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 گوشهءدامنش رو از جلوی پا کنار کشید ونفسی تازه کرد ..

 با اینکه هوا گرم بود ولی بادهای موسم بهاری موهای ازادش رو که از زیر کاله بیرون زده بود نوازش میکرد ..

 دو سه قدم دیگه برداشت ..از زیر سایهءدرخت رد شد وحصار خونه رو بازکرد ..

 ز هلن نزده بود ..خیلی وقت بود که سری به میسی

 سه تا پلهءچوبی رو باال رفت وچند تا تقه به در زد ..

 میسیز هلن ...؟؟میسیز هلن ..؟؟-

 سرک کشید تا از پنجره های چوبی.. زن مسن رو ببینه ...ولی چیزی عایدش نشد ...سر که برگردوند ..

 دستشو رو قلبش گذاشت وخیره شد به مرد

 ی هستید ..؟اوه ترسیدم ..شما دیگه ک-

مرد کالهش رو از سر برداشت و با اون فک تراشیده ...با جذبه وحوصله از پله ها باال اومد .نگاه النور درپی مرد جوان 

 تازه وارد بود ..

 النور بدون اینکه اهمیتی به سکوت مرد بده دوباره پرسید ..

 شما میدونید میسیز هلن کجاست ..؟-

 بازکرد .. مرد دستگیره رو کشید ودرو

 از اینجا رفته ..-

 چی ..؟-

 بی اراده پشت سر مرد وارد کلبه شد ..

 واقعا میسیز هلن رفته بود؟ ..ولی چه جوری ..؟اون زن پیر فرتوت که جایی برای رفتن نداشت ...

 چرا ..؟اون که اینجا رو دوست داشت ..؟-

 حالش خوب نبود ..-

پارچ مقداری اب توی کاسهءبرنجی ریخت .نگاه النور صورت مرد جوان رو کالهش رو اویز گیرهءلباس کرد وبا 

 کاوید ...

چشمهای میشی پرابهت ..به همراه گونه هایی سخت وچونه ای مربعی شکل که مثلت میان ان نشون از صالبت مرد 

 داشت ..

 درکل از نظر النور بیشتر خشن بود تا جذاب 

 ساق برجستهءمرد خیره کننده بود ..استین های لباسش رو تازد ...عضالت 

 حاال کجا رفته ..؟-

 فکر نکنم به تو مربوط باشه ..؟-

 النور اخم کرد ..

 ببینید اقا ..من اصال شما رو نمیشناسم ..نگران اون زن پیر هستم ..-

 بهتره دیگه نگرانش نباشی ..اون از اینجا رفته ..-
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 نی ..؟چرا هیچ کس نفهمیده که میسیز هلن رفته وتو به جاش اومدی ..؟وتو کی هستی ..؟اصال اینجا چی کار میک-

 خود النور هم متوجه نبود گستاخانه از مرد سوال میکرد 

 صورتش رو با حوله خشک کرد وبا ابروهایی که تارهاش ال به الی هم گره خورده بود رو کرد به النور ..

 بدم ..؟مگه تو کی هستی ..؟کالنتر ...؟ اروم تر خانم جوان ..چرا من باید به تو جواب-

 النور چونه اش رو مغرورانه جلو گرفت وگفت ..

 النورسالی دوست صمیمی میسیز هلن ..-

 تای ابروی مرد باال رفت ..

 خب داری میبینی که اینجا کسی به اسم میسیز هلن نداریم ..پس تو هم میتونی کنجکاویت رو ورداری وبری ..-

 سنگین شد ..این مرد جوان بیش از حد بی نزاکت بود ..سینهءالنور 

سرش رو با غرور باال گرفت ... عضالت گونه اش بی اراده منقبض شده بود یه جورهایی دوست داشت با مرد جوان 

 قوی هیکل مجادله کنه وپیروز بشه ..

 ..؟ولی تو باید به من توضحیح بدی که چه بالیی به سر اون پیرزن بیچاره اومده -

 مرد غریبه ...اروم وکشداراز کنارش گذشت ..بوی خاک وهوای گرم تومشام النور پیچید ..

 دروبازکرد وبا اشاره گفت ..

 لطفا برو بیرون میس النور ..من وقت برای سوال های بیهودهءتو ندارم ..گرسنه ام ..خسته ام ..وتازه از راه رسیدم ..-

 بی رو غرض بگیره وهردو تیر اون رو توپیشونی ِمرد ِمستبد خالی کنه ..النور فقط میخواست تفنگ شکاری را

 مرد غریبه به هیچ کدوم از سوالهای النور جواب نداده بود وحاال با بی ادبی تموم از کلبه بیرونش میکرد ..

ید دو وجب با قدمهایی پرحرص تا دم در رفت ..دوباره چونه اش رو مغرورانه بلند کرد وتو چشمهای مرد که شا

 باالتر از چشمهاش بود خیره شد ..

 من ورودت رو به کالنتر اطالع میدم تا مجبور شی به این سوال ها جواب بدی ..-

 مرد کمی سرش رو خم کرد تا هم قد النور بشه ..

 مهم نیست خانم جوان ..بهتر میدونم منتظر کالنتر بشم تا به سوال های بی وقفهءتو جواب بدم ..-

 ای النور از عصبانیت ریز شد ..چشمه

این مرد واقعا دیوانه کننده بود ..نفسش رو پر حرص رو صورت مرد تابوند وبا قدم هایی تند از کلبه ءمیسیز هلن 

 بیرون اومد ..

باید هرچه سریعتر با کالنتر صحبت میکرد ...وجود مرد غریبه تو کلبهءمیسیز هلن اون هم تا این حد عجیب 

 ی سوال داشتوغریب... جا

 

 جویی ...هی جویی ؟-

اوه سالم النور ؟باز چی شده ..؟اقای -جویی وسط راه ایستاد وکالهش رو جا به جا کرد تا راحت تر النور رو ببینه ..

 هنکس سر چریدن گاوهات اذیتت کرده ..؟

 نار زد ..النور کالهش رو باالتر داد ..تارموهاش گردنش رو میگزید ..با نوک انگشت تارهارو ک

 نه مسئله این نیست... تو میدونی یه غریبه به اینجا اومده ..؟-
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 جفت ابروهای جویی باال پرید ..

 غریبه ..؟کجا ..؟-

کلبهءمیسیز هلن ..صبح که رفته بودم به اون پیرزن بیچاره سر بزنم دیدمش ..جویی! ...این مرد یه جورهایی -

 هلن کجاست ...جوابم رو نداد وحتی ..عجیبِ..هرچی ازش سوال کردم که میسیز 

دوباره با یاد اوری حرکت مرد عصبانی شد .تا به حال هیچ کس تا این حد بی ادبانه باهاش برخورد نکرده بود 

 ...اگرچه اخالقش کمی تند بود ولی همه دوستش داشتن وبهش احترام میذاشتن 

 حتی من رو از کلبه بیرون کرد ..-

 ..انگار داشت میخندید .. لبهای جوئی کش اومد

 النور چشم غره ای رفت وتوپید ..

 کالنتر ..؟!!-

 حاال جویی داشت به راحتی میخندید..

باشه باشه النور عزیز ..میرم ببینم این غریبه ای که تونسته خانم زیبایی مثل تو رو از کلبه بیرون کنه ..کیه!! ..تو هم -

 بامن میایی..؟

 ور تر از اون بود که بخواد مثل پیرزنهادنبال جویی راه بیفته ..النور رو چرخوند مغر

 نه ..ترجیح میدم خودت به تنهایی بری سراغش.. اون مرد هیچ بویی از نزاکت نبرده ..-

 از کنار جویی گذشت باید خرید میکرد ..مری تو خونه منتظرش بود ..

 

 چند تا سیب قرمز رو تو پاکت گذاشت وبه دستش داد ..

 ممنون فرانکی -

 سکه ها رو رو پیشخون به سمت فرانکی هول داد 

 هی النور خبر جدید رو شنیدی ..؟-

 النور بی حوصله به مرد پیر نگاه کرد ..

 کدوم خبر فرانکی ؟..این دهکده پراز خبرهای عجیب وتازه... مثل زائیدن گاو سیندی یا شکستن پای پاتریک ...-

 نهاست ..اوه نه ..مهمتر از ای-

سرش رو به شکل مرموزی به النور نزدیک کرد انگار که جز او والنور کس دیگه ای هم تو مغازهءقدیمیش درحال 

 گوش کردن بود ..

 اینکه یه غریبه جای میسیز هلن اومده ..-

 ..خبر چندان هم جدید نبود ..النور هم خبر تازه وارد رو داشت... هم به شخصه باهاش همکالم شده بود 

 خودم میدونم فرانکی ..-

 تو دیدیش النور ..؟-

 با بی حوصلگی ما بقی پول رو از رو پیشخون برداشت وتو جیب کوچیک جلیقه اش جا داد .

امروز بی حوصله تر از قبل بود ..دیدن مردجوان روزش رو به کل خراب کرده بود ..ترجیح میداد راجع به بچهءگربه 

 به دنیا اومده بود بشنوه تا راجع به تربیت اون مرد مغرور صحبت کنه مانند امیلی که به تازگی 
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 اره دیدمش ..به نظرم اون مرد ..بی ادب ترین مردیه که تا حاال دیدم -

 با یاد اوری سوالهای بی جوابش از مرد جوان ..با هیجان به سمت فرانکی چرخید ...

 .؟اصال کی هست ..؟راستی فرانکی تو میدونی چرا به این شهر اومده .-

 اره میدونم ..دکتر جدیده ..-

 ابروهای النور به هم نزدیک شد ..

 به هیچ عنوان حاضر نبود برای درمان پیش همچین دکترمستبدی بره .

 پس به خاطر همین دکتر سیمون رفت ...؟ولی میسیز هلن چی ...؟-با گیجی پرسید ..

هم برای درمان به شهر رفته ..وکلبه اش رو به دکتر تازه وارد قرض داده اون پیرزن دوست مادر دکتر بوده ..االن -

.. 

 برای النور واقعا عجیب بود که مرد چونه مربعی چه جوری میتونه دکتر باشه ..وطبابت کنه 

 ممنون فرانکی-حاال که جواب سوالهاش رو گرفته بود ...میتونست راحت تر راجع بهش اظهار نظر کنه ...

 ه سمت در که صدای فرانکی باعث شد بایسته ...برگشت ب

 النور سیبهات ..!-

 چشمهاش رو با حرص بست ..دکترتازه وارد شدیدا ذهنش رو درگیر کرده بود ..

 پاکت سیب ها رو گرفت واز در شیشه ای مغازه بیرون رفت ..

 با وجود خبر اومدن دکتر جدید ومستبد ..امروز روز بدی خواهد بود ...

 

 اروم وبدون دغدغه با اسب یورتمه میرفت ..هوانسبت به صبح بهتر بود ....

نسیمی که گلهای وحشی دشت رو به نوسان مینداخت پوست گونه اش رو نوازش میکرد وازیقهءباز لباسش وارد 

 تنش میشد وقلقلکش میداد

 حس خوبی تو وجودش میچرخید ..

هلن تلنگری به افکارش میزد ...ولی حس النور خوب تر از اون بود  گه گاهی هم فکر مرد بی نزاکت درکلبهءمیسیز

 که بخواد خودش رو درگیر این تلنگر کنه ..

 مری مثل همیشه دم درکلبه روی تک صندلی نشسته بود وبافتنی میبافت ..

 ازهمونجا بلند سالم کرد ..

 سالم مری ...-

 د اشنا زد ..مری عینک کوچیکش رو ازقوس بینیش برداشت ویه لبخن

النور با یه خیز از اسب پائین پرید... دامنش رو مرتب کرد ...افسار رو به دست گرفت ونوازش گونه روی یالهای 

 اسب دست کشید ..

 افسار رو به ارومی به تیرک جلوی ایوون بست 

 سالم عزیزم ..-

 خورجین اسب رو خالی کرد ومایحتاجش رو روی پلهءچوبی گذاشت 

 ید رو شنیدی مری ..؟خبر جد-
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 مری دست از بافتن کشید ..

 کدوم خبر؟ ..تو همچین شهر کوچیکی هرحرف وحرکتی یه خبر جدیده ..-

 یه دکترجدید به اینجا اومده ...-

 دکتر ..؟-مری دوباره مشغول بافتنیش شد .انگار که این خبر چندان هم تازه نبود ..

 اره یه دکتر جوون ..-

 دونی جوونه ..؟وتو ازکجا می-

 النور دوباره عصبی شد ...

 چون دیدمش ..چون اون بی ادب ترین مردیه که تابه حال دیدم ..-

 واقعا ...؟ولی من چیز دیگه ای شنیدم ..-

اوه مری ..هرچی رو که شنیدی دور بریز ..من با اون مرد حرف زدم ازش پرسیدم کیه واصال چرا به خونهءمیسیز -

 ی اون بی ادبانه وگستاخانه من رو از کلبه اش بیرون کرد ..هلن اومده ..ول

 با یاد اوری حرف مری با تعجب برگشت ..

 تو چی شنیدی مری ..؟-

 شنیدم که اون دکتر جوان مرد خوبیه وجونِ جِف پیر رو نجات داده ..-

 واقعا؟؟ ولی اون که تازه اومده ...من همین امروز صبح دیدمش ...-

وز کنار پرچین خونه اش پاش پیچ میخوره وپسرش اسمیت هم نبوده که کمکش کنه ..جاناتان جف پیر دیر-

 میبینتش وکمکش میکنه ..

 از کی این حرف روشنیدی ..؟-

 خود جف امروز برای بردن شیر هریت اومده بود وتعریف کرد ..-

 )پس این اقای به ظاهر دکتر ..نیومده کارخودش رو شروع کرده بود ..(

 اکت خرید رو بلند کرد ودرکلبه رو باز کرد ..فکر دکتر جدید ورفتار چند گانه اش ذهنش رو مشغول کرده بود ..پ

 

 نون های داغ وبرشته رو مرتب روی هم می چیدبوی خوش نون تمام مغازه رو گرفته بود وادم رو به اشتهاءمیاورد ...

 ه بود هم کنارشون گذاشت که زنگولهءمغازه به صدا درامد ..شیرینی های معطری رو که همون لحظه از تنور دراورد

 سالم النور ..-

 سالم رزیتا ..حالت چطوره ..؟-

 گونهءمارگاریتای کوچک رو نوازش کرد وسوال پرسید ..

 مثل هرروز ؟-

 رزیتا به تائید سری تکون داد 

 راستی حال پاتریک چطوره ..؟-

 هر ..دکتر هریسون میگفت باید زودتر برای درمان ببریمش..بد خیلی بد.. قراره ببریمش به ش-

 النور با تعجب به رزیتا نگاه کرد 

 منظورت همون دکتریه که تازه اومده ..؟-
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 اره دیدیش ...؟وای النور خیلی مرد جذابیه نه ..؟-چشمهای رزیتا برق زد وبا اشتیاق گفت 

..؟اون مرد فقط یه گستاخ بود ..این لقب شایسته تر بود تا جذاب  النور به تمسخر یک تای ابروش روباال برد .جذاب

... 

 واقعا به نظرت جذابه ..؟-

 اوه النوربی انصاف نباش ..اون مرد واقعا بی نظیره..-

 النور به طعنه جواب داد ..

 البته درمقابل پدر مارگاریتا واقعا جذابه-

 شیطنت پرسید ..رزیتا چشم غره ای به لبخند باز النوررفت وبا 

 خب تو چرا ازدکتر جدید عصبانی هستی ..؟-

 النور بستهءنون رو روی پیشخون گذاشت ..هنوزبخار گرم از نون ها بلند میشد..

 با تعجب سر بلند کرد ..

 چرا همچین حرفی میزنی ؟؟.-

که بدون اینکه حواست باشه  از رفتارت کامال معلومه ..به قدری ازش ناراحتی-چشمهای رزیتا با زیرکی ریز شد ..

 حمله میکنی ..

 چشمهای النور گشاد شد ..چقدر راحت احساسش رو فهمیده بود ..

