت آب شود. از همه بدتر آن بود  آورد،یم

 دهیکش غیج یبود حامله است از شدت شاد دهیکه فهم یکه زمان

 میتصم یفکر نکرده بود، اما وقت تایهم به آن یالحظه یو حت

 .باختیجان م حرارتداشت از شدت  د،یگرفته بود به او بگو

افتاده و از حال  نیزم یبود، بر رو دهیآن خبر را شن تایآن یوقت

ببرد. مانند ابر بهار  ادیرا از  شیهاهیگر توانستیرفته بود. آنا نم

به  دیتا شا دیپاشیآب م تایو به سر و صورت آن ختیریاشک م

آرام  بخششآرامش یآنا را با آن صدا اتویاگر د دیشا. دیایهوش ب

 .شدیو اضطراب تلف م هیاز شدت گر کرد،ینم

 تای. آندیآن لحظه، لبخند زد و خودش را در آغوش کش یادآوری با

 :سرش را به طرف او برگرداند و گفت عیسر
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 سردته دخترم؟ _

به  لیتبد و او تایروزها آن نیتر شد. اپررنگ ش،یهالب یرو لبخندِ

حس و  کی. فقط با یقرارداد چیمادر و دختر شده بودند، بدون ه

 .که درون شکم آنا بود یآمدن موجود

 .. هنوز تا سرد شدن هوا موندهستینه، سردم ن _

 .ها چنگ زدبه لباس گر،یسر تکان داد و بار د تایآن

 !. فرق دارهیافرصت هست، اما تو حامله یآره هنوز چند روز _

انداخت. هنوز عادت نکرده بود که به  نییبا خجالت سرش را پا آنا

. احساس دیکشیگونه خجالت م نیحامله است؛ ا ندیاو بگو

 .مرتکب شده یکه کار زشت کردیم

حامله بودنش را پنهان کند؟ تا  توانستیم یتا چه زمان ،یطرف از

 رونیاگر از خانه ب یو حت شدیتر مشکمش بزرگ گریچند وقت د

 یچگونه زندگ دیآمدن فرزندش با ایبعد از به دن رفت،ینم

 تایبا آسمودئوس از آنجا برود، اما آن توانستیم دیشا کرد؟یم

 چه؟
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 کرد؛یها را جمع مدوخت. داشت لباس تایرا به آن نگاهش

رنگش اطرافش  ییبلند و طال یشستنشان تمام شده بود. موها

طرف و آن طرف  نیا شیهاشانه یرها بودند و با هر تکانش، رو

 .خوردندیو تاب م رفتندیم

 یبرا توانستیکه نم نیبعد از ازدواج با شوهرش، به خاطر ا تایآن

 یلیرها شد. شوهرش از آنجا به شهر رفت و خ اورد،یب یاو فرزند

ازدواج کرده و  کردهلیتحص یبانو کیکه با  دیزود هم خبر رس

 .حامله است دشیهمسر جد

داشت، اما تا حاال که  یادیخواستگاران ز تایآن روز به بعد آن از

 .ها را رد کرده بودآن یچهل سالش شده بود، همه

او  یهاها متنفر است، اما آنا غمِ چشماو از بچه گفتندیم گرانید

 .دیدیم گران،یبار کودکان دحسرت یرا در هنگام تماشا

نداشت که  یلیفام یتآرزو داشت مادر شود و نشد! او ح تا،یآن

. همه طردش کرده بودند و او حاضر شده بود آنا ردیسراغش را بگ

 .کند تشیحد، حما نیرا از دست مادرش نجات دهد و تا ا
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را درک کند؟  طانیش کیحاضر بود عشق او و  یکس چه

از  توانستیاو، نم یداشتندوست یتایبه جز آن کسچی! هکسچیه

 .حال شودآمدن فرزند او و آسمودئوس خوش ایبه دن

درست کنم. از اولشم  یزیچ هیبرات  میبر ایتموم شد دخترم، ب _

 .یاما گوش نکرد ،یشیباهام، خسته م ایبهت گفتم ن

 یسنگ بلند شد و موها ی. از رودیو خند دیلبش را گز آنا

 .را پشت گوش راند اهشیس

 !یریگیمسخت  یلی. تو خشمیمامان، من خسته نم _

 یتأسف، سبد را آرام از رو یبا تکان دادن سرش به نشانه تایآن

 :گفت یبرداشت و به شوخ نیزم

دختر جون! اگه دوباره گذاشتم آسمودئوسو  فتیراه ب االی _

 .ستمین تایآن ،ینیبب

 .دیچشمانش را گرد کرد و خند آنا

 .حرفاست نیتر از اخشن یلیمامان! آسمودئوس خ _
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را باال  شیهاکه جلوتر از آنا راه افتاده بود، شانه یدر حال تایآن

 :انداخت و پاسخ داد

 .دمیاون موقع دخترم رو بهش نم _

نشاند و  لب یبر رو یحرف، لبخند بزرگ نیا دنیبا شن آنا

که آنجا حضور نداشت، باال  یآسمودئوس یرا برا شیابروها

 .انداخت

که  نیا الیا خگرفته شدن مچ دستش از پشت سر، ب با

لبخند  یدوباره دنیبازگشت، اما با د دیآسمودئوس را خواهد د

 .نتوانست نگاهش را تکان دهد ل،یعزاز

 :آرام زمزمه کرد ل،یعزاز

 !بهش بگو بره. االن _

که از او جلوتر بود انداخت و بعد، با عجله  تایبه آن ینگاه کوچک آنا

 :گفت

نداره من  یبیبمونم. ع نجایامروز ا تونمیمامان؟ دئوس گفته م _

 برگردم؟ رترید قهیچند دق
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 یغبارها انیفرصت، م نیدر ا لیبه سمتش برگشت و عزاز تایآن

بار بود که به  نیشد. آنا آب دهانش را قورت داد. اول دیناپد اهیس

 .ندیبب بیآس خواستینم رایز گفت،یاو دروغ م

گذاشت و آنا را در آغوش  نیزم یبه سمت او آمد. سبد را رو تایآن

 .دیکش

 ؟یایبا من ب شهی. نمزمیمن نگرانتم عز _

که  دیترسیرا باال آورد و کمر او را نوازش کرد. م شیهادست آنا

 کرد؟یکار مچه دیو وحشت کند. آن موقع با ندیرا بب لیاو عزاز

 .شهینم میزیدئوس باهامه مامان، چ _

نگرانش که از اشک  یهااو را از خود جدا کرد و با چشم تایآن

 .را نگاه کرد شیسر تا پا دند،یدرخشیم

حس  خوادیبرام بگو آنا. دلم نم زویچهمه یاومد یپس وقت _

 .باهاتم شهیمن هم ،یرو ندار یجز دئوس کس یکن

 .دیاو را بوس یشانیلبخند زد و پ آنا
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آورد نکرد، برام انجام  ایبه دنکه منو  یرو که مادر یتو هر کار _

 !. ازت ممنونم مامانیداد

 یهااز هاله یدیجد یاتوده انیدر م لیرفت، عزاز تایآن یوقت

رنگش را تن کرده بود و  اهیظاهر شد. باز هم همان شنل س اهیس

تر خوردهو ترک دتریبود، سف دهیکه آنا او را د یپوستش از آن روز

 .شدیم دهید

 .سالم آنا _ 

گره  گریکدیرا پشت سرش، به  شیهارا گفت و دست نیا لیعزاز

 .زد

 یکرد. کس یاو انداخت و اطراف را بررس یبه سر تا پا یآنا نگاه

 .شدیمتوجه م لیعزاز کرد،یاگر قصد آمدن هم م ینبود و حت

 یجمع کرد و سرش را به نشانه لیرا به سمت عزاز حواسش

 .انداخت نییپا م،یاحترام و تعظ

 .لیو پادشاه جهنم، عزاز نیاطیسالم بر پدر ش _

 :کرد و گفت یبلند یخنده لیعزاز
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 گهی. دیبه من سالم کن دیپس آسمودئوس بهت گفته چطور با _