 رزیـــــتا !!!مودب باش ...-

 لبخند شیطنت بار رزیتا وسعت گرفت ..

 حرف بزن النور ..چه اتفاقی بین تو ودکتر جوان وجذاب ما افتاده ..؟-

 انداخت ..نمیدونست چرا تو عرض یک روزونیم گذشته تا این حد راجع به دکتر تازه النور بی حوصله شانه ای باال

 وارد شنیده ..

 مگه اون کی بود ..؟یه دکتر مثل دکتر سیمون ..شاید یکم جذابتر یا شاید هم جوون تر وکمی هم.... بلندتر ..

دی از کلبه اش بیرون کرده وتمام دهکده رو با این تفاوت که از وقتی قدم به دهکده گذاشته ...النور رو به طرز ب

 باخودش همراه کرده بود ..

اهالی دهکده جوری راجع به جاناتان هریسون صحبت میکردن انگار که راجع به شخصی غیر از مرد بی نزاکت 

 درکلبهءمیسیز هلن صحبت میکنن ..

 النور ..جواب ندادی ..؟-

 دارم ..تمایلی به صحبت راجع به اون مرد مستبد ن-

 النـــــور ..!!-

 حاالصدای رزیتا متعجب بود ..

 اتفاقا اون مرد مهربون ترین ومودب ترین مردیه که تا حاال دیدم ..یه جورهایی عاشقش شدم ..-

 وچشمکی با شیطنت حوالهءالنور کرد .

ز صبح هرکسی که من رو بسه رزیتا نون هات رو بردار وبرو ..گفتم که نمیخوام راجع بهش صحبت کنم ..ازدیرو-

 دیده ..از این مرد تعریف کرده درحالی که اون مرد به شدت منزجر کننده است .
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 النور اشتباه میکنی .-خدای من انگار همتون رو جادو کرده ...

بس  اوه رزیتا ...خواهش میکنم این همه حمایت از اون مرد غریبه رو-النور که حاال واقعا عصبانی بود با غیض گفت ..

 کن ...

 باشه -

 رزیتا لبهاش رو به نشونهءناراحتی جمع کرد وبا سر حرف النور رو تائید کرد .

 خوبه فکر میکنم مارگاریتا خسته شده ..-النور به سرکار خودش برگشت 

 بستهءنون رو بیشتر به سمت رزیتا هول داد ..

 ممنون النور ..-

 

 رزیتا سکه هارو روی پیشخون گذاشت ..

 پس قراره فردا بری .؟-

 آره پدرم حالش خوب نیست -

 برات دعا میکنم رزیتا ..امیدوارم مسیح به پاتریک کمک کنه ..-

 ممنون النور ..خدا به توبرکت بده ..-

 پاکت نون ها رو برداشت و به سمت در رفت ...دست رزیتا رو دستگیرهءدر بود که دکتر تازه وارد در رو بازکرد ....

 انه سری برای رزیتا تکون دادودررو به احترامش باز نگه داشت ..مودب

 رزیتا با لبخند ووقار سری برای این ادب مرد پائین آورد واز در بیرون رفت ...

 چهرهءالنور با یاد آوری رفتارهای واقعا گستاخانهءمرد باخودش درهم رفت ..

 ت با بی اهمیتی مرد رو به زانو دربیاره .. با غضب رو برگردوند وبه سمت قفسه ها رفت ..دوست داش

 سالم ..-

 النور همچنان بدون نگاه به مرد.. نون های داغ رو کنار هم میچید تا جای بیشتری تو قفسه ها باز کنه ..

 امرتون اقا ..؟-

 سه قرص نون لطفا -

 ها رو تو پاکت چید .. النو سه قرص نون از نون های بیات دیروز بیرون کشید ..وبا لبخند موزی نون

 قد راست کرد وبدون اینکه به مرد نگاه کنه گفت ..

 سه سکه ..-

جاناتان سکه ها رو روی پیشخون گذاشت ...بستهءنون رو بلند کرد وبو کشید ..النور همچنان سفت وسخت 

 آمادهءحمله بود ..

 این نون ها قدیمیه ..من پول نون های تازه رو دادم ..-

 سختی لبخندش رو مخفی کرد .. النور به 

 متاسفم اقا درحال حاضر همین نون ها رو داریم ..-

 به اون خانم قبلی هم از این نون های بیات دادی ..؟مطمئنم که نه .... -جاناتان با تعجب پرسید 

 النور همچنان بی حرکت به چشمهای مرد خیره بود ..
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 ودش به سمت قفسهءنان های تازه رفت وسه قرص نون برداشت ..جاناتان که النور رو همچنان مسکوت دید ..خ

 النور متعجب به سمتش برگشت ..

 چی کار میکنید اقا ..؟-

 نون هام رو برمیدادم ..-

 النور سعی کرد ممانعت کنه ..

 ولی بهتون گفتم که اونها فروشی نیست ..-

 من پول نون تازه رو دادم ..پس حقم رو برمیدارم ..-

 کت نون ها رو خالی کرد وسه قرص رو درکمال بهت النور داخل پاکت گذاشت ..پا

 النور همچنان درتکاپو بود .حتی به ذهنش هم خطور نمیکرد مرد تا این حد عجیب باشه ...

 تو حق نداری .-

 م میدم ..چرا خانم جوان من حق دارم واینکارو انجا-ولی جاناتان همچنان خونسردانه کارش رو انجام میداد 

 سر کالهش رو با نوک انگشت باالتر برد ..

 روز خوش میس النور -

 وبانان های داغ ازمغازه خارج شد ...النور بی نهایت عصبانی بود ...

 

 باید روی دستت همون پمادی رو که دادم بذاری سیسیلی ..-

 د برم .؟نمیتونم النور ...خیلی سوزش داره ...بهتر نیست پیش دکتر تازه وار-

-النور بی جهت عصبانی شد ...همه جا حرف از دکتر تازه وارد بود...گویی مثل یه شعبده باز همه رو جادو کرده بود ..

 اوه نه سیسیلی ..این یه زخم ساده است که با کمی پماد خوب میشه ...

 ولی خودت که دیدی اون پماد به درد من نمیخوره ..-

 شمهایش درشت شد وبه پشت سر النور خیره شد .همزمان با اتمام جمله اش چ

اوه خودشه ...همون -النور واقعا نمیدونست این همه شفافیت وعالقه برای چی تو چشمهای سیسیلی وجود داره ..

 دکتر جوان ..خدای من چقدر جذابه ..

 د ..النور بی حوصله نفسش رو بیرون داد ..کم کم به محض شنیدن این جمله حساسیت نشان میدا

خواهش میکنم سیسیلی ..این چندمین باریه که این حرف رو تو طول روزهای گذشته میشنوم ..اون مردِ گستاخ به -

 هیچ عنوان جذاب نیست ..

 هرچند درفکرش به یاد ساقهای عضالنی دست مرد افتاده بود که درهم پیچ خورده بود وقوی به نظر میرسید ..

 کت وشلوار جذابه ..چرا نگاش کن ..واقعا تو این -

 النور با غیض چشم بست ..

 سالم میس النور ..سالم خانم ..-

 النور معذب وبی حوصله سربلند کرد وبا سردترین لحنی که میتونست جواب سالم جاناتان رو داد ..

 سیسیلی با شوقی که نمیتونست پنهانش کنه دستهاش رو روی هم فشرد ..

 دمتون ..دست من زخمی شده وپمادی که النور روش گذاشته هنوز درمانش نکرده ..اه اقای دکتر خوب شد که دی-
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جاناتان کالهش رو از سر برداشت وبی ادبانه روی دستهای النور گذاشت ..النور احساس میکرد یه سطل اب یخ از 

 سر تا به پاش ریختن 

رده بود ..وبدون کسب اجازه کالهش رو تو چرا که جاناتان گستاخانه از او به عنوان گیرهءرخت اویز استفاده ک

 دستهای النور گذاشته بود ..

 اگه النور میتونست تو همون لحظه کاله رو به زیر پا می انداخت وبا پا به روش لگد میزد ..تا عصبانیتش کمتر بشه ..

 ولی میدونست که هرچی بیشتر حساسیت نشون بده دکتر جوان راضی تر خواهدشد ..

 وشکافانه دست سیسیلی رو معاینه کرد ..جاناتان م

بله پماد هیچ تاثیری دربهبود زخم نداشته .هرنوع پمادی برای هرنوع زخمی استفاده نمیشه ..بهتره با من بیاید تا یه -

 پماد بهترروی زخمتون بذارم ..

سیسیلیست ..ولی دکتر جوان حاال النور درحال گداختن بود ..چرا که مطمئن بود اون پماد بهترین وسیلهءدرمان زخم 

 جسورانه اون رو بی ارزش خونده بود ..

 جان کالهش رو از دست النور گرفت ..

 ممنون میس النور ..-

 النور سخت وسنگ درحال لرزیدن بود ..تحمل این مرد واقعا از عهده اش خارج شده بود ..

 نه راه رو برای حرکت سیسیلی باز کرد ..جاناتان برخالف رفتارش با النور به سمت سیسیلی برگشت ومودبا

 بفرمائید خانم زیبا از این طرف ...-

اُه اقای دکتر هریسون واقعا از اشنایی با شما خوشحال شدم ..ممنونم که با اومدنتون به دهکده به سالمتی مردم -

 اینجا کمک میکنید ..

 ذشت ..جان مودبانه کنار سیسیلی به راه افتاد وبی توجه به النور گ

 بله البته وظیفهءمن همینه ..-

سیسیلی چنان محو جذابیت دکتر تازه وارد شده بود که به کل النور رو فراموش کرد وبه همراه دکتر جوان راهی شد 

.. 

 النور به قدری عصبانی وخشمگین بود که احساس میکرد تمام صورتش کبود شده ..

ءدامنش رو با حرص ازجلوی پا کنار کشید وبدون توجه به صدای دکترجوان واقعا بی ادب وگستاخ بود ..گوشه

 خندان سیسیلی برخالف جهتشون حرکت کرد ..

 صبح زیبای یکشنبه بود وهمهءاهالی برای خواندن دعا در کلیسای دهکده جمع شده بودن ..

 رد .النور سنگین ومحجوب کنار مری ایستاده بود وکتاب در دست ...دعا رو زیر لب زمزمه میک

 از گوشهءچشم متوجهء جاناتان شد که دقیقا کنارش ایستاد وکالهش رو توی دست جابه جا کرد 

النور امروز احساس خوبی داشت البته اگر حضور بی موقع جاناتان رو اون هم درست در یک قدمیش ...میتونست 

 نادیده بگیره ...

..ولی از درون میگداخت .. واقعا تحمل حرکات بی ادبانهءجان النور بی توجه به جاناتان همچنان دعا رو زمزمه میکرد 

 رو نداشت ..

 سالم میس النور ..-
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 النور همچنان زمزمه میکرد .تنها راه دوری از این مرد مغرور بی اعتنایی بود ..

 صبحت بخیرخانم جوان ..-

  مری که با صدای پچ پچ جان متوجه حضورش شده بود از کنار النور سرک کشید

 جاناتان مودبانه سری خم کرد ومری هم به طبع ... سرخم کرد ..

 النور بی توجه همچنان زمزمه میکرد ..

 واقعا صدای زیبایی داری میس النور ..-

 النور صبور ومقاوم زمزمه میکرد ..

 ... دعا به پایان رسید وهمه روی سینه صلیب کشیدن وامین گفتن وروی صندلی های چوبی کلیسا نشستن

 موقع سخنرانی پدر فِرِد رسیده بود ..

 میس النور هنوز هم با من صحبت نمیکنی ..؟-

 باالخره النور عصبانی شد وازکوره دررفت .. ..این مرد یه لجباز به تمام معنا بود ..

 ت ..با حرص از جا بلند شد واز کنار مری گذشت ودرسمت چپ مری درست به فاصلهءسه صندلی از جاناتان نشس

 جاناتان کبود شد ..این یه گستاخی واقعی بود ..ولی سعی کرد مثل گذشته خونسرد باقی بمونه و بهایی نده ..

 ازصندلی بلند شد وکنار مری نشست ..

 سالم خانم سالی..-

 مری فقط به ارومی سری تکون داد ..

 جان دست مری رو نوازش کرد وکنار گوشش نجوا کرد ..

 بعداز مراسم با شما صحبت کنم ..گویا مشکلی تو راه رفتن پیدا کردید .؟خوشحال میشم -

 صورت مری مثل گل شکفت ..اگر دکتر جوان میتونست مشکلش رو حل کنه تا ابد مدیونش بود ..

 دست دکتر رو تو دست گرفت وبا اشتیاق زمزمه کرد ..

 بله بله حتما من هم خوشحال میشم ..-

......... 

 سم بود که جاناتان رسما النور رو به لجن کشید...بعداز مرا

مری خوشرو وخوش برخورد دست در دست جان راه میرفت وسعی میکرد از درد پا که مدتها امونش رو بریده بود 

 شکایت کنه .

 ودراین بین النور مثل یه بچهءبی پناه ...لجوج وعصبانی به دنبالشون روان بود ..

.. کاله قدیمیش رو با کاله زیبایی پراز گلهای زیبای صورتی ولیمویی عوض کرده بودوطبق اون روز صبح مثل همیشه.

 رسوم یکشنبه ها بهترین لباسش رو که به رنگ صورتی روشن بود تن کرده بود ..

 جان در ته وجودش اعتراف میکرد که این دختر خیره سر وجسور با این لباسهازیباتر از هروقت دیگه ای شده ..

 باریک ودستهای خوش ترکیبش که معموال درمعرض دید نبود تو این لباس صورتی زیباتر دیده میشد .. کمر

 مخصوصا حاال که از شدت بغض وحرص گونه هاش گل انداختن وگلبهی شدن ..

 جان به مری کمک کرد تا سوار کالسکه بشه ...

 م بدم ..ممنونم جانی ..سعی میکنم تمام تمرین هایی که گفتی رو انجا-
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 خواهش میکنم میس سالی شما زن قوی ای هستید مطمئنم درد مفصل هاتون به زودی خوب میشه ..-

 النور متعجب بود که چرا مری جاناتان هریسون رو به این اسم صدا کرده ...

 جاناتان سرچرخوند وبه النور که معذب وعصبی نگاهشون میکرد پوزخندی زد 

 که حتی لحظه ای اهمیت به پوزخند جان بده ..سوار کالسکه شد النور سرد وسخت بدون این

 اسب رو با صدای بلندی هی کرد واز کنارش گذشت ..

 وجاناتان رو درحالی که خشمگین وعصبانی به بازی لجوجانهءالنور فکر میکرد تنها رها کرد ..

 

کتر سیمون باز شد ..تعجب کرد ..کی توی النور از در بیرون اومد وخواست جلوی مغازه رو جارو کنه که درمطب د

 مطب بود ؟

 مطمئن بود دکترسیمون که برای استراحت به شهر رفته ..به این زودی ها به دهکده برنمیگرده ..

 همون طور که چشمش به در باز خیره مونده بود تازه وارد رو دید که از در بیرون اومد ..

 هءبرافراشته ...با همون نگاه مغرور ...چونهءمربعی وچهر

چشمهای النور ناخواسته با حرص کوچک شد .گویی این مرد فقط به قصد ازار النور به این دهکدهءدور افتاده اومده 

... 

 جان به محض دیدن النور با نخوت سری خم کرد .. 

 عصر بخیر میس النور .. -

 ی تکون داد . دندون های النور روهم سائیده شد ..درست مثل جاناتان با غرور سر

 تو اینجا چی کار میکنی ..؟-

 چشمهای جاناتان درخشید ...این بازی بیش از حد براش مهیج بود ...بازی با دختر خیره سری به اسم النور سالی 

 معلومه اومدم به مطب جدیدم سر بزنم .. -

 چی ..؟مطبت ...؟-

 بله مگه نمیدونی ...؟من دکتر جدید دهکده هستم ..-

 غرور بادی به غبغب انداخت وسرش رو باالتر برد .. النور هنوز متحیربود با 

 ولی اینجا مطب دکتر سیمونه ...!!-

 درسته -

 کمی مکث کرد تا النور رو بیشتر هیجان زده کنه ...

 وحاال به من واگذارش کرده ...-

 نگاه سردی به مغازهءالنور انداخت وادامه داد ..

 کرشو هم نمیکردی که من قراره به جای دکتر سیمون درهمسایگیت کار کنم ...؟شرط میبندم حتی ف-

النور فقط با عصبانیت به جان نگاه میکرد ...باورش نمیشد که این مرد قراره به زودی درهمسایگیش کار کنه ..اون 

 هم به فاصلهءیک دیوار ...

 خدایا نه ...این دیگه خارج از تحملِ

 ای زد وادامه داد جان لبخند القیدانه 
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 این طوری خیلی راحت تر میتونیم با هم معاشرت کنیم ..-

 خدای من ...تو واقعا خود شیطانی ..امیدوارم دچار صاعقه بشی وبمیری ...-

 لبخند زیبایی روی لبهای جاناتان نشست ...بازی با این دختر بچه... بی نهایت جالب وهیجان انگیزبود ...

 النور دردل اعتراف کرد که جاناتان با این لبخند نادر واقعا جذاب میشه ..ودرهمون لحظه ...

مشکلی نیست خانم جوان تو میتونی امیدوار باشی ...حتی میتونی دست به دعا برداری که با یه کاالسکه به قعر دره -

 سقوط کنم ..

 خندهء صدا داری کرد وادامه داد ..

 شه ..منتظرم ببینم نتیجهء دعاهات چی می-

النور درحال سقوط بود ...نمیتونست باور کنه که باید از فردا صبح این مرد مزدور رو درهمسایگی خودش تحمل کنه 

.. 

 جاناتان به سمت النور خم شد ...جوری که رایحهءنفس هاش روی صورت النور پخش شد به ارومی نجوا کرد 

 مرگ زودرس خواهی شد ... بهتره اروم باشی خانم جوان ..این جوری قطعا دچار -

 النور احساس میکرد نفس کم اورده ..

 جاناتان از النور فاصله گرفت وراضی از بُردِ خود لبهءکالهش رو پائین تر اورد وسری به سمت النور خم کرد .. 

 عصر خوش میس النور ..امیدوارم همسایه گان خوبی برای هم باشیم . -

 ه شعله های سرکشش از چشمهاش زبانه میکشید ....النور چنان از داخل میگداخت ک

 همسایگی؟؟ اون هم با مردمستبدی مثل جاناتان هریسون ؟؟

 محال بود ...

 

 جاناتان وسایلش رو رو میز میچید که بوی لطیفی از ال به الی حاشیه های در سرک کشید ..

 بوی شیرینی خونگی ...سربلند کردونفس کشید ...هــــــوم بوی خوبی بود ...بویی مثل 

 ناخواسته به سمت در رفت وبازهم بو کشید ..واقعا بوی شیرینی بود ..

 چشمهاش رو بست وبا تمام وجودش نفس عمیق کشید ..فوق العاده خوش بو بود

 دستگیرهءدر رو پائین کشید واز مطب بیرون اومد ..بوی خوش از مغازهءدخترک مغرور میومد ..

 ی وسوسه کننده بود که نتونست جلوی قدمهاش رو بگیره وبه سمت مغازهءالنور رفت..اونقدر بوی شیرین

 ازپشت شیشهءمغازه نگاهی انداخت ... کسی نبود ..

دستگیره رو پائین داد ووارد شد ...بوی خوش تمام مغازه رو گرفته بود ..سرک کشید تا النور رو پیدا کنه ولی 

 ر ِروی قفسه افتاد ..چشمش به شیرینی های خوش رنگ و معط

 بازهم سرک کشید وبازهم خبری از النور نبود ...

 صدای کشیده شدن جارو روی زمین از اطاق پشتی مغازه به گوش میرسید ..

 وسوسه باعث شد تا یکی از شیرینی ها رو برداره ...واقعا که بوی خوبی داشت ...به دهن گذاشت ..

 .چشمهای جان به خاطر این حس خوب بسته شد هوم ..لذیذ بود ..شیرین وخوش طعم 

 تو اینجا چی کار میکنی ..؟-
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جاناتان چنان مست مزهءگس شیرینی شده بود که بی توجه به حرف النور قسمت دیگه ای از شیرینی رو بلعید .. وبا 

 خونسردی جواب النور رو داد 

 سالم میس النور .-

 حتی یه تک نگاه هم به النور نینداخت ... اونقدر شیرینی خوش مزه ولذیذ بود که جان

 النور قدمی جلوتر گذاشت ..

 تو حق نداری به شیرینی های من دست بزنی .-

 جان شیرینی داخل دهانش روبلعید وبدون اهمیت به اخطار النور گفت 

 واقعا که شیرینی های خوش طعمی درست میکنی ..-

 النور طوفانی شد ..

 من برو بیرون ..زود باش از مغازهء-

 جان همچنان خونسردانه تکهءبعدی رو هم بلعید ..

 تو قانونا اجازهءبیرون کردن من رو از مغازه ات نداری ..-

 دارم و...اینکارو میکنم ..زودبیرون ...-

 اوه میس النور این شیرینی واقعا بی نظیره ..چه جوری درستشون میکنی ..؟-

 زهءمن برو بیرون ..نمیشنوی تازه وارد ..از مغا-

 جاناتان دست برد تا یه تیکهءدیگه هم برداره ..که النور خصمانه جلو اومد ومانعش شد ..

 گفتم که حق نداری بهشون دست بزنی ..-

 جاناتان مثل یه بچه که نظاره گر یه شکالت چوبی خوشمزه است به ارومی گفت ..

 من بابتشون پول میدم ..-

 ان گذاشت ودوباره دست دراز کرد که النور جوشید ..وچند سکه روی پیشخو

 حق نداری ..-

 درهمین حین زنگولهءباالی مغازه به صدا دراومد .النور فوری به حرف اومد ..

 اوه سالم کالنتر ..خوب شد که اومدید ...-

 سالم النور ..جان ..-

 سالم کالنتر ..دستت چطوره ..؟-

کردی ..واقعا ازت ممنونم ...خیلی وقت بود که نمیتونستم با این زخم باز اسلحه به  بهتره ...زخمم رو خوب درمون-

 دست بگیرم ...

 النور مبهوت به احوالپرسی کالنترو جان نگاه میکرد ..با این شرایطی که میدید قطعا کالنتر از جان دفاع میکرد ..

 جاناتان دوباره برگشت وبا چشمهایی که میدرخشید گفت 

 یرینی های من چی شد ..؟خب ش-

النور با غضب سکه ها رو که خیلی بیشتر از مبلغ شیرینی ها بود داخل جیب جلیقه اش جای داد وچهار تا شیرینی 

 کوچیک جدا کرد ودرپاکت گذاشت ..
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ای جاناتان میدونست که النور بیشتر از مبلغ برداشته ولی اهمیتی نداد ..فعال درآرزوی نوش جان کردن شیرینی ه

 درون پاکت بود ..

 به محض جلو اومدن دست النور... پاکت رو گرفت ولبخند مرموزانه ای به النور زد ...به هدفش رسیده بود 

 مودبانه با کالنتر والنور خداحافظی کرد .

نمیتونست  اگه النور میتونست ...حتما جاناتان رو با ضربه های جاروش بیرون میکرد ولی االن ...اون هم جلوی کالنتر

.. 

 جان بعد از اینکه از مغازه بیرون اومد بسته رو بازکرد ودوباره بوکشید 

 باید مقداری چای هم اماده میکرد ...

 شیرینی های این دخترک مغرور برخالف رفتار خصمانه اش فوق العاده خوش طعم بود ...

 

 النور نگاهی به تیکه چوب کنده شده انداخت ..

دی خراب شده بود واحتیاج به تعمیر داشت ..باید به مغازهءفرانکی میرفت تا مقداری میخ ویه چکش قفسه به شکل ب

 بخره ..

 سالم فرانکی ..-

 فرانکی پیر از پشت قفسه ها سر بلند کرد ..

 سالم النور ..صبح قشنگیه نه ..؟-

رش کنم ..یه چکش ومقداری میخ نه فرانکی به هیچ عنوان قشنگ نیست ...قفسهءنون هام شکسته وباید تعمی-

 میخوام 

 فرانکی عرق روی پیشونیش رو خشک کردوبا نوک انگشت به ته مغازه اشاره کرد ....

تو اون قفسه های اخر میتونی پیداشون کنی ..همونجایی که دکتر وایساده ..فکر کنم اخرین بسته از میخ ها مونده -

 باشه ..

شد ..به هیچ عنوان عالقه ای به روبه رو شدن با این مرد مغرور رو نداشت ..ولی یاد با شنیدن اسم دکتر ..النور ثابت 

 قفسهءشکسته باعث شد به سمت انتهای مغازه بره ..

 یه چکش برداشت ودوسه قدم دیگه جلورفت ..

 سالم میس النور ...-

 النور جوابی نداد وهمچنان درجستجوی بستهءمیخ ها بود ....

 گردی ..؟دنبال چیزی می-

 النور لحظه ای چشم چرخوند که بستهءمیخ کوچک رو تو دستهای جان دید ..

 با اخم به قفسه نگاه کرد ..قفسه خالی بود ..سربلند کرد که نگاهش به لبخند زیرکانهءجاناتان افتاد ..

 با حرص برگشت واز همون فاصله پرسید ..

 م بیاری ..فرانکی اینجا میخی نمونده .میشه از انبار برا-

 چرا یه بسته مونده بود ..-

 جاناتان:من برداشتم فرانکی ..
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 پس متاسفم النور چون اون اخرین بسته بود ..باید تا هفتهءدیگه صبر کنی ..-

 خدای من فرانکی من نمیتونم بدون استفاده از اون قفسه کاری انجام بدم ..-

 که بستهءخودش رو به تو بده ... از کس دیگه ای بگیر ..شاید هم دکتر قبول کنه -

 امکان نداشت از جان بخواهد که بسته روبه او بده .

از کس دیگه ؟.. من االن به اون قفسه احتیاج دارم ..باید شیرینی هام رو پهن کنم وگرنه گرما همشون رو خراب -

 میکنه ..

 متاسفم النور ..کاری از دست من برنمیاد ..-

برگشت که مرموزانه لبخند میزد ...چشمهای میشی اش میدرخشید وکامال معلوم بود که ازا ین  النور به سمت جاناتان

 بازی مهیج لذت میبرد ..

 واقعا برای النور سخت بود تا این تقاضا رو از مرد مغروری مثل اون بکنه ولی چاره ای نداشت ..

 ورت جاناتان نگاه کرد ....چشمهاش رو بست ویه نفس عمیق کشید مثل همیشه مغرورو مصمم به ص

 دکتر هریسون میشه ازتون خواهش کنم اون بستهءمیخ ها رو به من بدید ..؟-

 جاناتان خبیثانه بسته رو تو دست جابه جا کرد ..

 متاسفم النور عزیز ..بهشون احتیاج دارم ..-

 دکتـــر !!-

سته رو از تو دستهای جان بگیره ... حاضر بود النوردوست داشت مثل یه دختر بچهءلجوج پاروزمین بکوبه واون ب

 قسم بخوره که جان هیچ احتیاجی به اون میخ ها نداره ..

 ابروهای دکتر به معنی نه باال رفت ..

 دوست داشت هزاران هزار بار بمیره ولی بار دیگه از جاناتان خواهش نکنه ..

 قداری میخ به او قرض بده ...شاید جف داشته باشه ...با ناامیدی وعصبانیت برگشت باید بدنبال کسی میگشت که م

 قدمی جلونذاشته بود که جان به حرف اومد ..

 باشه بسته مال تو ..-

 النور خوشحال برگشت ..توقع همچین سخاوتی رو از جان نداشت ..

 دست دراز کرد تا جعبه رو بگیره ولی جاناتان دستش رو عقب کشید ..النور عصبانی شد ..

 به یه شرط ..-

 النور سربلند کرد ونگاه از بستهءمیخ ها گرفت ..

 چه شرطی ..؟-

 باید این لطف من رو جبران کنی ..-

 النور در مرز دیوانگی بود ..جان یک مزدور مستبد بود ..

 چه جور جبرانی ..؟-

 ..شیرینی ..ازاون شیرینی ها برام بپزی ... همونی که چند روز پیش بهم فروختیش -

 محاله ..من برای تو شیرینی نمیپزم ..-

 پس متاسفم میس النور که باید بگم به این میخ ها احتیاج دارم ..-
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 پناه بر مسیح ...تو خود شیطانی ...میخ ها رو به من بده ..وعصر برای گرفتن شیرینی ها بیا .-

 جاناتان مردد پرسید 

 این یه معامله است میس النور ..؟-

 یگه طاقت نیاورد.. ابرو درهم کشید وجوشید ..النور د

 من هیچ وقت زیر حرفم نمیزنم ..-

 جاناتان با همون لبخند جعبهءمیخ ها رو تو دستهای النور رها کرد ..

 پس من عصر برای گرفتن شیرینی ها میام ..لطفا خوشمزه تر از همیشه درست کن ..-

 هم از دست نداد .. النور بقدری عصبانی بود که حتی یه لحظه رو

 مبلغ خریدهاش رو روی پیشخون گذاشت وبا حرص از مغازه خارج شد ..

 باید هرطور شده درس خوبی به این شیطان میداد ...

 

 خمیر شیرینی پزی رو کامال ورز داد تا یه دست بشه ..روی میز پهن کرد ولبخندی زد ...

 د ..حاال وقتش بود که تو گرمای تنور برشتشون کنه ..خمیر رو به تیکه های کوچیک تقسیم کرد وشکل دا

ساعتی نگذشته بود که بوی خوش شیرینی همه جا رو گرفت مطمئن بود که جاناتان هم این بو رو حس میکنه وبه 

 زودی پیداش میشه ..

 بازهم لبخندی زد ..نمیتونست جلوی غلیان احساساتش رو بگیره ..

 از تنور در اورد و کنار هم توی سبد چید ...شیرینی ها رو بعد از یه ساعت 

واقعا که جاناتان مرد کالشی بود ..یه بسته میخ رو به قیمت یک سبدپراز شیرینی واگذار کرده بود .این نهایت حقه 

 بازیش رو میرسوند 

 شیرینی های گرم وداغ رو بیرون اورد وبو کشید ...عالی بود ..بهتر ولذیذتر از همیشه ..

 نرش رو به کار برده بود تا زیباتر وخوش بو تر از همیشه شیرینی بپزهتموم ه

 حاال همه چی اماده بود... فقط باید کمی صبر میکرد ..تا جاناتان به دنبالشون بیاد ...

 زیاد طول نکشید که زنگ سر در مغازه به صدا دراومد ..وجاناتان سرخوش وخوشحال سالم بلندی داد ...

 بخیر میس النور ..سالم ...عصرت -

 النور سرد وسخت جوابی نداد ..جاناتان کنار قفسه ها ایستاد وبا ولع چشم به شیرینی های داخل سبد انداخت .

 اینها برای منه ...؟-

 جوری سوال پرسید که النور یه لحظه فکر کرد درمورد یه آرزوی محال صحبت میکنه 

 سبد شیرینی ها رو جلوتر گذاشت ..

 ی هات رو بردار و برو ...حاضر نیستم بیشتر از این با تو همکالم بشم ..شیرین-

 چشمان جاناتان برقی زد ..

 خانم جوان این طوری نباش ..من وتو یه معامله کردیم وفکر میکنم هردو هم راضی هستیم ..-

 اشاره ای به قفسه های النور کرد وادامه داد 

 ه شیرینی هام رسیدم ..نگاه کن ..قفسهءتو سالمه ومن هم ب-
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 النور برنّده جواب داد ..

 پس بهتره زودتر شیرینی هات رو برداری تا منصرف نشدم ..-

 جاناتان شتاب زده سبد رو برداشت ...بو کشید وبا همون لبخند سرحال گفت ..