 بهت گفته؟ ییزهایچه چ

. از حضور کردیرا نگاه م نییسرش را باال گرفت، اما همچنان پا آنا

 .کردیاحساس ترس و وحشت م ل،یعزاز

 نینگفته بود. از مقام پدرش گفته بود و ا یادیز زِیچبه او  دئوس

هوشمندانه  یهاباال بردن رتبه و اعتبارش، نقشه یکه چطور برا

 .بود دهیکش

بود.  دهیشن ونایرا از  کردیبه او سالم م دیکه چگونه با نیا

گفته  کرد،یم فیرا تعر لیکه داستان مالقات شاه و عزاز یهنگام

پدر خم شد و با ترس  یآنا! شاه تا کمر جلو یدیند ،یوا»بود:

انگار داره « .لیو پادشاه جهنم، عزاز نیاطیسالم بر پدر ش»گفت:

 «!کنهیشون سالم مبه قصابِ محله

 گفت؟یآنا نم یاز پدرش برا گاهچیچرا آسمودئوس ه یراست به

 کینزد لیبار گفته بود که به عزاز کی آوردیبه خاطر م یحت

 .او خطرناک است راینشود، ز
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 :سکوت آنا، لبخند زد و گفت دنِیبا د لیعزاز

هم  دیشا ای ،یباش دهیاز پسرم نشن زیچچیه دمیاحتمال م _

 .یصحبت نشفقط بهت گفته شده که با من هم

کند. در هر حال، او  یاحترامیبه او ب خواستیدلش نم آنا

ا پدربزرگ فرزند درون شکمش و پدر معشوقش بود! پس سرش ر

 .تکان داد و سکوت کرد

 :و ادامه داد دیکش یقینفس عم ل،یعزاز

 چرا؟ یدونیم _

 .تکان داد ،ینف یسرش را به نشانه آنا

 .ها هستم، و خواهم بوددشمن انسان شهیکه من هم نیا یبرا _

 .آنا، شروع به قدم زدن کرد دور

 یها شرم دارم! گناهاز گناه یسر کیمن هم از انجام  یاما حت _

 .که پسرم، در حال انجام اون هست

را  لیگرفت و عزاز نیآنا گرد شدند. نگاهش را از زم یهاچشم

 .دنبال کرد
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 ؟یچه گناه _

ها از انسان خ،یدر تار یطانیش چی. هیکه در شکمت دار یفرزند _

وحشت داشتن، به  نیاطیها از شنداشته! تمام انسان یفرزند

 .دادنیم که تاوان نیخاطر ا

سر  ییبال خواستیشکمش گذاشت. او م یدستش را رو آنا

 اورد؟یفرزندش ب

 :قدم زدن دور آنا را ادامه داد و گفت لیعزاز

آوردن اون بچه استفاده کرده  ایبه دن یدئوس از تو برا شکیب _

 !کشهیتو رو م اد،یب ایکه اون بچه به دن نیو به محض ا

بود، فاصله گرفت  ستادهیاو ا یروکه حاال روبه لیاز عزاز یقدم آنا

 :زد ادیو فر

! اصالً یگی. دروغ مکنهینم یکار نیآسمودئوس با من همچ _

 به پدرش بکنه؟ تونهیم یایمن چه بد یبچه

مرگ در  ناقوس کیمانند  ل،یعزاز یخنده یهم صدا باز

 .زنگ زد شیهاگوش
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قدرت حاکم بر  نیترپدرش رو به بزرگ تونهیاون بچه م ؟یبد _

آسمودئوس اون رو از  کردمیکنه! فکر نم لیها تبدانسان یرو

 !کردمیکرده باشه، اما اشتباه م دایپ افسانه یهاکتاب

سرش را به چپ و راست تکان داد. دامنش  یعصب یابا خنده آنا

 :لب گفت ریرا در دست فشرد و ز

 .کنهینم یکار نیدئوس با من همچ _

 !دید میخواه _

شد. چند  دیناپد اهیس یهاغبار انیحرف، در م نیاز گفتن ا بعد

 .مردهلحظه بعد، دئوس ظاهر شد. نگاهش سرد بود، خاموش و دل

 :لب گفت ریبغض کرد و ز آنا

 .دئوس _

جلو آمد و او را در آغوش گرفت.  ،یحرف چیبدون ه آسمودئوس

 یرامبه آ کرد،یو بلند آنا را نوازش م اهیس یکه موها یدر حال

 :زمزمه کرد



  

 
292 

 یوسوم .م :هدنسیون                                                                             ساد نامر  

درستش  دمی. متأسفم آنا، متأسفم! قول مدمیشن زویچهمه _

 .دمیکنم... قول م

 

 «حال»

 

 ...بابا یعنیمامان؟  _

 شیهالب یاش را روانداخت و انگشت اشاره نییسرش را پا آنا

 .گذاشت

  !شیه _

 :کرد فیزد و بدون جواب دادن به زوهار، تعر لبخند

تا  بردیخودش م شیاتفاق، روزا من رو پدئوس بعد از اون  _

 .گردوندیو بعد، شبا برم م نمیرو بب لیمبادا دوباره عزاز

 شده مامان؟ یچ یگفت تایبه آن _
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 یپدرت و نگران یقراری. بدمیهر روزش رو د یگفتم، و نگران _

هام بود که هشت ماه تمام، مهمون چشم یزیبرادرا و خواهرش چ

 .بود

 

 «سال قبل هشت»

 

نشسته بود و به  لیطو زیم کیپشت  ،یچوب یصندل یرو آنا

پراکنده بودند، نگاه  زیو م نیزم یکه رو ییهاها و برگهکتاب

 شد؟یم زیتم دیچطور با نجایفاجعه بود! ا کی. کردیم

با  ییهاجا پر از برگههم تلنبار شده بودند و همه یرو هاکتاب

داده بود و  هیتک واریبه د ونایبود.  بیعج یهاها و نوشتهشکل

 .خواندیکتاب را با دقت م کیداشت 

انداخته بود.  زیم یرا رو شینشسته بود و پاها زیآن سرِ م اتوید

گونه احساس  نیخودش، او ا یگستاخانه بود، اما به گفته یکم

 .کردیم یراحت
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. شدیم یداشت عصب واش،یواشیآنا سر رفته بود و  یحوصله

 یو تمام بردیکه دئوس به خاطر پدرش او را آنجا م دانستیم

چه بوده و  لیبود که آنان بفهمند منظور عزاز نیا یاوضاع برا نیا

اما حاال تحمل آن  ست،یو انسان چ طانیش کیسرنوشت فرزند 

 .سخت شده بود شیبرا ت،یوضع

 .برگشت و سرش را کج کرد ونایسمت  به

 ونا؟ی _

 .شد رهیتن کتاب برداشت و به او خم یرا از رو شیهاچشم ونای

 بله؟ _

از  توانستیکه نم دانستیداد. او م رونیب یدینفسش را با ناام

حال  نیبا ا یبرود، ول رونیب ایبخواهد که با او صحبت کند  ونای

 .کار را بکند نیا خواستیدلش م

 ه؟یاسم کاملت چ _

 :داد حیتوض یپاچگباال انداخت و آنا، با دست ییابرو ونای
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 اتو،یو اسم کامل د وراستیل ورا،یفقط کنجکاوم. اسم کامل  _

 ه؟یاسم تو چ .(Adiato) اتویآد

 .دونمیآه، آنا! من اسم کامل برادرامو م _

 ونایکرد.  یخواهمعذرت ،یانداخت و با شرمندگ نییسرش را پا آنا

و با  دیرا در هم کش شیهابرادرش، اخم نینگاه خمشگ دنیبا د

 .ناز نگاهش را از دئوس گرفت

 !(yoonales) ونالِسهیاسم کاملم  _

باال انداخت و سر تکان داد. در باز شد و سر همه به  ییابرو آنا

 آورد،یکه نقاب و شنلش را در م یدر حال ورایبرگشت.  ورایطرف 

 :رو به دئوس گفت

جنگ شدن. پدر  ریکامالً درگ یبرادر، آدما تو قسمت غرب _

 یجنگ یکشتن هزاران برده ینسته پادشاه کشور مقابل رو براتو

 زیچوسوسه کنه! همه نجا،یبه ا ییبه قصد کشورگشا یو لشکرکش

آدما رو به جون هم انداخته که مطمئناً در  یبه نفعشه، جور
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به  آدیبود. به نظر نم میاهخو یادیشاهد گناهانِ ز ندهیآ یهاسال

 .داشته باشه یتو و آنا توجه

پرت  واریکه درون دستش بود را محکم به سمت د یکتاب دئوس

 را به کتابخانه شیها. دستدیاز شدت خشم کش یادیکرد و فر

 .انداخت نییداد و سرش را پا هیتک

 ایکوفت نی! تو اکنهیم کاریداره چ فهممی. نمفهممینم _

 !مینگرفت یاجهینت چی. سه ماه گذشته و ما هنوز هستین زیچچیه

بزرگ شده بود، گذاشت.  یشکمش که کم یدستش را رو آنا

بود که  نیخشمگ یور شود! جوردئوس به او حمله دیترسیم

 .هم از ترس ساکت شده بود ورای یحت

برداشت. از جا بلند  زیم یرا از رو شیکتابش را بست و پاها اتوید

 .دئوس برداشت یشد و چشمانش را از رو

افسانه، ما رو از  یردن اسم کتابابا آو خواستهیپدر م دیشا _

 .خارج کنه یاصل ریمس

 



  

 
297 

 یوسوم .م :هدنسیون                                                                             ساد نامر  

که درون دستش بود را به هوا پرتاب کرد. کتاب آن  یکتاب ونای

 :غر زد ونایفرود آمد و  زیم یسو

! فکر دمیپدر دزد یکه از کتابخونه هیکتاب نیکمیصد و  نیا _

فقط خواسته آنا رو  دیکتاباش باشه. اصالً شا نینکنم جوابمون ب

 نِرایست! مثل وادورگه هی تاًیو آدم، نها طانیش یبچه هیبترسونه؟ 

 .میکنیکه ما باهاشون کار م

 :شد و گفت رهیدئوس خ یدر هم رفته یبه چهره ورای

کارو  نیرو وسوسه کنه. ا یپدر شخصاً فرد آدیم شیاما کم پ _

 .دنیانجام م نییپارده یطانایش شهیهم

 

 «حال»

 

 نگفت مامان؟ یزیبابا چ _

 .تکان داد یمنف یسرش را به نشانه آنا
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تا  گشتینه! پدرت آشفته بود. روز و شب رو دنبال جواب م _

 .لهیتو فکر عزاز یبفهمه چ

ها به داخل که از درز یجا به جا شد. نور یو کم دیکش یآه

 ترکیو درون خانه، تار رفتیم یداشت به سمت خاموش د،یتابیم

 .شدیم گرید یاز روزها

من اون روزا رو خوب به خاطر دارم. سه ماه بود که حامله بودم.  _

بهم گفت پدرم ورشکست شده؛ ارتش اون رو به عنوان  تایآن

گرفته و تمام اموالشو تصاحب کرده. تو همون روزا،  کارانتیخ

 که داشت تنها یاشوهرِ خواهرمم مرد. خواهرم با نوازد چند ماهه

خواهش کردن  تای. اونا از آنبرگردهمادرم  شیموند و مجبور شد پ

قبول کرد و اونا به  تایکه داشتو بهشون بده. آن یکیکوچ یخونه

 .اومدن نجایا

 .دیخند ،یکرد و با ناراحت اهیس یوارهایبه سر تا سر د ینگاه

م بودن، اما ناراحت شدم. اونا باالخره خانواده ،یراستشو بخوا _

 .مکه حامله ننیبب خواستمیبهشون سر نزدم. نم
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 .کرد مکث

از هر  شتریکه من ب یپنج ماه گذشت. پنج ماه ب،یترت نیبه ا  _

 .دونستمیم میخوشبخت لیعاشق تو بودم و تو رو دل یزیچ

. چرا او را به هم فشرد شیهاسکوت مادرش، لب دنیبا د زوهار

او کرد و  یبایبه صورت ز یناراحت بود؟ نگاه گفت؟ینم یزیچ

 .او بود یواقع یآنا ن،یلبخند زد. ا

 ؟یخسته شد ؟یگیش رو نممامان؟ ادامه _

 .از فکر در آمد و سرش را به سمت زوهار برگرداند آنا

 .. حتماً منتظرمونهتایمامان آن شیپ میبر دیبا زم،ینه عز _

انداخت و  نییسرش را پا یزوهار در هم رفت. با ناراحت یچهره

 :زمزمه کرد

 ...دنبالم، اما من اومدیمن... مادربزرگ داشت م _

 .از جا بلند شد و زوهار را هم بلند کرد آنا

ناراحت  زم،یبهش گفتم بره خونه. حالش خوبه عز دونم،یم _

 .نباش
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 :با تعجب دست مادرش را گرفت و گفت زوهار

 مامان؟ نهیتو رو بب تونهیم ؟یمادربزرگ حرف زدبا  _

صدامو بشنوه. تو تمام  تونهیفقط م ده،یمنو ند وقتچیاون ه _

 .بود که باهاش حرف زدم یبار نیدوم نیها، اسال نیا

 یاریشده بود و بس کیهمراه زوهار از خانه خارج شد. هوا تار آنا،

جا پرسه شب در همه یِاهیرفته بودند. س شانیهااز افراد به خانه

زمان با او، قدم . زوهار دست مادرش را گرفته بود و همزدیم

 .داشتیبرم

 :کرد فیبه ماه انداخت و شروع به تعر یآنا نگاه کوچک

و من  میکردیاون روز، کنار پدرت بودم. آبشار رو تماشا م _

داشت، حس  ی. احساس بدافتهینم یکه اتفاق دادمیم شیدلدار

 یزیچچیو تو اون هشت ماه ه فتهیب یقراره اتفاق بد کردیم

زود  ای ریکامل شده بود و تو د میدستشو نگرفته بود. نُه ماه باردار

که اون روز رو انتخاب  کردمینم ماما فکرش ،یاومدیم ایبه دن

 .یکرده باش
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 «سال قبل هشت»

 

 .شد رهیو به او خ دیدئوس را چسب یبازوها آنا

مون . بچهرهیم شیخوب پ زیچدئوس؟ همه یهست ینگران چ _

 .کنهیباهاش نم یو پدرتم کار آدیم ایبه دن گهیتا چند روز د

 شهی. برخالف همآمدیچشمانش را بست. درمانده به نظر م دئوس

او را آرام به سمت خود هل  د،یکشیکه آنا را محکم در آغوش م

 :داد و گفت

 !تهفاصله انداخ نمونیب یفسقل یبچه نیا _

بزرگ شده بود و کامالً در چشم  اری. شکمش حاال بسدیخند آنا

 .گونه بغل کند نیاو را ا توانستیبود. دئوس نم

خودتم ذوق  اد،یب ایبه دن ی! عوضش وقتدونمیم دونم،یم _

 .یکنیم
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به رنگ شب دئوس، درخشش را از دست دادند  یهاچشم ناگهان

و سخت شدند. نگاهش را از چشمان آنا گرفت و به اطراف نگاه 

 .کرد

 :او گذاشت و گفت ینهیس یقفسه یدستانش را رو ،یبا نگران آنا

 شده دئوس؟ یچ _

آنا را با  یهاسرش را به چپ و راست تکان داد و لب آسمودئوس

 .دیعجله بوس

 ...یبرگرد ییتنها یتونیواست سخته، اما م نمدویم زم،یعز _

دئوس را  یدردناک آنا قطع شد. آنا بازوها یبا ناله حرفش،

پنهان کردن  یخم شد. طاقتش برا شیزانوها یو رو دیچسب

 .تمام شده بود د،یچیپیشکمش م ریکه از صبح در ز یدرد

 !دئوس ،یمن، درد دارم. آ یخدا یوا _

اما آنا با  ستد،یکرد آنا را وادار کند صاف با یبا اضطراب سع دئوس

. دئوس، باالخره کردیو از درد ناله م زدیبه گردن او چنگ م هیگر

 .نگاه کند شیهاآنا را باال بکشد و در چشم یموفق شد کم
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 بکش. باشه؟ قیآنا، نفس عم _