 تو دختر بداخالقی هستی ..-

 دکترهریسون ..!!-

 تسلیم بودن باال برد  باغرش النور جاناتان دستش رو به عالمت

 باشه ..باشه ..حرفم رو پس میگیرم ..تو بی نهایت بد اخالق هستی ..-

 سری خم کرد وادامه داد ...

 روزت خوش میس النور ..ممنون بابت شیرینی های خوشمزه ات ..-

دروبازکرد وبیرون رفت همون طور که جاناتان به سمت در میرفت ..النور نمیتونست لبخند خود رو پنهان کنه ...جان 

.. 

 النور بیشتر از این تعلل نکرد ..کاله وکیف کوچکش رو برداشت وبه سمت در رفت ..

 بدون اینکه به جایی نگاه کنه دروقفل کرد وسوار اسب شد ...

 همزمان به رابی سالم کرد واسب رو با هی کردن راه انداخت ..موقع فرار رسیده بود ..

 

 ین پرید .امشب بی نهایت خوشحال بود ...النور از اسب پائ

 سالم مری ...-

 مری عینکش رو جا به جا کرد .وبا موشکافی به النور نگاه کرد ..

 سالم چقدر خوشحالی ..؟-

 النور بازهم لبخند زد درس خوبی به جاناتان مغرور داده بود ..

 النور !؟-

 همین جوری ...نمیتونم خوشحال باشم .؟-

 م به نگاه موشکافانهء خود ادامه داد مری بازه

 چرا عزیزم میتونی... ولی از وقتی که جاناتان به دهکده اومده تو هرروز ناراحتی .-

 لبخند النور وسعت گرفت ...

 اره ولی امروز نیستم ..-

 مری چشمهاش رو ریز کرد ..

 نگو که بالیی سر جان اوردی ..؟-

 دش رو بگیره .دقیقا بالیی به سر جان اورده بود ...النور واقعا نمیتونست جلوی لبخن

 مری خوب این حالت النور رو میشناخت ..این چشمهای درخشان واین لبخند باز روی لبش رو ...

 پناه برخدا النور حرف بزن ...چی کار کردی ..؟-

 النور افسار اسب رو به تیرک بست ومقداری اب براش ریخت ..

 موضوع دیگه ای حرف بزنیم ...مری بهتره راجع به -
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النور سالی... من مطمئنم که تو یه بالیی سر اون مردبیچاره اوردی ...وقتی که چشمهات این طوری برق میزنه واز -

 شدت خوشحالی رو پاهات میرقصی پس یه کاری کردی ..

 النور بی توجه به عصبانیت مری شونه ای باال انداخت 

 اومده باشه حقش بوده . حتی اگه بالیی هم به سرش-

 مری کم کم بی طاقت میشد ..

 النور محض رضای خدا بگو چی کار کردی ..؟-

 مری کافیه باشه؟؟ ..اون مرد لیاقت طرفداری تو رو نداره ..-

 النور!! اون مرد بهترین ومسئول ترین مردیه که تا به حال دیدم ..-

 النور کم کم عصبانی میشد 

 فی بشنوم ..به شدت گرسنه ام وخسته ..بهتره این بحث رو تموم کنی مری ..دیگه نمیخوام حر-

 النورسالی تو یه لجباز خرابکار هستی ...-

 مری کالفه از بحث بی نتیجه اش ...با عصبانیت دوباره مشغول به کارش شد ...خوب میدونست طوفانی در انتظار النورِ

 از تجسم اتفاقی که درراه بود لبخند نزنه .. النور پشت به مری کرد ..هنوز هم نمیتونست

اون شب النور... بعد از چند وقت شام خوشمزهءمری رو تا ته خورد ...کنارش نشست واز قهوهءخوش طعم وبویی که 

 بعد از مدتها درست کرده بود نوشید واز زندگی لذت برد ...

 بجنگه رفتار جاناتان رو چنان تالفی کرده بود که دیگه نتونه باهاش

 

 صبح فردا بود که جاناتان مثل یک بالی اسمانی بر سر النور نازل شد ..

النور تازه مغازه رو باز کرده بود وسوت زنان کیسه های ارد رو جا به جا میکرد... امروز بی نهایت خوشحال بود وهیچ 

 تر متکبر تازه وارد .. چیزی نمیتونست حال خوشش رو خراب کنه .البته به جز.... جاناتان هریسون.. دک

 زنگ سردرمغازه که به شدت به صدا دراومد النور یه لحظه از ابهت وابروهای درهم جاناتان وحشت کرد ...

وواقعا هم که دیدن جاناتان درحالی که چشمهای میشی اش به سرخی میزد ومثال یک گاو خشمگین جلو میاومد 

 ...ترسناک بود ..

 ارد رو سرجاش بذاره تا بتونه از خودش درمقابل خشم جان دفاع کنه .... سعی کرد خونسردانه کیسهء

جاناتان عصبانی وپاکوبان جلو اومدودم پیشخون مغازه ...درست مقابل النور مشتش رو که کیسهءشیرینی ها رو 

 گرفته بود روی پیشخون کوبید .. 

 ده بود تو هواپخش شد وکف مغازه رو پرکرد ..تمام شیرینی های روی پیشخون که النور به تازگی از تنور دراور

 ولی النور بدون توجه به شیرینی ها ..یا حتی عصبانیت جان مزورانه پرسید .. 

 مشکلی پیش اومده دکتر هریسون ..؟ -

 جاناتان منفجر شد .. 

و اِ...که تمام مشکل ؟ ...واقعا نمیدونی مشکل من چیه ..؟مشکل من داروی ملین توی شیرینی های دست پخت ت-

 دیشب باعث دلپیچه ام شد ..

 النور به زحمت جلوی خودش رو گرفت وبه سادگی نقش عوض کرد .. 
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واقعا ..؟اشتباه میکنید . شیرینی های من همیشه بی نظیره ..سابقه نداشته هیچ کدوم از اهالی دهکده از شیرینی های -

 من ناراضی باشه .. .. 

روی پیشخون خم شد به طوری که نفس هاش روی صورت النور میچرخید ..النور اعتراف جاناتان تهدید گرانه کمی 

 میکرد که تو این حالت واقعا از جاناتان هریسون میترسه ... 

 النور سالی من مطمئنم که این کارخودته ..تو تعمدا داخل شیرینی ها داروی ملین ریختی-

 ن خیره شد .النور جلوتر اومد وشجاعانه تو چشمهای جاناتا

 من از کجا بدونم مشکل تو به خاطر شیرینی های منه ...؟شاید چیزی خوردی که به دلپیچه مبتال شدی ..؟-

 من مطمئنم که یه چیزی تو این شیرینی ها ریختی ..-

 .. النور واقعا نمیتونست لبخند رو از رو لبهاش پاک کنه ..این عصبانیت وحال بد جاناتان تا حدی ارومش میکرد

 دروغ میگی تقصیر از من نیست ..-

 مطمئنم تقصیر تواِ...-

 النور دست به سینه شد 

 میگم کار من نیست ..-

 جان عقب نشینی کرد ولی لبخند ناگهانی ای که روی لبهاش نشست النور رو ترسوند ..

 خیل خوب میگی کار تو نیست؟ ...پس ثابت کن ..-

 ه سمت النور هل داد بستهء شیرینی های تو دستش رو ب

 اگه تو اینکارو نکردی پس امتحانشون کن ..-

 النور گیج شد ..

 من نمیفهمم چی میگی ..؟-

 خوب میفهمی میس النور ..اگه واقعا توی شیرینی ها چیزی نریختی پس میتونی ازشون بخوری ..-

 یه تیکه شیرینی برداشت وگفت ..

 ..بخورش تا مطمئن بشم حقیقت رو گفتی -

 النور گیج ومبهوت به اون شیرینی خیره شده بود ..مثل اینکه داره به یه جام زهر نگاه میکنه ..

 جاناتان بدترین روش رو برای اثبات جرم النور انتخاب کرده بود ..

اگه اون شیرینی ملین دار رو میخورد که حال خودش خراب میشد واگر نمیخورد ..حرف جان صحت پیدا میکرد 

 ر به هیچ عنوان این رو نمیخواست ..والنو

 دست جلو برد وشیرینی خوش رنگ وبو رو از دست جاناتان گرفت ..

 لبخند پنهان جان واضح تر شد ..متعجبانه گفت 

 واقعا میخوای اون رو بخوری ..؟-

 النور مغرورانه بدون نگاه کردن به جان پاسخ داد ..

 داره ..گفتم که ..شیرینی های من هیچ مشکلی ن-

 بدون اینکه فکر عواقبش باشه شیرینی رو به دهنبرد.. وتیکهءکوچکی ازش خورد ..

 جاناتان شرورانه به جلو خم شد وزمزمه کرد ..
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 بیشتر..فکر نمیکنم با این تیکهءکوچیک هیچ اتفاقی برات بیفته ..-

 لعه ...النور زیر نگاه پرشکنجهءجاناتان مجبور شد تقریبا تمام شیرینیها رو بب

 لعنت شیطان براین تازه وارد مکار ..النور بی نهایت خشمگین بود 

 ابروهای جان به محض تموم شدن شیرینیها درهم شد ..وبه سختی سنگ غرید ..

النور سالی تو احمق ترین دختری هستی که دیدم ..مطمئنم حتی با همون یه تیکه شیرینی هم حالت بد میشه ..ولی -

 نیست ..امیدوارم حالت بدتر از حال دیشب من بشه ..اصال برام مهم 

 کالهش رو روسرجابه جا کرد وبه سمت در رفت ..

 همزمان با گشودن در برگشت وگفت ..

 اگه حالت خراب شد میتونی برای گرفتن دارو به مطبم بیایی ولی خب ...-

 لبخند مکارانه ای زد وادامه داد 

 نداره ..پس فکر نکنم به داروهای من احتیاجی پیدا کنی .. چون تو گفتی شیرینی هات مشکلی-

 النور ازصمیم قلب میخواست تا با تفنگ شکاری رابی این مرد حیله گر رو به درک واصل کنه ..

جاناتان لبخنددیگه ای زد واز در بیرون رفت ..النور باقیماندهءشیرینی ها رو با عصبانیت روی زمین پخش کرد 

 ان هریسون وقیح فحش داد ..ودردل به جانات

....... 

النور تمام شب رو به دستشویی رفت ..اونقدر حالش بد بود ومقدار ملینی که درشیرینی ها ریخته بود زیاد ...که مری 

 نگران ودستپاچه با داروهای گیاهی سعی میکرد تا کمی از دل پیچهءالنور بکاهه ..

 د خود میکرد که چرا این بازی احمقانه رو شروع کرده ..النور با هر درد لعنتی نثار جاناتان وبع

 حال النور به قدری وخیم شد که مری حتی حاضر بود جان رو به کلبه بیاره ولی النور به شدت مخالف بود ...

 حتی از مری خواست که هیچ حرفی راجع به مریضیش به جان نزنه ..

 ی نثار جان کرد ..بازهم دل پیچه حالش رو وخیم کرد ..زیر لب لعنت

 )لعنت ..لعنت برتو جاناتان هریسون ..لعنت تمام شیاطین برتو ...(

 وبه دستشویی رفت ..

 نزدیکیهای صبح بود که دل پیچه ها کمتر شد والنور تونست اندکی بخوابه ..

 ولی درهمون لحظه با خودش عهد بست که حتما این کار جان رو تالفی کنه ...

 .دکتر هریسون ..؟دکتر هریسون .-

 جان به این قبیل احساسات وارد بود ..دراطاق که باز شد ..بِن با رنگ ورویی زرد توچهار چوب درحاضر شد ..

 چی شده ..؟-

 پسرم افتاده وگردنش درد میکنه ...-

 .جاناتان بالفاصله دست به کار شد ..میدونست که این جور صدمات ممکنه باعث فلج تامی کوچولو بشه .

 کیف لوازم پزشکی وکالهش رو برداشت واز مطب بیرون اومد که ..

 اسبش ..!!!؟؟؟

 اسبش نبود ..!!!
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همون جورمتعجب نگاه به چپ وراست کرد ...اسب النور بود ..حتی اسب رابی ...ولی اسب جان نبود ..به اطراف هم 

 سرک کشید اما نبود ..

 بن از روی اسب فریاد زد ..

 تامی .. بجنبید دکتر-

 جان مستاصل وبالتکلیف بازهم نگاهی به اطراف کرد ..

 اسبم نیست ..-

 بن متعجب به جای خالی اسب نگاه کرد ..ولی نگرانیش بیشتر از اون بود که تعجبش ادامه پیدا کنه 

 بامن بیاید دکتر ..-

 ولی همین جا بستمش ..-

 خواهش میکنم دکتر ..ممکنه پسرم بمیره ...-

با شنیدن این حرف دیگه تعلل نکرد ..بی اسب یا با اسب ...باید به سراغ پسرِ بِن میرفت ..تامی االن احتیاج به جان 

 کمک داشت ..

به محض اینکه از اسب پیاده شد موقعیت تامی رو ارزیابی کرد ...نه خداروشکر مشکل آسیب مهره های گردن 

 نداشت ..

 د وپاش هم در رفته بود ..بلکه فقط کمی گردنش خراش برداشته بو

 پای تامی رو جا انداخت وضمادی برای گرم شدن روش گذاشت ..وخوب باند پیچی کرد ..

 بن بینهایت سپاس گذار بود ..او و همهءمردم دهکده از بودن دکتر جوان ومنضبطی مثل جان راضی وخوشنود بودن ..

 دن گوشهاش نمیتونست مشکالت اهالی رو خوب بشنوه ..چرا که دکتر سیمون ...پیر شده بود وبه خاطر سنگین بو

ماتیلدا به خاطر تشکر از دکتر جوان مقداری گوشت نمک سود شدهءگاو به جان هدیه کرد وبن با تواضع دکتر رو به 

 مطبش رسوند ..

 ولی جان بازهم بادیدن جای خالی اسب به فکر فرو رفت ..

 د تا قبل از اومدنش ...اسب به مطب مراجعت کنه ..اسبش هنوز هم نبود ..گویی جان منتظر بو

 مطمئن بود که صبح دهانهءاسب رو خوب بسته ..عادت نداشت دهانه رو شل ببنده ...یادش بود ...مطمئن بود ..

 کیفش رو داخل مطب گذاشت وبرای پیدا کردن اسب به هرطرفی سرک کشید ..بازهم نبود ..

گرفت تا ازالنور مغرور هم بپرسد ..ولی ترجیح داد به اون دختر خطرناک نزدیک ازهمسایه ها پرسید ..حتی تصمیم 

 نشه ..

 تا عصر همه جا رو گشت ولی بازهم ...نبود وباید پیاده مسیر بین مطب وکلبه رو که طوالنی هم بود طی میکرد ..

اهی برای این پیشنهاد باز نگذاشته شاید اگر میتونست با النور برگرده بهتر بود ..ولی اون دختر مغرور وخیره سر ر

 بود ..

کالهش رو با ناامیدی روی سر جا به جا کرد وبازهم به جای خالی اسب نگاه کرد ..مطمئن بودکه افسار رو محکم 

 بسته درست مثل همیشه ..

 النوز سوت زنان از مغازه بیرون اومد ...صورت بشاش النور مثل خورشید میدرخشید ..

 یسون ..سالم دکتر هر-
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 چشمهای جاناتان ریز شد ..سابقه نداشت النور برای سالم کردن پیش دستی کنه ..

 سالم میس النور ..-

 النور با نگاهی شیطون جای خالی اسب جان رو دید زد ..

 شنیدم اسبت رو گم کردی ..؟-

 چشمهای جان با موشکافی بیشتری ریز شد ..

 دهکده بهش گفته بودن .؟ النور ازکجا میدونست؟ ..یعنی اهالی

 بهتر بود افسار اسبت رو مثل من محکم میبستی .. نوچ... االن باید پیاده برگردی نه ..؟-

 جان حاضر بود قسم بخوره که النور بیش از حد مرموزه ..