 :زد غیاز حرص و درد ج آنا

 !! درد دارمتونمینم _

 :و داد زد دیآنا را چسب یبازوها یپاچگبا دست دئوس

  ؟یدونیکجاست؟ م تایآن _

بدنش، در حال پاره شدن بود.  ینییکه قسمت پا کردیم احساس

تکان  تیسخت بود. آسمودئوس، آنا را با عصبان شیتحملش برا

 :داد و داد زد

 !ادیسرت ب یی. ممکنه بالایبه خودت ب کنمیآنا، خواهش م _

 :نفس گفتبا نفس ختن،یاشک ر نیدر ح آنا

 .خواهر و مامانم شیرفته پ _

رنگ اطرافشان را فرا گرفتند. آسمودئوس  اهیس یهاهاله بالفاصله

با  ا،یکوچک ظاهر شدند. خواهر آنا، ران یو آنا در وسط آن خانه

 دنیو از جا بلند شد. مادر آنا با د دیکش غیها جآن دنید

 .دیکش ایران غیبلندتر از ج یغیآسمودئوس و زخم چشمش، ج
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با عجله بلند شد و او را از  تایاز درد کرد که آن یاناله آنا

 .آسمودئوس گرفت

 شده؟ یچ _

 :با عجله گفت دئوس

برم، اما  دی. حواست بهش باشه! من باآدیم ایبچه داره به دن _

 .آمیم

 :زد ادیفر ایسر تکان داد و رو به ران تایآن

  !دختر. بدو اریتشت آب با پارچه ب هی _

به سمت  ایشد و ران دیناپد اهیس یهاهاله انیدر م آسمودئوس

ها را از درون که با عجله پارچه ی. در حالدیصندوقچه دو

 :گفت داشت،یصندوقچه برم

سر خواهرم اومده؟ اون... که ازدواج نکرده. اصالً چ...  ییچه بال _

 ظاهر شد؟ نجایا یچطور

 :و داد زد مادرش از جا بلند شد ن،یهمان ح در
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 ...کهیست! حتماً از همون مرتزادهحروم گه،یخب معلومه د _

 دنیبا د تایشد و آن دیها تشدحرف نیا دنیآنا با شن یهیگر

 :دیکش غیدخترکش، ج تیوضع

 !رونیبرو ب _

گذاشت. مادر آنا با  تایها را همراه با تشت آب، کنار آنپارچه ایران

 :چشم دوخت و زمزمه کرد تایبه آن زده،رتیح ییهاچشم

 ؟یچ _

 :زد ادیتر از قبل فرمصمم تایآن

 !ت هم ببر. بچهنطوریتو هم هم ا،ی! رانرونیبرو ب _

را با گاز گرفتن  شیادهایبه خواهرش که فر یبا نگران ایران

به دنبال مادرش  د،یشد و بعد با ترد رهیخ کردیخفه م شیبازوها

 .از خانه خارج شد

 یهاو به چشم دیکش رونیب شیهادندان ریآنا را از ز یبازو تایآن

 .شد رهیپر از اشک او خ
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بکش و زور بزن، باشه؟ باهام  قیگوش کن آنا. نفس عم _

 !کن یکارهم

 :گرفت هیو بعد با گر دیکش یغیاز درد ج آنا

 !تونمی. من نمارمشیب ایبه دن تونمینه! نه! من نم _

 !. زور بزن آناادیب ایبه دن دیپس با ! اون پسر توئه،یتونیچرا، م _

و  هاغیج یآنا نشست و بعد از آن، صدا یپاها نییرا گفت، پا نیا

 .دیچیآنا بود که در خانه پ یهاناله

 

 «آبشار»

 

 یبا لبخند لیآبشار ظاهر شد و به پدرش چشم دوخت. عزاز کنار

که روز مجازات  یهمان لبخند کرد،یآشنا به او نگاه م

 .بر لب داشت ا،یمار یبرا شیهایشکنآسمودئوس به خاطر قانون

 !سالم، پدر _
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 :به آبشار چشم دوخت و گفت لیعزاز

 نقدری. چطور اآدیم ایاالن داره به دن نیفرزندت هم _

 ؟یایمن ب شیتا پ یکنیکه همسرت رو رها م یتیمسئولیب

خود  شهیرو برد. همف شیپوزخند زد و دست در موها آسمودئوس

 !باشد لیپدرش عزاز دیکه چرا با کردیرا لعنت م

 .کنهینم دیم رو تهداز جانب تو خانواده یوانمود نکن که خطر _

 .سرش را به سمت او برگرداند ل،یعزاز

سمت  نه،یرا پشت سرش گره زد و با طمأن شیهادست

 .آسمودئوس قدم برداشت

 کی یبچه یدونی. میانداختتو خودت، خانوادت رو به خطر  _

 شه؟یم یانسان چ کیو  طانیش

 :و ادامه داد دیکه منتظر جواب او باشد، خند نیا بدون

به اسم داس متولد  یطانی! شیکنیدورگه؟ نه، اشتباه م هی _

 !شهیم
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 کردیبه پدرش چشم دوخت. احساس م یبا سردرگم آسمودئوس

که از  یبار ینیکه قرار بود بشنود، از سنگ ییهاحرف ینیسنگ

 .بود شتریب کرد،یجهنم حمل م

 داس؟ _

 .لب نشاند یبر رو یپوزخند لیعزاز

به اسم داس  یطانیو انسان، ش طانیفرزند ش گنیها مافسانه _

که در دست  یوجودش، با داس یکیکه با تار یطانیخواهد بود؛ ش

ها رو و تمام انسان برهیم نیو خاک رو از ب نیداره، تمام برکت زم

و  رهیگیرو فرا م ایتمام دن ی. فقر و بدبختکنهیخودش م یبرده

 .شنیم یادیگناهان ز ردچا یچارگیمردم از ب

آمدن آب از کوه چشم  نییرا برگرداند و باز هم به پا شیرو

 .دوخت

و با باال بردن  ستهیایکوه م هی یگفته شده که داس باال _

که هرگز متوقف  کنهیها آغاز مانسان ونیرو م یداسش، جنگ

 .شهینم
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 .آرامش به سمت دئوس برگشت و لبخند زد با

آسمودئوس. آنا بر خالف  ،یمن رو برآورده کرد یو تو آرزو _

ت، چهره دنیداد و با د یتاوان سخت ن،یاطیتصور تو و تمام ش

 .فرزندم ،یداد هیعاشقت شد. تو به من داس رو هد

 یدوخته بود و سع لیاش را به عزازچشمان گرد شده دئوس

 .ور نشودبه سمت او حمله کردیم

 ؟یکن کاریبا بچه چ یخوایم _

باز هم لبخند زد. چند قدم از دئوس فاصله گرفت و از او  ل،یعزاز

را تکان  لیکرد و شنل عزاز دنیبرگرداند. باد شروع به وز یرو

 .داد

 !داس نشه، آنا رو بکش طانِیش به لیپسرت تبد یخوایاگه م _

که  شیهادندان انیرا در هم برد و از م شیهااخم آسمودئوس

 :گفت فشرد،یهم م یها روآن

 !فکرشم نکن _

 :قهقهه زد و گفت لیعزاز
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بشه  طانیش کیبه  لیپسرت تبد یفرزندم! دوست دار کنم،یم _

 کنه؟ یزندگ ،یکرد یکه زندگ یو تمام عمرش رو با حسرت

 لب، زمزمه کرد ریدستانش گرفت و ز انیسرش را م آسمودئوس

 !باشه دیباشه. با گهیراه د هی دیبا _

 .را، باد به گوش آسمودئوس رساند لیعزاز بیعج یزمزمه

که  امیآسمودئوس! من تنها کس ست،ین یاگهیراه د چیه _

کنه و اگه تو آنا رو  لیتبد طانیپسرت رو چطور به ش دونهیم

 .کنمیکارو م نیا شکیب ،ینکش

به درختان  نان،یبه او چشم دوخت که چطور با اطم آسمودئوس

 .شمردیها را مچشم دوخته و لحظه

 ؟یکار دست بکش نیاز ا شهیچرا کشتن آنا باعث م _

به دنبال آناست. تنها  ،یاگهید یباالرده طانیکه ش نیا یبرا _

که تاوانش عاشق شدن باشه.  ارهیب ایداس رو به دن تونهیم یزن

کارو  نیتا به همسرت تجاوز کنه و اگه ا آدیم نجایاون داره به ا
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اول رو  یقدرت بچه آد،یم ایکه به دن یدیجد یبکنه، بچه