اد مطمئن بود که رازی پشت سرِ لبخند روی لب ..اون چشمهای درشت که برق شیطنت داخلشون ادم رو قلقلک مید

 و...این طعنه ها بود 

 براساس یه حس ششم قدیمی که همیشه درست تشخیص میداد به سمت النور خیز برداشت وبازوش رو کشید ..

 النور متعجب به سمت جان برگشت ..

 تو بازش کردی نه ..؟-

 حاال چشمهای النور هم مثل جان ریز شده بود ..

اینکه تالفی کنی ...من هیچ وقت افسار اسبم رو شل نمیبندم ..محال بود  توی لعنتی اسب من رو بازکردی ..فقط برای-

 باز بشه ..

 النور سعی کرد بازوش رو ازاد کنه 

 به من دست نزن ..-

 تو شیطان کوچک اسب من رو باز کردی تا انتقام بگیری ..درسته ..؟-

  وفشار بیشتری به بازوی النور اورد . اشک به چشم النور هجوم اورد

 تو حق نداری این کاروکنی ..-

چرا حق دارم ..میدونی ممکن بود اتفاق بدتری برای تامی پسر بن بیفته و به خاطر شیطنت احمقانهءتو بمیره ..؟اون -

 هم یه پسر بچهءپنج ساله ..

 ...بازوی النور رو با شدت بیشتری تکون داد ..النور فقط سعی داشت تا بازوش رو از دست جان نجات بده 

 با کف دست دیگه اش ..به سینهءجان فشار اورد تا جلوی شدت ضربه ها رو بگیره ..جاناتان بیش از حد عصبانی بود 

 تو احمق ترین ادمی هستی که دیدم ..نباید این کارومیکردی ...-

ت جلوی بغضش رو النور واقعا با یاد اوری تامی کوچولو با اون چالهای روی گونه وورجه ورجه کردنهاش ..نمیتونس

 بگیره ...اگه بالیی سر تامی کوچولو می اومد ..تنها مقصر این جریان النور بود ..

 ولی سرسختانه چونه اش رو باال گرفت وعالرغم بغض توی صداش ودرد روی بازوش گفت ..

 برای اخرین بار بهت اخطار میدم جاناتان هریسون به من دست نزن ..-

 نور رو رها کرد ..که النور متعجب قدمی عقب گذاشت ..جان بی مقدمه بازوی ال

 مطمئن باش جبران میکنم النور سالی ..این رو بهت قول میدم ..-

 ازکنار النور گذشت وبا حرص وباجذبه برخالف مسیر همیشه به راه افتاد ..
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 اقبی داشته باشه ..النور تاحد زیادی پشیمون بود ..واقعا فکر نمیکردباز کردن افسار اسب جان چنین عو

 سوار اسبش شد وراه افتاد ..باید اسب جان رو پس میداد ..

..... 

 النور بازهم افسار اسب جاناتان رو کشید واروم وبی صدا کنار کلبهءمیسیز هلن رها کرد ..

زخمی بشه ترجیح میداد جور دیگه ای آزارهای دکتر جوان رو جبران میکرد به جای اینکه کسی مثل تامی کوچولو 

 وجاناتان به خاطر نبود اسب دیر به سر اون بیمار برسه ..

 محکم به پهلوی اسب کوبید که اسب شیههءبلندی کشید وبه سمت خونهءجان دوئید 

 جاناتان با شنیدن صدای شیهه از کلبه بیرون اومد .

 خدای من اسبش برگشته بود ...افسارش رو محکم گرفت ودستی به یال اسب کشید ..

 اینکه اسب چه طور برگشته بود زیاد براش مهم نبود ..مهم این بود که افسار اسب توی دستش بود ..

 وحاال میتونست با خیال راحت شیطنت احمقانهءالنور رو جبران کنه .

 سالم رابی ...صبح قشنگیه ...-

 سالم النور ...صبح تو هم بخیر ...-

 ازهء اهنگریش رفت ..رابی از کنار النور گذشت وبه داخل مغ

النور دوباره به سر کار خودش برگشت که با دیدن سطل واژگون اب کثیف برروی ایوون ....وقطره های پخش 

 شدهءاون... با تعجب به چکمه های قهوه ای سوخته ءمقابلش خیره شد ..

 خدایا همین االن این جارو تمیز کرده بود وحاال ..

مه ها باال اومد ...وای ..این جاناتان هریسون احمق بود که با همون پوزخند سرد وازار اروم اروم با نگاهش از رو چک

 دهندهءروی لبش سطل اب النور رو پخش کرده بود ..

 النور عصبانی به سمت جاناتان رفت ..

 توی احمق چی کار کردی ..؟-

 د که فکرشو میکرد ..لبخند جان وسعت گرفت ...واقعا بازی با النور سالی مهیج تر از اون بو

 هیچی خانم جوان... داشتم به مطبم میرفتم که سطلت رو ندیدم ...-

 نگاه مثال ناراحتی به اب گل الود جلوی مغازهءنونوایی النور انداخت ...

 اوه دوباره باید تمیزشون کنی ...-

 شونه ای با القیدی باال انداخت وبه مسخره ادامه داد ..

 ر نمیخواستم همچین اتفاقی بیفته ..متاسفم میس النو-

وخیلی راحت بدون اینکه به خشم النور بهایی بده از کنار النور گذشت وبا همون چکمه های کثیفش دم مغازهءالنور 

 رو پراز گل کرد ..

 جاناتان هریسون تو یه بی شرم متکبری ..خیلی دوست دارم خودم یه روزی درمراسم خاک سپاریت شرکت کنم ..-

 ان که داشت به داخل مطب میرفت دستی بلند کرد وگفت ..ج

 میتونی امیدوار باشی النور عزیز ..امیدوار باش ..-

 وصدای خنده اش درحالی بلند شد که در مطب رو میبست ..
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کرد النور با عصبانیت به ایوون گلی و رد چکمه های جان نگاه کرد ونفسی با عصبانیت کشید ...باید دوباره تمیزش می

.. 

.. 

سارا لیوان مشروب هری رو جلوش گذاشت... هری مست وبی خیال لیوان رو سرکشید واز البه الی پلک چشمش 

 نگاه کوتاهی به سارا انداخت ..

 سارای شونزده ساله با دیدن نگاه بی شرمانهءهری رو برگردوند... ولی انگار هری تازه تونسته بود سارا رو ببینه ..

 رو گرفت وبه سمت خودش کشید ..مچ دست سارا 

سارا نگاهی با ترس به صورت صاحب کار خود یعنی جفرسون انداخت ..ولی جفرسون با اخم به سارا اشاره کرد که 

 مانع کار هری نشه ..

 این رفتار برای جفرسون عادی بود ودوست نداشت با عکس العمل بی خود سارا مشتری هاش رو ازدست بده ..

 وترسان نگاهش رو به زیر انداخت وتو خودش جمع شد .. سارا مستاصل

انگشتهای دست هری روی برجستگی های بدن سارای بیچاره میلغزید ..وداشت وارد یقهءلباسش میشد که سارا 

 طاقت نیاورد ودست هری رو پس زد ..

 زمزمه کردولی هری عصبانی شد وسیلی محکمی درگوش سارا زد ..دوباره مچ سارا رو کشید ودرگوشش 

 هی کاکاسیاه ..فکر کردی میتونی از دست من فرار کنی .؟-

لبخند چندش اوری زد وزبونش رو روی لبش کشید ...شهوت تو چشمهای هری غوغا میکرد وسارا ضعیف تر از اون 

 بود که بتونه جلوی هری رو بگیره ..

با سرانگشت دست دیگه اش روی گردن نرم هری با شرارت لبخند دیگه ای زد وبا یه دست بازوی سارا روگرفت و

 سارا خط کشید ..

خط رو امتداد داد وپائین تر اورد ..سارا متنفر از این کار چشمهاش رو بست ..نمیتونست این رفتار رو تحمل کنه ولی 

 ترس از سیلی دیگه واز دست دادن کارش مجبورش میکرد تحمل کنه وعکس العملی نشون نده ..

دار نبود ..بی شرم تر از اونی بود که سارا فکر میکرد ..خنده های پلید سایر مشتری ها وتنهایی ولی هری دست بر

 سارا واقعا دردناک بود ..

دست هری به سمت پشت سارا رفت که سارا ...تمام قدرتش رو جمع کرد وخودش رو از بند بازوی هری بیرون 

 کشید ..

 و میز جلوی روش رو به سمتی پرت کرد وبه سمت سارا هجوم برد ..ولی هری اونقدر عصبانی شد که انا بلند شد

 تو کاکا سیاه اشغال با من در میوفتی ؟؟-

 سیلی دیگری به صورت سارای بیچاره زد که سارا روی کف بار پرت شد ..

 هری با وحشیگری موهای سارا رو کشید و سیلی دیگه ای توی صورت زخمی سارا کوبید ...

 ی ترحم یا هر حس دیگه ای هری رو تشویق میکردن ..حاضرین به جا

 بکشش این خوک کیثف رو...-

 اره اره بندازش تو لجن ها .. -

 کاکا سیاه ها فقط الیق مردنَن-
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هری کشان کشان سارا رو به سمت در بار برد ..باید درس خوبی به این خوک سیاه میداد تا دیگه جلوی یه سفید 

 پوست قد علم نکنه ..

 لنگهءدر رو به جلو هل داد وسارا رو از همون فاصلهءچند تا پله به بیرون پرت کرد ..

النور تازه داشت از تمیز کردن ایوون جلوی مغازه فارغ میشد که با دیدن صورت غرق به خون سارا که با پرتاب 

 هری توی خاک جلوی بار غلتید ...ثابت موند 

 خدای من ...

کثیف هری چرخید ..نفس های النور تنگ شد ...النور بینهایت از این مرد متنفر بود ..این مرد نگاه النور روی لبخند 

 یه کثافت تمام عیار بود ..

 با خودش زمزمه کرد 

 خدای من این اهریمن داره چه بالیی به سر سارای بیچاره میاره .؟-

لنور با دیدن درماندگی سارا وصورت غرق به النور میدونست که هری چقدر ادم خطرناک ودرعین حال رذلیه ..فک ا

 خاک و خون سارا منقبض شد ..

 به یاد خودش افتاده بود ..زمانی که هری پست فطرت بهش تجاوز کرده بود ..

 زمانی که اونقدر بچه بود که حتی نمیدونست چه فرقی بین یه مرد ویه زن هست ...

ه بود وگریسته بود که هری اینکارونکنه ..ولی هری ...هری پست چقدر اون لحظه ها دردناک بود ..چقدر زجر کشید

 ..هری پلید ..

 النور اونقدر از دیدن این صحنه منقلب شد که بدون فکر کردن به نتیجهءکار به سمت مغازه رابی دوئید 

 حتی صدای رابی هم نتونست لحظه ای متوقفش کنه ..

 هی النور چی شده ..؟-

بی به سمت تفنگ شکاری قدیمی ای که همیشه روی دیوار اهنگریش اویزون بود وگه گاهی از النور بی توجه به را

 اون برای فراری دادن حیونات وحشی استفاده میکرد رفت 

 احساس میکرد نجات جون سارا مساویه با نجات جون یه انسان ...

 ن روی زمین ...تمام صحنه ها جلوی چشمهای النور میگذشت ...گریه ها ..التماس ها ..خو

 برای حمایت از سارا راه دیگه ای سراغ نداشت ..

 تفنگ رو برداشت وبدون حتی تلف کردن یک لحظه از پله های ایوون پائین رفت ..

 همون جوری که به سمت بار جفرسون میرفت داخل تفنگ رو چک کرد ..پربود ..

ایستاده بود وبا ضربه هایی که به شکم سارا وارد میکرد سارا  النور هرلحظه به هری که حاال باال سر سارا مثل یه فاتح

 رو بیشتر از قبل مجروح میکرد نزدیک میشد ..

جاناتان که تازه با سروصدای تشویق افراد داخل بار بیرون اومده بود متعجب با چشمهایی گشاد شده به النور که 

 تفنگ به دست به سمت هری میرفت خیره شد .

 ..این دختر عقل خودش رو ازدست داده ( )یا مسیح مقدس

 النور از همون فاصله هری رو صدا کرد 

 هری مک گوایر ...-
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 هری که پشت به النور ایستاده بود با شنیدن اسم خودش برگشت ...

 بیچاره سارا فقط تونست سربچرخونه ...ضربه های هری سست وبیحالش کرده بود ..

 ..لبش به خنده باز شد ..هری با دیدن اسلحهء دست النور

 خدایا ببینید کی اینجاست؟ النور سالی نونوا ..اون چیه تو دستت ..؟ابزار جدید پختن نونه ...؟-

 خندهءمردان مست وبی کار بار بلند شد ...چشمهاشون میدرخشید واز این تفریح جدید لذت میبردن ..

 ریحات جالب به حساب میومد ..تو دهکدهءخلوت وسوت وکورشون ...این دعواها یکی از تف

 النور درچند قدمی هری ایستاد وتفنگ رو مستقیم به سمتش نشونه رفت ..

 نه هری این تفنگ شکاری رابیه ..ابزار جدید من برای انتقام گرفتن از توی شیطان ..-

اهاش به مشکل بر جان واقعا نمیفهمید این دختر همون النور سالی همسایهءدیوار به دیوارش بود که همیشه ب

 میخورد؟ ...

 همون دختر ریز جثه که گاهی لجبازی های بچه گانه اش حوصله ءجان رو سر میبرد ..

ولی این دختر تفنگ به دست که درکنار هری وسارا ایستاده بود.. بیشتر شبیه به یه گاو مادهءخشمگین بود که 

 میخواست از جون فرزندش محافظت کنه ..

 ی زد وگفت ..هری لبخند بیحال

 بذارش کنار النور مطمئنم تو حتی بلد نیستی که چه جوری ازش استفاده کنی ..-

 النور گلنگدن تفنگ رو کشید وقنداق اون رو به شونه اش تکیه داد ..

 یکی دو نفر با دیدن النور به سمت دفتر کالنتر دوئیدن ..باید خبر این ماجرا رو به کالنتر میدادن ..

 وایر بهت تضمین میدم که من خوب بلدم از این تفنگ استفاده کنم ..هری مک گ-

 

دو تا گلوله توش داره... مطمئن باش اگه دستت به اون دختر بخوره خودم اولین گلوله رو به سمت دستت شلیک -

 میکنم ...

 چنان به هری خیره بود ..هری با شنیدن این حرف اول مالیم وبعد قاه قاه شروع به خنده کرد ..النور با انزجار هم

 درمیون خنده اش درحالی که نفس نفس میزد گفت ..

 تو ..؟واقعا میخوای به خاطر یه کاکاسیاه به من شلیک کنی ..؟-

 البته هری میتونی امتحان کنی ..-

هری به محض شنیدن این حرف به سمت سارا خیز برداشتدست به سمت هفت تیر کمریش برد که النور اولین 

 لوله رو درست درکنار پای هری شلیک کرد ..گ

سارا با هق هق سرش رو تو دستهاش گرفت وهری مجبور به عقب نشینی شد .دستهاش رو از هفت تیرش دور کرد 

 تا النور شلیک نکنه 

 صدای جان ناخواسته بلند شد 

 چیکار میکنی النور .؟-

 ولی النور همچنان محکم ومصمم سرجاش ایستاده بود ..

 کالنتر جویی با شنیدن صدای گلوله به سمت جایی که النور وهری ایستاده بودن دوئید ..
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جان از ایوون پائین پرید اونقدر النور رو تو تصمیمش راسخ میدید که مطمئن بود گلولهءبعدی حتما به هری اصابت 

 میکنه .

هری والنور نه تنها به خاطر سارا بلکه به هیچ کدوم از کسایی که اونجا وایساده بودن فکر نمیکردن که درگیری 

 خاطر کینهءقدیمی النور از هری ِ...

 کالنتر جویی با دیدن النور فریاد زد ..