و  فتهیاتفاق ب نیا خوامی. من نمشهیمبه داس  لیو تبد دزدهیم

باشه و در  طانیش کی یهمسرت تا ابد برده یخوایتو هم نم

 آسمودئوس؟ گم،یتش جهنم بسوزه! درست مآ

و سرش را به چپ و  دیآسمودئوس، خند نیآتش یچهره دنید با

 .راست تکان داد

باال هرگز کشته رده نیاطیدئوس، فرزندم! ش ستین یراه فرار _

اول  یاگه شاهزاده یکرد، حت یرو مخف یانسان شهیو نم شنینم

 .زجر نکشه ندهی! پس آنا رو بکش تا در آیجهنم باش

را در هم  شیهارا مشت کرد و اخم شیهادست آسمودئوس،

و تمام بدنش،  کردیحس م شیهاخون را در رگ انی. جردیکش

 .زدینبض م

 !یشیمون نمبچه لیتبد الیخیبا کشتن آنا، تو ب _

 .لبخند زد ل،یعزاز
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و پسرت رو  یبعد از کشتن آنا، با من مبارزه کن یتونیپس م _

 یشتریتو شانس ب ،یفکر کن! اگه زنده بمون ی. منطقینجات بد

و تو  فرستمیم نجایتا من! من آنا رو به ا ینجات پسرت دار یبرا

آنا رو بدون وسوسه  تونهیکه م ی. تنها کسیکشیاون رو م

 .ییکردنش بکشه، تو

کردند و  لیدور عزاز دنیرنگ، شروع به چرخ اهیس یغبارها

 :دیس پرسآسمودئو

 بدون وسوسه کردن؟ _

 .بله! چون اون عاشق توئه _

 

 «آنا»

 

 !یتونیزور بزن آنا. تو م _
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که  کردیرا چنگ زد. احساس م نیو زم دیکش غیبا درد ج آنا

درشت عرق، از  یهاتمام جانش در حال باال آمدن بود. دانه

 .دندیدیسقف خانه را تار م شیهابودند و چشم ریصورتش سراز

 :گفت یبا نگران تایآن

 !مونده! زود باش کمیزور بزن.  گهید کمیآنا،  _

گفته بود را  تایکه آن یکار گر،یتمام توانش را جمع کرد و بار د آنا

 .دیچیبچه در گوشش پ یهیگر یکرد. صدا

با  تای. آندیخند شد،یم ریسراز شیهاکه اشک از چشم یحال در

خندان، نوزاد را با پارچه پوشاند و آن را به  یو صورت یحالخوش

 .آنا نشان داد

 !نازه یلیپسرتو آنا! خ نیبب _

در اعماق دلش تکان  یزیچ د،یکه آنا فرزندش را د یهنگام

او را به آغوش  یبه آرام تا،یخورد. دستانش را به سمت او برد و آن

 .سپرد اآن
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آنا با تعجب  .کردیم هینوزاد جمع شده بود و به شدت، گر صورت

انسان بود و به نظر  یبچه کیو به او چشم دوخت. مانند  دیخند

 .پدرش باشد هِیشب آمدینم

دوخت که ناگهان، او بر  تاینگاهش را به چشمان سبز و مهربان آن

اش را به گرد شده یهاافتاد و از حال رفت. آنا چشم نیزم یرو

به  لیعزاز یدوخت و خواست از جا بلند شود، که صدا تایآن

 .دیگوشش رس

صحبتمون  انیبابتش متأسفم. نگرانش نباش! اون تا پا _

 یزیتنها چ اد،یبه هوش ب یو وقت دهیرو از دست م شیاریهوش

با پسرت به خونه بره و تو بعد  یکه تو بهش گفت نهیا ادشه،یکه 

 .یریاز صحبت با مادرت، به اونجا م

فرزندش، دو برابر شد. آنا با اضطراب او را فشرد و در خود  یهیگر

 .جمع شد

 ؟یخوایم یچ _
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اومدن اون بچه، تو رو  ایبهت گفتم که آسمودئوس بعد از به دن _

 .کشهیم

 شیپاها یرو یرا کم راهنشی. پدیرا در هم کش شیهااخم آنا

 .انداخت نییو سرش را پا دیکش

 .کنهینم یکار نیاون همچ _

 .دیخند لیعزاز

 رها کرد؟ مانیتو رو موقع زا یچ یبرا یکنیفکر م _

 :ادامه داد یشتریبا اعتماد به نفس ب ل،یسکوت کرد و عزاز آنا

تو رو  ،یبر ششیپ یو وقت ستادهیآسمودئوس کنار اون آبشار ا _

 .کشهیم

 :زد ادیفر آنا

 !دروغه_

نگران  شیاز پ شیبود که آنا را ب یایقینوزاد، موس یهیگر یصدا

 :گفت داد،یکه فرزندش را تاب م ی. در حالکردیو مضطرب م
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 .برو نجایاز ا _

 اهیس یریدستش را به سمت آنا گرفت. در دستش، شمش لیعزاز

باال  یرنگ ظیو غل اهیس یدودها شیآمد که از رو دیرنگ پد

مانند مواد مذابِ در حال حرکت  ر،یاز شمش ی. قسمترفتندیم

آن را  زیرا گرفت و نوک ت ریرنگ شمش اهیس یدسته ل،یبود. عزاز

 .به سمت آنا نشانه رفت

باور حرفم، به اونجا برو! و اگه آسمودئوس قصد کرد تو رو  یبرا _

 !اون رو بکش ریشمش نیبکشه، با ا

 !کنمیکارو نم نیمن ا _

 .را به سمتِ نوازد گرفت رینوک شمش لیعزاز

نخواهد بود تا از پسرت محافظت  کسچیه ،یکارو نکن نیاگه ا _

و از اون،  آدیفرزندش م شیکنه. آسمودئوس بعد از مرگ تو پ

 !سازهیم والیه کی

گرفت.  لیرا از عزاز شیصورت فرزندش را نوازش کرد و رو آنا

 .آخر را زد ریزد و ت یاو، لبخند یو دودل دیترد دنیبا د لیعزاز
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به اونجا برو! اگه حق  ،یدار مانیحد ا نیاگه به آسمودئوس تا ا _

 یتونیو اگه حق با من باشه، م یاز دست نداد یزیبا تو باشه چ

 .یفرزندت رو نجات بد

 .نهیبیرو م ریاما اون شمش _

 .نشست لیعزاز یخوردهقرمز و ترک یهالب یبر رو یپوزخند

که باهاش به  یتا زمان نه،یبیرو نم ریشمش نیجز تو ا کسچیه _

 .یکنحمله  یسمت کس

 

 «حال»

 

و ماه  گذشتندیم یکاهگل یهاو زوهار، دست در دست از خانه آنا

ها نگاه به آن ست،یگریخود م یکه هنوز از فراق مشعوقه

 .کردیم

 بابا؟ شیپ یمامان؟ تو... رفت _
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 :اطراف چشم دوخت و پاسخ داد یکیبه تار ن،یغمگ یبا نگاه آنا

. تو رو به ارهیخواستم مادربزرگت رو به هوش ب لیمن از عزاز _

رفتم که  ادهیکه داشتم، تا آبشار رو پ یتیاون سپردم و با وضع

 !. دئوس، اونجا بودگفتیراست م لی. عزازنمیپدرت رو بب

 

 «سال قبل هشت»

 

دئوس، تمام توانش را از  دنیدرختان گذشت و با د انیاز م آنا

بود و به آنا نگاه  ستادهیسرد آنجا ا یدست داد. او با چشمان

 .کردیم

آب دهانش را قورت داد و لبخند زد. از جا بلند شد و  آنا

 .لنگان، به سمت دئوس رفتلنگان

 شم؟یپ یومدیچرا ن زم؟یعز _
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انداخت. بغض کرده بود و آنا،  نییلبخند زد و سرش را پا دئوس