 چی کار میکنی النور .؟؟ -

هرچند زیاد هم برای کالنتر عجیب نبود دختری که از همون کودکی درمسابقات اسب سواری وتیر اندازی شرکت 

 های مردونه برمیومد خیلی راحت میتونست هدف اسلحه اش رو به سمت هری بگیره ..میکرد از پس تمام کار

 النور از همونجا جواب داد ..

 جون یه انسان رو نجات میدم ..-

 جاناتان دردل شجاعت وجواب استثنایی النور رو ستود ..واقعا که النور روح بزرگی داشت ..

 انداخت ..از نظر جویی ..این کاکا سیاه الیق این همه جنگ وجدال نبود ..کالنتر نگاه متعجبی به سارای سیاه پوست 

 النور سالی اون اسلحه رو بیار پائین ..-

 نه تا وقتی که هری دست از سر اون دختر بیچاره برنداشته ..-

 جان که به نزدیکی النور رسیده بود....گفت 

 دیوونه شدی؟؟ اون اسلحه رو بیار پائین ..-

 لنور همچنان راسخ وپابرجا بود ..ولی ا

 کالنتر با بی حوصلگی دوباره گفت .

 نشنیدی النور؟-

 شنیدم جویی بهتره اون دختر رو از دست هری نجات بدی تا من هم این اسلحه رو پائین بیارم ..-

 جان زمزمه کرد 

 النور ..-

 ولی النور سرد وسخت جواب داد ..

 ون ..بهتره به جای منصرف کردن من اون دختر بیچاره رو نجات بدی ..تو دخالت نکن جاناتان هریس-

 جان نگاهی به سارای بی پناه که صورتش خونی شده بود انداخت ..حق کامال با النور بود ..

 به سمت سارا رفت وکمکش کرد تا بلند بشه ..

 هری میلرزید وبا عصبانیت دندون هاش رو رو هم میسائید 

 ی جواب اینکارتو پس میدی ..النور یه روز-

 نگاه النور به سارا بود که به کمک جاناتان از پله ها باال میرفت ..

 اسلحه اش رو به ارومی پائین اورد وگفت ..

مهم نیست هری ..منتظر اون روز میمونم ..ولی تو هم یادت نره از این به بعد یه اسلحه همراه منه وهمیشه یه گلوله -

 لشه که برای تو کنار گذاشتم ..امادهءشلیک داخ

 برگشت واسلحه رو تو دست های رابی که پشت سرش ایستاده بود پرت کرد که ..
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 با صدای کالنتر دوباره برگشت ..

 هری عصبانی ولرزان سر هفت تیرش رو به سمت النور نشونه رفته بود ..

 تگیرت کنم ..بهتره اینکارو نکنی هری ...تو مستی ومن میتونم همین االن دس-

 النور با چشمهایی درخشان مثال یه گرگ به هری خیره شده بود ..

 هری اب دهنش رو به شکل زننده ای تف کرد وعصبی وخشمگین به داخل بار رفت وجمعیت متفرق شد ...

 النور میدونست که روزی هری مک گوایر این کارش رو جبران میکنه ..

 ز کرد باید سری به سارای زخمی میزد ..از پله های مطب باال رفت ودروبا

 

 جاناتان صورت سارا رو تمیز کرده بودونوار باریکی به دور سرش بسته بود ..

 النور بدون توجه به جاناتان به سمت سارا رفت وبانگرانی پرسید ..

 حالت خوبه سارا ..؟-

 سارا غمگین وماتم زده فقط نگاه کرد ..

سارا رو که میدید به یاد خودش میوفتاد ..تو سن پونزده سالگی با همین چشمهای  اشک تو چشم النور جمع شد

 غمگین 

 با سرانگشت گونهءزخمی سارا رو نوازش کرد 

 همه چی درست میشه سارا ...نگران نباش ..-

 ولی سارا با همون نگاه یخ زده جواب داد 

 نه نمیشه النور ..-

 النور با هیجان گفت ..

 کنیم سارا ..میتونی از فردا پیش من کار کنی ..قول میدم مراقبت باشم ونذارم کسی بهت صدمه بزنه ..درستش می-

جاناتان مبهوت به این تغیر خلق وخوی النور نگاه میکرد ...انگار اصال این دختر حساس با اون چشمهایی که قطرات 

 اشک توش موج میزد رو نمیشناخت ..

 چ کس نمیتونه ..نه النور تو نمیتونی ..هی-

 منظورت چیه ..-

 تقه ای به در خورد وجفرسون در رو بازکرد ...النور با حرص روش رو برگردوند ..

 سالم دکتر هریسون ..-

 جاناتان دست خونیش رو تو اب لگن شست 

 سالم جفرسون ..-

 جفرسون قدمی داخل مطب گذاشت وپرسید ..

 حالش چطوره ..؟میتونم ببرمش ..؟-

 گاه جاناتان به سردی یخ بود ..ن

 خوب میدونست که جفرسون چه مرد طماعیه واز کارگر به این خوبی دست نمیکشه ..

 صدای برندهءالنور باعث شد تا جان هم سربرگردونه ..
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 سارا با تو جایی نمیاد جفرسون ..-

 جفرسون خونسردانه بدون اینکه حتی متعجب بشه به سمت سارابرگشت وپرسید ..

 اره سارا ؟تو با من نمیایی ..؟-

 سارا درمونده وبی پناه نگاه ترسانی به النور وبعد جان انداخت ..واز جا بلند شد ..

 چرا همراهتون میام اقا .-

 النور براشفت 

 خدای من سارا !!تو حتی هنوز خوب هم نشدی ...چرا میخوای به اون خوکدونی برگردی ..؟-

 النـــــور ..-

 جفرسون بود که از تشبیه سالن بارش... به خوکدونی راضی نبود .. صدای

 تو دخالت نکن جفرسون ..سارا باید خودش تصمیم بگیره ..-

 به سمت سارا برگشت ودستهاش رو تو دست گرفت ..

 سارا ..تو نباید بری ..هیچ میدونی ممکنه هری پیدات کنه و..-

 تشابه مهمی با هم داشتن ..ترس وتنفر از هری مک گوایر ..اشک تو چشماشون حلقه بست ...هردو وجه 

 سارا سر بلند کرد ..

نمیتونم النور ..زندگی خونواده ام از کار کردن من تو اون بار میگذره ..اگه کار نکنم برادر کوچکم از گرسنگی تلف -

 میشه ..

 اما سارا..-

ستی ..سخت کوش وجنگجو ..ولی من مثل تو نیستم ..نه رنگ متاسفم النور ولی من نمیتونم ...میدونم که تو قوی ه-

 پوستم ..

 نه حتی زندگیم ..من باید کار کنم تا خونواده ام زنده بمونن ...

 هردو تو نگاه غمگین وپردرد هم غرق شده بودن ..

شکالتی رو قطرهءاول اشک النور چکید ..حتی نمیتونست تصورش رو کنه که سارا با برگشتن به اون جهنم چه م

 ممکنه به دوش بکشه .

جاناتان متعجب وتاحد زیادی ناراحت به این صحنه نگاه میکرد وبازهم درشگفت بود که چطور تا حاال این وجه از 

 شخصیت النور رو کشف نکرده ..

 جفرسون معترضانه گفت ..

 با من میای یا نه سارا ..؟-

 النور جدا شد .. سارا فقط دست النور رو رها کرد وسر به زیر از

 النور اخرین تالشش رو هم کرد ..

 نرو سارا ...-

 جفرسون از مطب بیرون رفت وهمزمان گفت

 وقتم رو تلف نکن سارا ..کلی مشتری دارم .. -
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جواب سارا یه نگاه مظلوم ورنج کشیده بود ..کسی چه میدونست که چه اتفاقاتی در انتظار سارای شونزده سالهءسیاه 

 ود ..پوست ب

 در که پشت سر سارا بسته شد قطرهءاشک بعدی هم فرو چکید ..النور به جای ناراحتی خشمش رو بروز داد ..

 احمق ..سارای احمق ..تونباید بری ...تو ..-

 جاناتان باور نمیکرد که النور اشک بریزه وبه خاطر یه دختر سیاه پوست خشمگین بشه ..

 میشد ...خواست به سمت در بره که جاناتان مچش رو گرفت ومانعش شد .. سینهءالنور با حرص باال وپائین

 النور خروشان برگشت ...

 دستم رو ول کن ..-

 تو حق نداری تو زندگیش دخالت کنی ...-

دخالت ..؟تو چی میدونی ..؟اصال از کجا مثل طوفان رو سر مردم این دهکده فرود اومدی ...؟تو فقط یه غریبه ای -

  میدونی اگه هری بازهم دستش به سارا برسه ......اصال

 النور بی نهایت سرخورده وخشمگین بود ...ولی جاناتان خونسردانه پاسخ داد 

 سارا میتونه ازخودش مراقبت کنه ...-

 فک النور منقبض شد واشک دیگه ای از چشمش سرازیر شد .دستهاش رو مشت کرد 

 تو نمیدونی اون چه اشغالیه ..-

 ب جاناتان از تاثیر اون همه درد توی کالم النور فشرده شد ..قل

 مگه هری مک گوایر کی بود که النور تا این حد ازش متنفر بود ..حتی بیشتر از جاناتان..

 اون میکشدش ..سارا رو میکشه ..-

 با همون دست مشت شده اشکی رو که روی صورتش جاری بود رو پاک کرد وبا بغض خروشید ...

 میفهمی؟ ..اون بی شرف ...اون اهریمن ..میکشدش .-

 چی بینشون گذشته که النور تا این حد مطمئن از مرگ سارا حرف میزد ...واقعا هری ممکن بود سارا رو بکشه ...؟

 چرا باید بکشدش ...؟چی داری میگی ...؟-

 از این حرف چیه ...شاید جان معنی واژهء کشتن رو درک نمیکرد ..شاید نمیدونست منظور النور 

النور متاسف وبغض الود فقط سری به تاسف تکون داد ..اون هیچی نمیدونست ...حتی نمیدونست که النور تاچه حد از 

 هری متنفره ..

 فقط زمزمه کرد ..

 تو هیچی نمیدونی جاناتان هریسون .تو یه غریبه ای ..-

قدر غم توی چشمهاش بود ...؟اروم مچ دست النور رو رها کرد نگاه جان تو چشمهای غمگین النور میچرخید ..چرا این

 و

 النور به فاصلهءچند لحظه از مطب بیرون رفت..

 جاناتان هنوز هم معنی حرفهای النور رو درک نمیکرد فقط میدونست که النور واقعا ازاون مرد متنفره ...

 

 سالواتوری ِپست چیدرمغازه روبازکرد ..
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 سالم النور ...-

 سالم ...صحبت بخیر سالواتور ..-

 سالواتور بستهء تو دستش رو روی پیشخون گذاشت ..

 النور متعجب به نوشتهءروی برگه نگاه کرد ...ولی به جای اسم خودش اسم جاناتان رو دید ..

 این مال دکترهریسونِ ..؟-

 اره ولی توی مطبش نیست ..میتونی یه لطفی به من بکنی ..؟-

 گشاده شد ...از نظر سالواتور النور سالی دختر سخت کوش وخوش مشربی بود . صورت النور

 البته چی میخوای ..؟-

میشه این بسته رو به دست دکتر هریسون برسونی ...بسته های زیادی هست که باید توزیع کنم ونمیتونم برای -

 برگشت دکتر صبر کنم ..

 چشمهای النور درخشید ...

 مشکلی نیست ...بسته رو به دستش میرسونم ..باشه سالواتور ..-

 سالواتور لبخندی زد وبا تکون دادن سر از مغازه بیرون رفت ..

چشمهای النور مثل دو گوی درخشان میدرخشید ...حاال وقت انتقام بود ..به سمت در رفت و..از گوشهءشیشهءمغازه 

 سرک کشید کسی نبود ...

ومی طناب ظریف دورش رو بازکرد ..سعی داشت هرطوری که شده از بسته رو به سمت خودش کشید وبه ار

 محتویات داخل جعبه سر در بیاره ..

 بابازشدن بسته ...هیجان النور بیشتر شده بود ...پوشش رویِ بسته رو کنار زد وجعبه رو بازکرد ...

 زشکی و...دراخر ..یک نامه ...چیز زیادی داخلش نبود ..جز چند پاکت دارو که بوی بدی داشتن ودو سه وسیلیهءپ

النور بدون تامل پاکت نامه رو برداشت وسعی کرد تا زودترجعبه رو دوباره ببنده... ممکن بود هرلحظه جاناتان 

 شعبده باز پیداش بشه ...

ون ولی درهمون لجظه دربازشد وآه از نهاد النور برخواست ..جاناتان اینجا بود ...وهنوز بستهءباز شده روی پیشخ

 النور بود ..

جاناتان با دیدن بسته... مثل یه شیر غران جلو اومد .النوربرای لحظه ای واقعا ترسید ...نگاه خشمناک جان... النور رو 

 بیش از حد میترسوند ..

 تویِ حقه باز بستهءمن رو بازکردی ..؟-

 کوتاه بیاد .. رنگ النور از ترس پریده بود ..ولی اونقدر مغرور بود که نخواد جلوی جان

 جان با عصبانیت بسته رو از دست النور کشید که النور با این کار خشمگین شد ..

 بسته ات رو بردار وبرو ..ویادت باشه دفعه ءبعد تو مطبت بمونی تا بسته هات رو تحویل کس دیگه ای ندن ..-

..از عصبانیت زیاد نفس نفس میزد وسعی  جاناتان کبود شد ...کم مونده بود سیلی وحشتناکی تو صورت النور بکوبه

 میکرد مرتکب کار اشتباهی نشه 

 تو دختر فضول نباید به بستهءمن دست میزدی ..-

 النور دست به کمر شد وگفت ..
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 حاال که اینکارو کردم ..-

 عا وقیح بود خشم جاناتان به قدری محار نشدنی بود که با لگدی به کیسهء قهوهءکنارش کوبید ...النور سالی واق

 صدای النور بلند شد ..

 از مغازهءمن برو بیرون ...-

 جاناتان همچنان خشمگین سر جاش ایستاده بود اگه توانائیش رو داشت حتما این دختر رو خفه میکرد ..

 النور با شجاعتی که واقعا ازش بعید بود به سمت در رفت واون رو با شتاب بازکرد ..

 ون جاناتان هریسون ودیگه هم اینجا پیدات نشه ..ازمغازهءمن برو بیر-

جاناتان تو یه تصمیم ناگهانی به سمت النور یورش برد دستش رو باال برد که النور ناخواسته جیغی کشید وعقب 

 نشینی کرد ..

 دست جان باالی سر النور درهوا معلق موند ..

 با غضب واز بین دندونهای چفت شده غرید مشت دستش که از عصبانیت میلرزید به ارومی پائین اورد و

 سزای این کارت رو پس میدی النور سالی حاال میبینی ...-

 وبا بستهءبازشده ازمغازه بیرون رفت ...

النور از ترس دروبست وبه درتکیه زد ...ولی با یاد اوری نامهءپنهان شده لبخندی روی لبش نشست ...زیر لب زمزمه 

 کرد ..

 سون تو هیچ کاری نمیتونی بکنی چون برگ برنده تودست منه ...جاناتان هری-

 چشمهای النور متعجب تر از این نمیشد ..

 پس برادر جان مرده واون به خاطر فرار از مرگ برادرش به این دهکدهءدور افتاده اومده ..؟

 انداخت... از مرکز ایالت بود ..النور یه بار دیگه دو صفحهءنامه رو از باال تا به پائین خوند ونگاهی به ادرس 

بیچاره مادر جان ...عاجزانه تمنا کرده بود که جاناتان به شهر برگرده چرا که حال پدرش به خاطر مرگ پسرش 

 جیمی ودوری از جان به شدت وخیم شده بود 

 پس راز جاناتان هریسون این بود ؟مرگ برادرش ؟..

 سر از زندگی این مرد مرموز دربیاره ولی االن ...به هیچ عنوان فکر نمیکرد که روزی بتونه 

 چشمهای النور درخشید حاال یک قدم دیگه به زندگی سراسر مشکوک جاناتان هریسون نزدیک شده بود ...

....... 

صدای ناله های استیواعصابش رو خورد کرده بود ..مگه یه زخم بستن چقدر طول میکشید که جاناتان این همه وقت 

 بود ..؟درگیرش 

 با عصبانیت فرانکی رو راه انداخت ولی بازهم صدای ناله بلند شد واین ازاستانهءتحمل النور خارج بود ..

 از مغازه بیرون رفت ومحکم به در مطب کوبید که جاناتان با همون پیش بند خونی درروباز کردوبی حوصله پرسید ..

 چی شده میس النور ..؟؟-

 ونه مستقیما درچشمهای جان خیره بشه .. وبا ابروهای گره زده غرید ..النور سربلند کردتا بت

 تا کی میخوای مریض های بیچاره ات رو زجر بدی ..؟-

 جاناتان متعجب تای ابرویش رو باال برد...
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مله با اتفاقی که صبح رخ داده بود وفضای متشنج بینشون اصال فکر نمیکرد که النور سالی این طور بی مهابا بهش ح

 کنه .. ...

 منظورت رو نمیفهمم ..-

 النور براشفت ..

منظورمن ازار مریض هاست ..ازار مردم دهکده ..استیو بیچاره خیلی وقته که تو مطب تو داره ناله میکنه وتو هیچ -

 کاری براش نمیکنی ..

 ..میدونی چیه ..؟به نظر من تو یه دکتر ناالیق هستی ..یه حقه باز واقعی.. یه دزد 

 جاناتان اول متعجب به حرفهای النور گوش داد ولی همین که اخرین حرفهای النور رو شنید طاقت نیاورد ..

 به سمت النور خیز برداشت وبا صدای بلندی که حتی برای النور هم عجیب وگوش خراش بود فریاد زد ..

ای ..واقعا نمیدونم چرا دست از سر من  لعنت به تو النور... تو نمک نشناسترین وگستاخ ترین دختراین دهکده-

 برنمیداری ..؟

 هیبت جان بااون پیش بند خونی ودستهای خون چکان واقعا وحشتناک شده بود ..

 النوراز ترس قدمی به عقب گذاشت ..ولی جان بالفاصله فاصلشون رو پرکرد وبازهم جلوتر اومد ..

 چرا نمیفهمی که نباید تو کار من دخالت کنی ..؟-

رنگ جاناتان به کبودی میزد وهمین هم النور رو بیشتر میترسوند ..اصال توقع چنین برخوردی رو نداشت ..مثل اینکه 

 تمام خشم جاناتان یه دفعه ای به سمتش سرازیر شده بود 

 من ازاینکه یه موش موزی مثل تو تو کارم سرک بکشه متنفرم ..میفهمی ..؟-

 تنفر ..م-)با ته هنجره فریاد زد ..(

 النور واقعا درحال زهره ترک شدن بود ..جاناتان مثال یه گاو خشمگین میجوشید وجلو میومد ..

 وهرقدمی که النور برای دور شدن ازاین اَنبار باروت به عقب برمیداشت با قدمهای سریعِ جان به جلو ...خنثی میشد ..

مزاحم تو کارهام سرک میکشی... که همیشه درحال جنگ با ازت حالم بهم میخوره ..از اینکه همیشه مثل یه موجود -

 منی ..

 که همیشه به من صدمه میزنی...النور سالی ..محض رضای خدا ...دیگــــه ...نمیخــــــــوام ..ببینمـــــــــــت ..

ی وچرا فریاد اخر چنان رعد اسا بود که النور بازهم از ترس قدمی عقب گذاشت وبدون اینکه بفهمه چه جور

 درعرض چند ثانیه ازایوون جلوی مطب که به ارتفاع چهار پله بود سقوط کرد ..

جاناتان مبهوت ومتعجب به این صحنه نگاه کرد ..اونقدر این اتفاق سریع افتاد که حتی نتونست دهن باز شده اش رو 

 ببنده ..

 وط کرد ..متعجب زیر لب زمزمه کرد ..همین االن جلوی چشمهاش بود وبعد ...سقوط کرد... از بلندی ایوون سق

 افتاد ..-

 النورتنها زمانی به خودش اومد که دست راستش به شدت درد میکرد واز درد نمیتونست حتی نفس بکشه ..

جاناتان دو سه قدم فاصله رو طی کرد وبه پائین ایوون خیره شد ..واقعا النور سقوط کرده بود ودست راستش زیر 

 د ..بندش حبس شده بو

 درد النور به قدی زیاد بود که حتی نمیتونست مانع ریزش اشکهاش بشه 
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 رابی وفرانکی وجفرسون وچند نفر دیگه از اهالی دورِ النور گریان رو گرفته بودن ..

 حتی استیو هم کنار جان ایستاده بود وبا تعجب به النور نگاه میکرد ..

 ه چشم به هم زدن النور از باالی ایوون پرت شده ..برای همگی تعجب اور بود که چطور تو عرض ی

 جان دیگه درنگ نکرد ..از ایوون پرید وکنار النور زانو زد ..شونهءالنور رو گرفت که صدای فریادش بلند شد ..

 ولی بدون توجه به گریه های بی وقفهءالنور از جا بلندش کرد ودستش رو از زیر بدنش ازاد کرد ..

 .باورش نمیشد ..اوه خدای من ..

 دست النور از کتف در رفته بود ...وبه شکل بدی آویز بود ...

 صدای همدردی اهالی بلند شد ..

 همهءنگاه ها با تعجب وحیرت به سمت دکتر دوخته شد..

 هیچ کس فکر نمیکرد لج بازی های ساده شون به اینجا برسه و النور صدمه ببینه

 النور ... دست به زیر زانوش برد که فریاد النوز باز بلند شد .. جاناتان بدون توجه به سروصدای

 البته اینبار نه تنها از درد بلکه به خاطر انزجار از جاناتان ..

 دست از سرم بردار ...تو یه حیوونی ...یه حیوون ...-

 وبازهم درد زیادش باعث شد شروع به گریه کنه ...

 نور به کارش ادامه داد ..دست النور احتیاج به درمان داشت .. ولی جان بدون توجه به گریه های ال

 النور رو تو اغوش گرفت ...ازپله ها باال رفت واز کنار استیو گذشت ..گریه های النور یه لحظه هم بند نمیومد ..

 جاناتان النور رو رو تخت نشوند ووسایلیش رو بازکرد ..ولی النور سعی کرد که از جا بلند بشه ..

 بخواب سرجات النور سالی-

 این حرف رو درحالی که داشت وسائلش اماده میکرد با سخت ترین لحنی که وجود داشت دستور داد ..

 النور اونقدر درد کشیده واونقدر تحقیر شده بود که حاضر بود از درد بمیره ولی زیر بار دستور جاناتان نره ..

 ایوون بیوفتم ...همه اش به خاطر توی شیطانه ...همه اش تقصیر تواِ ...تو باعث شدی از -

 از جا بلند شد که جان به سمتش برگشت وباخشونت به شونهء سالمش فشار اورد تا سرجاش بشینه ..

 بمون سرجات وتکون نخور.. اگه کتفت رو جا نندازم دیگه درست نمیشه ..-

 النور با صورت خیس ازگریه فریاد زد 

 امیدوارم که بمیری  برام مهم نیست فقط-

 جان بازهم اهمیتی نداد..عادت کرده بود بدون گوش دادن به گالیه های بیماران کار خودش رو انجام بده ... 

 خواست به النور نزدیک بشه که النور جیغ زد وشروع به فحاشی کرد ...

 کمک کنه .. جان به سمت کریسی که تو چهارچوب در وایساده بود برگشت واز ش خواست تا بهش

 النور بازهم مقاومت می کرد ...وحتی اجازه نمیداد که کریسی بازوش رو نگه داره ..

 ازت متنفرم جاناتان هریسون.. تو یه خوک کثیفی ...-

 جان همچنان خونسرد وبی تفاوت به کریسی اموزش میداد که چه جوری النور رو مهار کنه ...

 اش تو دست گرفت ..بازوی النور رو برخالف تمام تالشه

 درنهایت با یه حرکت ...جا انداخت ..به راحتی وحتی بدون تلف کردن یه ثانیه ..
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هرچند صدای فریاد النور اونقدر بلند و برق اسا بود که جاناتان سعی کرد که ازش فاصله بگیره ...ولی باالخره ...جا 

 انداخت ..

 لعنت میکردالنور همچنان از درد به خود میپیچید وجان رو 

 لعنت به تو جاناتان هریسون ... -

ولی جان خونسردانه نوار پارچه ای رو به دورگردن النور انداخت وبازوش رو تو نوار قرار دادتا النور به دستش 

 استراحت بده ... 

 خب حاال دیگه میتونی داد وفریادت رو برداری وبری ..کاردستت تموم شد ..-

 خون هاش... جفت چشمهای خونسرد جان رو از کاسه در بیاره ...با درد نالید ..النور دوست داشت با نا

 جاناتان هریسون امیدوارم به درک واصل شی ..-

 جاناتان صلیبی روی سینه کشید وبه خونسردی گفت ..

 من هم امیدوارم مسیح تو رو هدایت کنه ..-

 رو بده .. النور ضعیف وبی حال تر از اون بود که بتونه جواب جان

 اونقدر درد داشت که ترجیح داد به خونه برگرده وروز دیگه ای رو برای جبران این کار جان ... انتخاب کنه ....

درد تمام انرژی النور رو گرفته بود واحتیاج به کمک داشت .. کریسی به النور کمک کرد تا به خونه بره ودرو پشت 

 سرش بست ..

ان ایستاد ...هنوز گیج بود ...هیچ وقت فکر نمیکرد که روزی ناخواسته به اون موش به محض بسته شدن در جانات

 کوچیک صدمه بزنه ..ازحرکت ورفتار خودش شدیدا ناراحت بود ..

واقعا دوست نداشت نه به النور ونه به هیچ کس دیگه ای صدمه بزنه ..جان برخالف ظاهرخشن واستوارش دل 

 مهربونی داشت ..

گرفته بود که این لج ولج بازی احمقانه رو خاتمه بده ولی یه جورهایی بازی با این دختر خیره سر رو  بارها تصمیم

 دوست داشت ولذت میبرد ..

اما حاال!.... نمیدونست فشار کار بود یا مرگ برادرش درچند ماه گذشته یا حتی بازشدن بسته اش به دست النور ...که 

 ر النور خالی کنه ..باعث شد عصبانیتش رو این جوری س

ولی به هر حال ..دوست نداشت این اتفاق بیفته ..واقعا پیشمون بود ..با یاداوری فضولی النور لبخند نادمی روی لبش 

 نشست ...نباید به خاطر بازکردن بسته اش تا این حد عصبانی میشد ...

 .دربازشد واستیو با زخم روی بازوش دوباره تو چهار چوب در حاضر شد .

جان خسته از جنگ وجدال همیشگی با النور وناراحت از اتفاقی که افتاده استیو رو رو همون تختی که چند 

 لحظهءپیش النور نشسته بود نشوند وشروع به بخیه زدن کرد ..

 ناله های استیو دوباره بلند شد

 

النور اماده کرده بود رهسپار خورشید داشت غروب میکرد که جاناتان همراه ضمادی که برای تسکین درد دست 

 کلبهءمری شد ..
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مری رو از خیلی وقت پیش میشناخت ..از همون کودکی که با مادرش ومیسیز هلن هر سه جمع میشدن ودرکنار هم 

 بافتنی میبافتن 

 وگاهی هم خوراکی های خوشمزه ای نصیب جان ودوستهاش میکردن ..

 اوت که النور چموش هم درکنارش زندگی میکرد ..مری هنوزهم همون مری گذشته بود با این تف

 مری جاناتان رو به خوبی به یاد داشت ..وهمین خاطرات باعث میشد همیشه نرم ومهربان باهاش برخورد کنه ..

 جاناتان کنار کلبهءمری ایستاد ..

 از اسب پائین پرید وضماد تسکین دهنده رو از تو خورجین اسب بیرون کشید ..

 لی برای دیدن النور نداشت ..چون میدونست به محض دیدنش به اون وکارهاش لعنت میفرسته هیچ تمای

 ولی عذاب وجدان دررفتن کتف النور اونقدر ازارش میداد که عالرقم تمایل نداشتنش.. به این جا اومده بود ..

 چند تقه به در زد که مری در رو باز کرد ..جاناتان کاله از سر برگرفت ..

 م مری عزیز ..سال-

 مری واقعا از دیدن جاناتان خوشحال شد ..

 اوه جانی ..حالت چطوره ..؟-

 ممنون مری خوبم ..-

 مری درروبازتر کرد

 بیا تو ..-

 نه باید برم مریض دارم ..-

 بستهءضماد رو جلوتر اورد ..

 جلوی مطب افتاد ..متاسفم مری ...ولی ظهر مشکلی پیش اومد وبرحسب تصادف النور از ایوون -

 واقعا متاسفم هیچ تعمدی در کار نبود ..

 مری لبخند شیطانی زد ..

 مشکلی نیست جانی ..النور برخالف روحیه اش خیلی ضعیفه ...-

 نمیخواد نگرانش باشی ..حالش از صبح بهتره ...االن هم خوابیده ..

 جاناتان به بستهءضماد اشاه کرد ..

 ای گرم شدن وتسکین درد روی کتفش بذار ..لطفا این ضماد رو بر-

 مری بسته روگرفت ...

 ممنون جان بهش میگم که تو این لطف رو کردی ..-

 جان فورا عکس العمل نشون داد ..

نه بهتره ندونه که من اوردم... اونقدر از دستم عصبانیه که میدونم حاضره درد بکشه وازاین تسکین دهنده استفاده -

 نکنه ..

 تره این جریان بین من وتو بمونه ..به

 باشه جانی ..هروقت سرت خلوت شد برای صرف یه فنجون چای پیشمون بیا ..-

 جاناتان پلک زد ..خودش هم میدونست تا وقتی که النور تو این کلبه زندگی میکرد پا به این نقطه نمیذاشت ..
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 مودبانه سری خم کرد که مری مهربانانه گفت ..

 مسیح.. مراقب خودت باش جانی ...درپناه -

 جاناتان با شنیدن اسم کودکی هاش لبخندی زد ..

 برگردهءاسب پرید واسب رو هی کرد ..خورشید غروب کرده بود وهوا کم کم تاریک میشد ..

 

 لعنتی ..لعنتی ...نمیتونم ..-

 النور نگاهی عصبانی به خمیر شکل نگرفته و دستش انداخت ...

 میر رو کامال ورز بده اصال نمیتونست از دستش کار بکشه ...نمیتونست خ

 دورروز از پرت شدنش از ایوون گذشته بودو اهالی دیگه نمیتونستن بیشتر از این تحمل کنن ..

 بازهم با ناراحتی به خمیر ورز داده نشده نگاه کرد ...

ره چه برسه که بارها وبارها این خمیر رو ورز با این کتف اسیب دیده حتی نمیتونست یه لیوان اب رو تو دستش بگی

 بده 

 اونقدر عصبانی بود که با همون دستهای کثیف از مغازه بیرون رفت وچند تقه به درِ مطب جان زد ...

 جان که از دوروز پیش هنوز عذاب وجدان داشت 

 بش واقعا خوشحال شد ...ولی به خاطر غرورش حاضر نبود حتی به النور سر بزنه با دیدن النور پشت در مط

 خیلی سعی کرد مثل همیشه باشه وخوشحالیش رو از سالم بودن النور نشون نده... 

 ولی بازهم با روی گشاده به استقبال النور رفت ..

 از اینکه میدید النور دوباره به مغازه برگشته وکارش رو از سرگرفته واقعا راضی بود ..

 کسالت میکرد ..دردوروز گذشته به شدت احساس 

چون واقعا دوست نداشت که النور سالی این موش کوچولوی فوضول که همیشه درحال سرک کشیدن درامور 

 زندگیش بود ..مریض وبد احوال باشه ..