 .کردیرا درک م نیا یبه خوب

 شده؟ یزیآسمودئوس؟ چ _

 یهم فشرد و دستانش را رو یچشمانش را رو آسمودئوس

آسمودئوس را  یهیبار نبود که گر نیاول نیآنا گذاشت. ا یهاشانه

 .زده بودحال وحشت نیبا ا د،یدیم

 .یبه من بگ دیشده با یزیدئوس... اگه چ _

که اشک  یسرش را به چپ و راست تکان داد و در حال دئوس

 .آنا گذاشت یهالب یرو را شیهالب خت،یریم

و معطر  نیریرا به دهانش، احساس کرد. ش یگرم عیورود ما آنا

خود را از  خواستیکند. م یاحساس سبک شدیبود و باعث م

به آنا فشرد و به  شتریآسمودئوس جدا کند، اما او خود را ب

 او را بکشد؟ خواستیگونه م نیا یعنیادامه داد.  نشیبوس
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کرد و به کمر آسمودئوس مشت زد. نه، دئوس  شتریرا ب شیتقالها

که  یزیباشد! چ لی! امکان نداشت حق با عزازکشتیاو را نم

 !سم نبود شد،یداشت وارد دهانش م

افتاد!  نیزم یداد. آنا، رو رونیاز او جدا شد و نفسش را ب دئوس

 .تکان بخورد تواندینم دیرا لمس کند، که د شیگلو خواستیم

سرش  یگرد شدند و به آسمودئوس که باال از وحشت چشمانش

را پاک کرد و به  شیهادوخت. دئوس اشکبود، چشم  ستادهیا

 .سمت او آمد

زبانش  یتکان بخورد. حت توانستیتقال کند، اما نم خواستیم آنا

 شیو از گلو کردیناله م هدفیتکان دهد. ب توانستیرا هم نم

بزند و  ادیفر خواستینشود. م کشیتا دئوس نزد آوردیصدا در م

کار  نیا توانستینم یکارش بزند، اما حت نیا یآسمودئوس را برا

 .را هم انجام دهد

آنا، او را در آغوش گرفت، به سمت  یهابدون توجه به ناله دئوس

 ی. به چهرهختیرفت و وارد آب شد. آنا، اشک ر اچهیدر
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ق او بود، خود که هنوز هم عاش نیا یشد و برا رهیآسمودئوس خ

 .را لعنت کرد

آنا، درون آب فرو  یتا کمر وارد آب شد و پاها و موها دئوس

 .رفتند

آب فرو رفت.  ریکرد، که آنا کامالً ز یروشیآنقدر در آب پ

متوقف  قهیبعد از چند دق آمدند،یآب م یکه رو ییهاحباب

 .شدند و خاموش گشتند

تمام  یبرا. ستیانداخت و گر نییسرش را پا آسمودئوس،

 نیاطیو تمام ش ستادیدر آب ا یطوالن یقی! دقاستیگر اشیزندگ

باال رده نیاطیرا لعنت کرد. باور نکرده بود که بعد از دو سال ش

بعد از جمع کردن  اتویو د ورایاما  ند،یایبخواهند به سراغ آنا ب

 اچهیدر انیو حاال او، م دندکرده بو دییخبرها، صحتش را تأ

جسد همسرش را در دست داشت و با فالکت، اشک  بود. ستادهیا

 .ختیریم

درختان  انیکه برادرها و خواهرش داشتند او را از م دانستیم

 یهااما مهم نبود. او آنا را کشته بود! با دست کردند،یتماشا م
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 یاجازه نداده بود که برا یخودش او را در آب خفه کرده و حت

 توانستینم شکیب کرد،یکار را م نیاگر ا رایتقال کند، ز یزندگ

 .او را بکشد

 :دیکش ادیرا کنار زد و سرش فر اتوید ورا،ی

 ...ایکنه؟ پسرش بهش احت هیگر نجایا خوادیم یولم کن! تا کِ _

 اتوی. ددیگذاشت و او را عقب کش ورایدهان  یدستش را رو ونای

 .تقال نکند ن،یاز ا شتریرا گرفت تا ب ورای یهم پاها

. دئوس، دیایرفتند و دئوس را تنها گذاشتند تا به خود ب هاآن

 .آنا را در آب رها کرد جانیجسد ب

نداشت آنا را لمس کند.  اقتی. او لستادیبه عقب گذاشت و ا یقدم

آنا را  گفتیم یگریبه کس د دیکار را نداشت. با نیا اقتیل گرید

 .خاک کند

به  هدف،یآمد و ب رونیاز آب ب جانیخسته و ب ییهاقدم با

 ییداشت؟ اصالً معنا ییبدون آنا چه معنا ایشد. دن رهیدرختان خ

 داد؟یهم م
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انداخت. او  نییو سرش را پا دیصورتش کش یرا رو شیهادست

که همسرش را کشت! همسر خودش را،  یطانیبود؛ ش طانیش کی

 .مادر فرزندش را

 

 «حال»

 

 :انداخت و گفت نییرا پا نشینگاه غمگ زوهار،

 !آدیاز بابا بدم م _

 :گفت داشت،یهمانطور که قدم برم آنا

 چرا پسرم؟ _

 .را در هم برد شیهاکرد و اخم زانیرا آو شیهالب زوهار

 !اون تو رو کشت _

 :زوهار را نوازش، و زمزمه کرد یلبخند زد. موها آنا
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 یکیآب بسته شد، درون تار ریهام زکه چشم نیبعد از ا _

. دیدرخشیم یکیتار نی. بدمیرس ریور شدم و به اون شمشغوطه

دستم گذاشت، گفت که هر وقت  یکه اون رو تو یموقع لیعزاز

. من شهیدستم ظاهر م یقصد استفاده ازش رو داشته باشم، تو

 کیکه ازم، در  ییایاز تمام دن یو شاک یبودم، عصبان نیخشمگ

 یرو در دست گرفتم. وقت ریروز گرفته شده بود. پس شمش

ها آب رونیرودخونه بودم. پدرت ب یهام رو باز کردم، توچشم

 ینامعلوم یمن، به جا جونیبه جسم ب توجهیبود و ب ستادهیا

رو داخل دستم  ری. به دستم که نگاه کردم، شمشکردینگاه م

شده بود. به چهرم داخل آب نگاه  اهیاما تمام دستم س دم،ید

 شتریبلندم، ب یشده بودن و موها اهیم، کامالً سهاکردم. چشم

بلند  اهیس یهابودن که ازش هاله اهیبلند و س یپارچه هیبه  هیشب

باعث  ریکه اون شمش یزی. از خودم وحشت کردم! از چشدیم

. دونستمیرو نم قتیشم، وحشت کردم. حق لیشده بود بهش تبد

بود  نیا تمیچرا توسط دئوس کشته شدم و تمام ذهن دونستمینم
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پس بهش  خواسته،یآوردن بچه م ایبه دن یکه اون من رو برا

 .کنم یحمله کردم تا مرگ ناحقم رو تالف

 

 «سال قبل هشت»

 

 یور شد. دئوس با واکنشبه سمت دئوس حمله یبلند ادیبا فر آنا،

 دنیبرگشتنش و د کرد. با یآنا شانه خال یضربه ریبه موقع، از ز

اش را به او دوخت و گرد شده یهاآنا، چشم یافتهی رییتغ یچهره

 :لب زمزمه کرد ریز

  آنا؟ _

 ری. نگاه دئوس به شمشزدینفس منفس تیاز شدت عصبان آنا،

دوم آنا را مهار  یبرد. ضربه یپ زیچدرون دست آنا افتاد و به همه

 :کرد و با عجله گفت

 !بهم گوش کن کنمیپدرمه! خواهش م ینقشه نایا یآنا، همه _
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 :زد ادیحمله کرد و فر گریبار د آنا

! یخواستیآوردن بچه م ایمنو فقط واسه به دن یعوض یتو _

 !کثافت

دفع  کرد،یم نیکه با دئوس تمر شهیمانند هم اش،یبعد یضربه

رنگش از خود  اهیس یهافقط با طناب کرد،یشد. دئوس حمله نم

 .شدیبا بدنش م لیعزاز ریو مانع برخورد شمش کردیدفاع م

 ...! پسرمونخواستمیبچه نم یآنا، من تو رو برا _

 :زد ادیحرف دئوس را قطع کرد و فر آنا

 !یگولم بزن یخوایمدت م نیا یخفه شو! بازم مثل همه _

که  نیدئوس دور گردن آنا حلقه شدند و قبل از ا یهاطناب

 .دیچیبلند آنا در فضا پ یمحکم شوند، صدا

 ؟یبار دوم بکش یمنو برا یخوایم _

 :دیکش ادیافتادند، و آنا فر نییدئوس پا یهاشانه

 !من عاشقت بودم _
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به  یشد. قدم دفاعیبرد و ب نیرا از ب شیهاطناب آسمودئوس،

 :مت آنا برداشت و گفتس

 ...آنا _

 یهانصفه ماند. چشم اش،نهیدر س ریبا فرو رفتن شمش حرفش

 .ماندند رهیبه آنا خ اشیباران

 ی. امکان نداشت که بتواند برادانستیضعف او را منقطه ل،یعزاز

 .بار دوم آنا را بکشد، پس خودش کشته شد

که  نیافتاد و آنا هم به خاطر ا نیزم یبا زانو رو آسمودئوس

نشست. با  نیزم یرا در دست داشت، با او رو ریشمش یدسته

 ر،یشمش یشد. از کناره رهیگرد، به آسمودئوس خ ییهاچشم

 .بود یجار یرنگ اهیخون س

 دهیبردهیبر د،یکشینفس م یکه به سخت یآسمودئوس، در حال

 :گفت
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پسرمون... حاال که... حاال که پدرم موفق شد منو از سر راهش  _

 !... آنایمواظبش باش دیبرداره، تو با

کرد که  یاآنا گذاشت. سرفه اهیس یهادست یرا رو شیهادست

شد و صورتش، از درد در هم  ریخون از دهانش سراز یمقدار

 .کردیرفت. آنا در بهت فرو رفته بود و به آسمودئوس نگاه م

... با هم ایاون دن یم رو قبول کنه، تا توخدا توبه دوارمیام _

 .میباش

 .شد رهیآنا خ یهالبانش نشاند و به چشم یبر رو یلبخند

 .دوستت دارم... آنا _

شل شدند و آسمودئوس،  ریشمش یدسته یآنا بر رو یهادست

و  دیکشیآخرش را م یهاکه نفس یافتاد. در حال نیزم یرو

 :گفت یبه سخت آورد،یخون باال م

ت هم ، پس... خانوادهداشته ما رو بکشه یاگه... اون... سع _

 .نجاتشون بده... برو آنا! برو... کشهیم
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 یحرف، به خود آمد. از جا بلند شد که چهره نیا دنیبا شن آنا

به  توجه،یاما ب د،یبرادران و خواهر آسمودئوس را د یزدهبهت

 .شد دیدرختان ناپد انیو م دیسمت روستا دو

 

 «حال»

 

مانده بود تا به خانه برسند. زوهار دستِ آنا را در  گرید یکم فقط

 :دست فشرد و گفت

 ... مامان و خواهرتو کشت؟لیعزاز _

 :لب زمزمه کرد ریز آنا

  .سوزوند _

 :انداخت و ادامه داد نییرا پا سرش

 ی. کسسوختیم شیتمام خونه داشت تو آت دم،یرس یوقت _

بغل داشت،  یکه تو رو تو تایآن دنی. با دنهیمن رو بب تونستینم
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که من  ینو ز کشیکوچ یبچه ا،یراحت شد، اما ران المیخ یکم

 .سوختن شیآت یآورد، تو ایرو به دن

 :گفت یبا ناراحت زوهار

 یلی. بابا... بابا هم خیدیکش یسخت یلیمتأسفم مامان. تو خ _

 .سوزهیشون مدلم واسه دن،یکش یگناه داشت. اونا سخت

 .دیو او را بوس دی. پسرکش را در آغوش کشستادیبا لبخند ا آنا،

 .زمیناراحتت کردم عز دیببخش _

 :سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت زوهار

 .مامان ینکرد ناراحتم _

اتفاقات،  نیا دنیکه زوهار با شن نیزد. ا یلبخند ناراحت آنا،

 طانیش گذاشت؟یم یزیچه چ یپا دیزده نشده بود را باوحشت

 بودنش؟ یقو ایبودنش، 

 .دیزوهار گذاشت و بوس یشانیپ یرا رو شیهالب

 آد؟یبابا بدت م هنوزم از _
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 نییسرش را به چپ و راست تکان داد و سرش را پا زوهار

 .انداخت

 .یکشتی... اون رو نمکاشیا _

 .کرد نیآنا، زوهار را هم غمگ نیغمگ لحنِ

کردم. دوست داشتم اون رو  هیمرگ پدرت روزها گر یمن... برا _

 .که اون رو کشت، خودم بودم یکنار خودم داشتم باشم، اما کس

از جا بلند شد، دست زوهار را گرفت و به راه افتاد.  یبه آرام آنا

تا صبح  یادیوقت ز کرد،یم فیداستان را تعر یادامه دیبا

 .نداشت

که به  یادیفر دم؛یکش یبلند ادیسوختن اونجا، فر دنیبا د _

 کنه،یکه چطور به اطرافش نگاه م دمید ی. وقتدیرس تایگوش آن

من رو  ورایصدام رو بشنوه. بعد از اون اتفاق،  تونهیکه م دمیفهم

کردن.  فیتعر زویچبرادر و خواهرش برد و برام همه شیپ

کردم،  یزخم ریبا شمش وکردم، خودم رو زدم  هیها گرساعت

رو شکستم تا آروم شم.  لیو وسا ختمیقصر رو به هم ر یهمه
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ر بشه. رو صبر کردن تا حالم بهت یها به احترام من، چند روزاون

آسمودئوس،  ادگاری... یتو بود ام،یکه باعث شد به خودم ب یزیچ

پسرمون، که قبل از مرگش ازم خواسته بود مراقبش باشم. بعد از 

کردم.  فیرو براشون تعر دونستمیکه م ییزهایمن هم چ اه،م کی

نباشه از تو  یتا کس دهیکش لینقشه رو عزاز نیا میمتوجه شد

 ...و زنده نگه داشت تا تو رو بزرگ کنه ور تایدفاع کنه. اون آن

ها به در خانه، سکوت کرد. زوهار در را باز کرد و آن دنیرس با

 :مادربزرگش، گفت دنیداخل شدند. زوهار با ند

 ست؟یبزرگ نمادر _

 یها نشست. با دست، چند بارآن یها رفت و روبه سمت پله آنا

 :کنارش ضربه زد و گفت یخال یبه جا

 .نیبش نجایا ایاما خوابه. بهست،  _

 یپاها یمادرش نشست. سرش را رو شیسر تکان داد و پ زوهار

 لیتبد تیبه واقع شیاو گذاشت و آنا، مشغول نوازش او شد. آرزو

 !کردیرا نوازش م شیشده بود؛ مادرش داشت موها
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 مادربزرگو زنده نگه داشت تا منو بزرگ کنه؟ لیچرا عزاز _

او  یموها یرا رو فشیدستان ظر یرامکه به آ یدر حال آنا

 :پاسخ داد د،یکشیم

از بدنت خارج کرد  طانیش کیاون تمام قدرت تو رو به عنوان  _

 طانیش کی ه،یبق دگاهیبده و از د صینتونه تو رو تشخ یتا کس

هشت  یبزرگ کرد تا تو ینطوری. اون تو رو ایایبه نظر ب یمعمول

 .قدرتت رو بهت برگردونه ت،یسالگ

 :در فکر فرو رفت، و آرام زمزمه کرد زوهار

 .اما من االن هشت سالمه _

 یهاسال نیتمام ا یایپر از درد، که گو یآه د؛یکش یآه آنا

 .سخت بود

 .درسته، هشت سالته _

 :کرد و ادامه داد یمکث
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سه ماه بعد از سوختن خونه، از قصر آسمودئوس به اونجا رفتم.  _

بکنم، به خاطر  یکار خاص تونمیداشت که من نم نیقی لیعزاز

رو فرستاد که من رو بکشن، اما  طانیاون روز چند تا ش نیهم

 نیاطیاز دست ش یبردن. وقت نیاونا رو از ب یهمه اتو،یو د ورای

بگم که سالمم! بگم که تا  لیبه عزاز خواستمیراحت شدم، م

 یرو ،یپس اسم تو رو به پارس جنگم،یتو م ینفس برا نیآخر

نوشتم و حک کردم.  رشیکه کنار اون خونه بود، با شمش یسنگ

 .یباش دهیاون رو د دیبا کنمیفکر م

 ریتسخ یها به خانهکه با بچه یسر تکان داد. روز یبه آرام زوهار،

مانند  گفتندیکه م یبود. سنگ دهیشده رفته بود، آن سنگ را د

 .است شدهنیآن خانه، نفر

 :فرستاد، و ادامه داد رونیسرد به ب ینفسش را با آه آنا

 هیو گر دادیگهواره تاب م یرفتم. اون تو رو تو تایآن شیپ _

که  ییهاهاش نگاه کردم. اشک. کنارش نشستم و به اشککردیم

رو نداشتم!  اقتشونیاما ل شدن،یم ختهینبود من ر یبرا

 .ییروشنا یاسمت رو بذارم زوهار، به معنا خواستمیم
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 :جا به جا شد و گفت یکم زوهار

 ؟یدیاسمو د نیچرا زوهار؟ از کجا ا _

را بر  شیهااو مشغول شد. دست یهابار به نوازش گونه نیا آنا،

 .زدیو با پسرکش، حرف م دادیزوهار تکان م فیپوست لط یرو

. دمیاسم رو شن نیا خوندم،یکتاب رو م هیروز که با پدرت  هی _

 دمیو من خند هییروشنا یمعنا گفت به دم،یرو پرس شیمعن یوقت

من  یکه آسمودئوس برا هیزیچ قاًیدق نیفکر کردم که ا نیو به ا

 .دهیم یمعن

 :گفت زوهار

بود  یبار نیاول نیا ؟یپس اسممو کنار مادربزرگ زمزمه کرد _

 ؟یکه باهاش حرف زد

باشه »گفت: داد،یکه تو رو به خودش فشار م یآره! اون در حال _

 «.یخوایزوهار، همونطور که تو م ذارمیآنا، باشه. اسمش رو م
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که به او  ش،یرنگ رو اهیس یهاهم به ماه چشم دوخت. به لکه باز

 .زدندیچشمک م

 ییهاها، تو رو از دور تماشا کردم. به تمام فرشتهتموم اون سال _

جواب نه دادم.  امدن،یبعد از مرگ م یایبردنم به دن یکه برا

راه  ،یکه به زبون آورد یاکلمه نیاول دم،یبزرگ شدنت رو د

ش رو از ت، همه و همهشبونه یهاهیرفتنت رو، دعواهات رو، گر

 .خوردمدور تماشا کردم، و حسرت 

بود.  دهیکش یسخت یلیمادرش ناراحت بود؛ او خ یبرا زوهار

 .رفتیم نیها از زمو با فرشته ماندیزوهار نم شیپ کاشیا

 مامان؟ یها نرفتچرا با فرشته _

 .لبخند زد و نگاهش را از ماه گرفت آنا

با آرامش برگردم؟  یدر خطر بود نجایا یوقت تونستمیچطور م _

بدون قلب  طانیش هیاز تو  لیعزاز خواستمیموندم چون نم نجایا

نظر  ریمواظبت بودم. لحظه به لحظه ز ونایو  ورای اتو،یبسازه. با د

که  نیتا ا دمیرو به جون خر لیعزاز یهاداشتمت! تمام حمله
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داره تمام  میتصم لیکه عزاز هیهشت سالت شد. امسال، سال

 .قدرتت رو بهت برگرونه

 ،یبیو به طرز عج دیفهمی. تمامش را مکردیدرک م زوهار

. شدیدر درونش، داشت عوض م یزی. چکردیم یاحساس ناراحت

که پدر و مادرش  نیا دادیکه به او اجازه م رحمیب یاحساس

و  یطانیاحساس ش کیرا کشته بودند را، درک کند.  گریکدی

 !افتییکه داشت پرورش م ف،یضع

 .باشم طانیش هی خوامیاما من نم _

زوهار برد و زوهار، از لذت  یلبخند زد. دستش را درون موها آنا

 .را بست شیهاچشم

و  یشیتولد تو، فرداست. فردا، تو هشت ساله م یواقع خیتار _

 زوهار؟ هی. انتخاب تو چآدیم نجایبه ا لیعزاز

 :آرام زمزمه کرد زوهار،

 .انسان باشم هی خوامیمن م _
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 .زوهار بوسه زد یموها یخم شد و رو آنا

 م؟یبر نجایبا هم از ا یآیپسرم؟ م یآیپس با من م _

مادرش بود، سر تکان داد.  یپاها یهمانطور که سرش رو زوهار،

 .زد و جا بلند شد ینیآنا لبخند غمگ

 .میپس وقتشه که بر _

لبخند زدند،  گریکدی. به ستادیدست مادرش را گرفت و ا زوهار

 .بود دیجد یایدن کی ییِبایکه گرم و به ز یلبخند

که  یبود، نور شانیجلو یادیهم، به جلو قدم برداشتند. نور ز با

اما حاال او داشت  کرد،یم تیچشم زوهار را اذ گرید یروزها دیشا

در کنار او  شه،یهم یتا برا داشتیبا مادرش به سمت نور قدم برم

 .برسد نیدلنش یبه آرامش

 مامان؟ میریکجا م _

 :فشرد و پاسخ داد یدست او را به آرام آنا

 .ییبه سمت روشنا _
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اما سکوت  شد،یبپرسد پس مادربزرگش چه م خواستیم زوهار

 .دیکرد. سرش را به عقب برگرداند، که مادربزرگش را د

زوهار را در آغوش گرفته بود. گردنبند آنا را که  جانیجسد ب او

و با لبخند، به صورت  فشردیدر گردن زوهار بود، در دست م

 .کردیمعصوم زوهار که لبخند بر لب داشت، نگاه م

پر از افتخارش به  یهاچشمبود. با  ستادهیا ورایتر، آن طرف یکم

بود.  ستادهیهم کنارش ا لی. عزاززدیو لبخند م کردیزوهار نگاه م

 ییخودنما دشیکه در پس پوست سف نشیخون یهالب

 !است لیبودند که او عزاز نیا یایگو کردند،یم

 :با طعنه به او گفت ورا،یل

 .پدر ،یکه شکست خورد نمیبیم _

 ورایرا از  شیکه رو یو در حال دیخند یبا آسودگ لیعزاز

 :گفت گرداند،یبرم
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فرزندم.  ،یها دقت کندر خواب بچه شتریبهتره ب یگاه _

درون خودشون دارن!  یرینظیب یهاییگوشیها، پخواب

 !مثل من، صبر کنه یطانیش شنیکه باعث م ییهاییگوشیپ

 ییبه سمتِ روشنا گر،ید یسرش را برگرداند و قدم زوهار

ها به و آن آمدیهمه نور از کجا م نیبداند ا خواستیت. مبرداش

 !ندیدر آنجا، پدرش را هم بب توانستیم دیشا رفتد؟یکجا م

 ییرا به سمت روشنا شیهاقدم نیکه آخر یدر حال او،

دست مادرش را فشرد و در فکر فرو رفت. او انتخاب  داشت،یبرم

 گرانید یانسان باشد، اما حاال دلش برا کیکرده بود که 

ها ها بود و از آنهم در کنار آن یکس کاشی. اسوختیم

 طانیش کی کند،یکه در درونت رشد م یموجود»:دیپرسیم

 «انسان؟ کی ایاست 

 

 

 انیپا

۷:۴8 _ 1۳99/1/9 
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شد، در واقع از شما بود! ما به  دهیکه پرس ی: سوالسندهینو سخن

. شما میباش یچ ایو  یکه ک میکنیو بعد انتخاب م میآیم ایدن

 ...کی ایانسان  کی د؟یهست یچ

 

https://t.me/hiiiiissshhh 

https://t.me/hiiiiissshhh