 ولی همینکه نگاهش به چهرهءسرخ شده ودست آردی النور که بانداژش رو بازکرده بودافتاد ..چهره درهم کشید ...

 شت از دستش کار بکشه کتفش هنوز خوب نشده بود ...النور حق ندا

 سالم میس النور ..-

 تو متقلبِ نفرت انگیز باعث شدی نتونم به کارهام برسم ..-

 حق با النوربود واقعا نمیتونست با اون دست اسیب دیده که همه اش دوروز از درمانش گذشته بود به کاری برسه ..

 وت باشه ..جان سعی کرد مثل همیشه بی تفا

 معموال هم خوب میتونست نقش یه ادم خونسرد رو بازی کنه ...

 تای ابروش رو باال برد ودرمقابل توهین النور به سختی گفت .

 خب .؟-

 صورت النور سرخ تر شد وصدای نفس نفس زدن هاش بلند تر ...

و بلند کنم ...لعنت خدا برتو جاناتان مردم نون میخوان ..ومن نمیتونم با این دست اسیب دیده حتی یه قاشق ر-

 هریسون ..
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 چرا یه نفر رو برای کمک نمیاری ..؟ -

 النور مغرورانه گفت ..

 من احتیاج به کمک کسی ندارم ..-

 جاناتان سرد تر از قبل گفت ...

ه ای نون تهیه میکنن فکر میکنم االن احتیاج داشته باشی ...چون اگه امروز هم نون نپزی اهالی دهکده از جایی دیگ-

 واونوقت تو کارت رو ازدست میدی ..

 النور حتی از تجسم همچین اتفاقی هم کبود میشد ...

 لعنت به تو جاناتان هریسون ...امیدوارم زیر لگد اسبهای کالسهءمت له بشی ..-

 درمقابل تمام این الفاظ برخورد جان به همون ارومی قبل بود ..

 رد وسخت ..مثل یک گوزن نر افراشته وبدون هیچ عقب نشینی ای ..صبور ...درعین حال س

 اروم خانم جوان ...تو میتوی اروم باشی تا من فکری برای این مشکلت کنم ...-

این نهایت لطف جان برای به دست اوردن دل این شیطان کوچک بود ..ولی النور مثل همیشه پاسخ داد ..گویی این 

 دختر اصالح نشدنی بود ..

 الزم نیست ..گفتم که احتیاجی به کمک کسی مخصوصا تو ندارم ..-

 جان خونسردانه دستش رو از چهارچوب در برداشت ولبهءدر رو گرفت ..

 باشه مشکلی نیست ..روز خوش النور عزیز ..-

 و...دررو بست ...

 خدایا این مرد بی نهایت نفرت انگیزه ..

....... 

 النور ..اسمش فیونا بود ..همکار 

همکاری که عالرقم تمام سعیش... النوز باز هم بهش احتیاج پیدا کرد ومجبور شد به سراغش بره تا مشتریهاش رو 

 حفظ کنه ..

 یه دختر متوسط با چشمهایی براق که شور وشوق وسر زندگی از وجودش تراوش میکرد ..

 فیونا لهجهءخاصی داشت ..

 رین ادا میکرد که النور هم با همهء غرورش نمیتونست لبخند نزنه ..گاهی کلمات رو به قدری کشیده وشی

ظهره همون روز النور به تنهایی مجبور به پیداکردن یه همکار شد ...کسی که تو کارهاش مخصوصا ورز دادن خمیر 

 نون بهش کمک کنه ..

 فیونا دوست قدیمی النور بود چندباری هم تو پخت نون کمکش کرده بود ...

 نظر النور فیونا خوش قلب ترین دختری بود که النور تا حاال دیده بود ومیتونست ازش کمک بگیره ...از 

 از فیونا کمک خواست واون هم با یه لبخند گرم قبول کرد واز همون لحظه توی مغازه مشغول به کارشد ..

 ن با اومدنش کمک بزرگی بهش میکرد ..تما م عصر نون پختن وفروختن ..النوز از صمیم قلب از فیونا ممنون بود چو

 

 النور دستهاش رو با پیشبندش تمیز کرد واخرین سری شیرینی ها رو داخل تنور گذاشت ...
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 مغازه نسبت به ظهرخلوت تر شده بود وتک وتوک از اهالی دهکده برای گرفتن نون هاشون میومدن ..

 ا انداخت ..از اطاق پشتی بیرون اومد ونگاهی به چهرهءخستهءفیون

فیونا لبخندی از صیمیم قلب تحویل النور داد که زنگ باالی مغازه به صدا در اومد وهردو به اخرین مشتری مغازه 

 نگاه کردن ..

 النور به محض مشاهده ءجان ابرو درهم کشید وسرخ شد ..

 ولی فیونا برخالف النور با چشمهای درخشان به جان سالم کرد ..

 ون خوشحالم که میبینمتون ..اوه دکتر هریس-

 النوز ازخود سوال پرسید ...

 واقعا میشه کسی تو این دهکده از دیدن جاناتان هریسون ...دکتر مستبد و تازه وارد خوشحال نباشه؟؟ ..

 قطعا نه ..البته به جز النور سالی ...

 ا داد ...جاناتان برخالف مواقعی که با النور صحبت میکرد لبخند بازی تحویل فیون

 سینهءالنور با حرص باال وپائین میرفت ...خوب میدونست که پشت این صورت بشاش چه شیطانی پنهان شده ..

 آه فیونای عزیز ..خوشحالم که میبینمت ..حال بیلی چطوره ..؟هنوز با اون کره اسب چموش سروکله میزنه ...؟-

 البته که نه ..اون کره اسب به خوبی رام شده ...-

 عالیه ...-

 به خشکی برگشت رو به النور وسالم کرد ...

 سالم میس النور..میبینم که مجبور شدی عالرقم میلِت کسی رو برای کمک بیاری ...؟-

 واقعا اون مرد نفرت انگیز نبود ..؟

 چی میخوای دکتر هریسون ..؟-

 فیونا از لحن گستاخانهءالنور متعجب شد وزیر لب اسمش رو برد ..

 لی النور همچنان سخت ومحکم به صورت جان خیره شده بود ..و

 برخالف انتظار فیونا ..جاناتان هیچ عکس العملی درمقابل برخورد تند النور بروز نداد ..

 بلکه با خونسردی کالهش رو توی دست جا به جا کرد ..

 سه تا قرص نون ..مثل هرروز ..-

 د ..النور با عصبانیت نفسش رو بیرون فرستا

به سرعت قرص نون ها رو داخل پاکت گذاشت این درحالی بود که فیونا وجان دوباره صحبتهاشون رو درمورد اون 

 کره اسب کذایی وچموش از سر گرفته بودن ..

 خدایا چرا النور تا این حد از این مرد منزجر بود ؟

 پاکت نون ها رو رو پیشخون گذاشت ودست به کمر برد ..

 تر ..سه سکه دک-

 خدای من ...؟)این صدای متعجب فیونا بود ..(-

 سابقه نداشت این همه بی نزاکتی رو از النور ببینه ..

 النور کامال به دکتر جذاب تازه وارد بی احترامی میکرد ..
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 ولی جان همچنان همون واکنش رو داشت .مودبانه سکه ها رو روی پیشخون گذاشت وپاکت نون ها رو برداشت ..

 کالهش رو به سر گذاشت ولبه اون رو درست کرد ..

با فیونا خداحافظی گرمی کرد وحتی از اون ونامزدش بیلی برای صرف شام در کلبه اش که البته سابقا کلبهءمسیزهلن 

 پیر بود دعوت کرد ..

 به سردی از النور خداحافظی کرد که حتی النور زحمت پاسخ دادن رو هم به خودش نداد ..

 خره زنگولهءسردر مغازه به صدا دراومد وجان رفت ..باال

 

 به محض رفتن جان النور خودش رو برای سخنرانی فیونا اماده کرد ..

 النور سالی میشه ازت بخوام دلیل اون همه بی نزاکتی رو برای من توضیح بدی...؟-

وه خدای من یه وقتهایی خیلی بی ادب میشی من قبال هم شنیده بودم که تو با دکتر هریسون خوب نیستی ولی حاال ...ا

.. 

 النور سرسختانه بدون هیچ جوابی پولها رو داخل دخل گذاشت .

 النــــور ..؟؟-

 با صدای شماتت کنندهء فیونا مجبور به پاسخ شد ..

 من هیچ حرفی ندارم ..-

 دی ...چرا داری ...اگه نداشتی با اون مردِ خوب ومحترم این جوری برخورد نمیکر-

 النور باورش نمیشد که فیونا به خاطر مرد سلطه جویی مثل جان درمقابلش ایستاده ..

 محض رضای خدا فیونا ..اون مرد بی ادب ترین وبی نزاکترین وگستاخ ترین مردیه که تو عمرم دیدم ..-

 من تا سرحد مرگ از این ادم متنفرم ..

 ون همچین حرفی بزنی ..؟النور ..!!چطور میتونی راجع به دکتر هریس-

 اون مرد خوبیه ..اتفاقا خیلی هم مهربون ومودبه ..ندیدی ؟

 با اینکه گستاخانه باهاش برخورد کردی ..ولی بازهم به تو احترام گذاشت ..

 النور دندونهاش رو رو هم سائید ..

ولی وقتی که من واون تنهائیم ..میشه یه اون فقط یه متقلب دغل بازه...همهءاینکارها رو جلوی اهالی وتو انجام میده -

 احمق بی نزاکت ..

 النور سالی ..!!-

 صدای بیش از حد شماتت کنندهءفیونا النور رو وادار به سکوت کرد ..

من حقیقت رو گفتم فیونا ..به هیچ عنوان نمیتونم مردی مثل اون رو تحمل کنم ..خواهش میکنم دیگه راجع بهش -

 بامن صحبت نکن ..

 اما النور ..باورکن جان مرد بدی نیست ..شاید یکم مغرور باشه ولی نه تا اون حدی که بخواد آزارت بده ..-

 النور با ناراحتی به خوش قلبی فیونا فکر کرد ..چقدر این دختر لطیف و مهربان بود ..

 با ناراحتی آهی کشید وبازهم نون ها رو توی قفسه بی دلیل جا به جا کرد ..

 بینی النور ؟تمام دهکده عاشقش هستن میدونی تا به حال جون چند نفر رو نجات داده ..؟نمی-
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 النور بازهم به طعنه اضافه کرد ..

 والبته باعث دررفتن کتف من هم شده ..-

 واقعا نمیتونست از گفتن این جمله خودداری کنه ..

 تقصیر بوده  اوه عزیزم تو به خاطر این ناراحتی ..؟..اون مرد واقعا بی-

 جویی برام تعریف کرد که بی احتیاطیت باعث شده تا از باالی ایوون پرت شی ..خودت هم این رو خوب میدونی

 جان خوش قلب تر از اینهاست که بخواد به تو صدمه بزنه ..

یون حرفش النور احساس میکرد قلبش سنگین شده ..دیگه تحمل تعریف های اضافی فیونا رو نداشت ..بی ادبانه م

 پرید 

فیونا کافیه ... من به حد کافی از اون مرد وقیح کینه به دل دارم ..الزم نیست با مهربونی های بی جات رابطهء -

 خودمون رو بهم بزنی ..

چهرهءفیونا غمگین شد حقیقتا که ذات فیونا پاک بود وحاضر نبود که هیچ کدوم از اهالی دهکده باهم مشکل داشته 

 باشن ...

 االخص النور دوست وهمبازی کودکی هاش ..ب

فیونا می دونست که النور برخالف ظاهر سخت ومحکمش قلب شکننده ای داره وبه خاطر همین موضوع زیاد با 

 دیگران نمی جوشه ..

 النور شونه اش رو ماساژ داد که فیونا تازه به یاد دست اسیب دیدهءالنور افتاد ...

 نور هنوز بیمار بود ..پیش خودش شرمنده شد ...ال

اوه خدای من فراموش کرده بودم تو هنوز احتیاج به استراحت داری ..بهتره زودتر بری خونه ..من مراقب اینجا -

 هستم ..

 نه فیونا ..بهتره تو بری ..فکر کنم بیلی به زودی سروکله اش پیدا بشه ..-

 ولی تو هنوز دستت خوب نشده -

 انجام دادن دارم ..سری اخر نون ها رو هم که از تنور دربیارم میرم خونه نگران نباش .. میدونی که کلی کار برای-

 افتاب کم کم غروب میکرد که بیلی جوان شاداب وپرانرژی به دنبال نامزدش اومد ..البته با یه دسته گل وحشی ..

 وعالقهءبینشون اشک به دیده آورد .. فیونا رو دراغوش گرفت وبوسید ...وچه بوسهءبا محبتی ...النور با دیدن عشق

واقعا که فیونا وبیلی الیق هم بودن ... با محبت اونها رو بدرقه کرد وبه جبران زحمات فیونا ..چند قرص نون ومقداری 

 شیرینی تمشک بهش داد ...

 فتن بود ..بیلی خوشحال از شیرینی های تمشکی یکی از اون ها رو به دهن برد ودست فیونا رو کشید ..وقت ر

 النور به چهارچوب در تکیه زد وبا لبخند به دستهای گره کردشون نگاه کرد ...

 از ته دل برای فیونا خوشحال بود ..بیلی یه مرد عاشق بی نظیر بود ..

 بیلی عاشق فیوناست ..-

 صدای جاناتان که از درباز مطب به گوش میرسید ..النور رو ترسوند ..

 اُه تویی ..؟؟-

 ه طعنه حرفش رو ادامه داد ..ب
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 مثل اینکه دوست داری هربار من رو بترسونی ..؟؟-

 نه به هیچ عنوان قصد ترسوندنت رو نداشتم ....صدای خنده های بیلی رو شنیدم میخواستم باهاش صحبت کنم -

 النور بازهم طعنه زد ..

 پس چرا حرف نزدی ..؟؟-

 ازهءفیونا مهم نیست ...چون االن برای بیلی هیچ حرفی به اند-

 برای اولین بار النور هم با نظر جان موافق بود ...

 چرا تا حاال نرفتی ..؟باید به دستت استراحت بدی ...-

 النور به الک تهاجمی خود برگشت ..

 به لطف تو ...وپرتاب شدن از این ایوون کلی کار هست که باید انجامشون بدم ..-

 ید ..وبه داخل رفت ودرو کوب

 

 النور شمع کوچک دیگری روشن کرد ونگاهی به مغازه انداخت ..

 تقریبا مثل روز اولش شده بود وحاال النور میتونست کمی بخوابه 

 کیسه ء آرد روبه زور کشید که دوباره زنگ سردر مغازه به صدا دراومد ..ازهمونجا گفت 

 االن میام -

 ش کشون کشون تا دم انبار میبرد ....همون جور که کیسهءارد رو با دست سالم

 دستی قوی جلوش ظاهر شد وکیسه رو به راحتی یه پَر بلند کرد ..

 النور متعجب سر بلند کرد وتو تاریک روشنای مغازه چهرهءجان رو دید وبالفاصله ابرو درهم کشید ..

 تو اینجا چی کار میکنی ..؟-

 سه های دیگه گذاشت .جان بدون توجه به النور کیسهءارد رو رو کی

 با خونسردی جواب النور رو داد 

 بهتر نیست به جای این سوال ازم تشکر کنی که بهت کمک کردم ..؟-

النور مغروروعصبانی سینه به سینهءجان ایستاد ..نور شمع های داخل مغازه چهرهء هردو رو تاریک و روشن کرده 

 بود ..

 ندارم . به تو گفته بودم که احتیاجی به کمکت-

 جان پوزخندی زد 

 واقعا ؟؟نکنه تصمیم داری که اونقدر از دستت کار بکشی که تا چند وقت دیگه به کل از کار بیفته ...؟-

 ترس تو صورت النور نشست ..واقعا این طور بود ..؟

 اگه دیگه نمیتونست از دستش استفاده کنه چی ..؟

 بچهءگربهءملوس ودرعین حال ترسیده شباهت داشت ..النور تو این حالت از نظر جاناتان به یه 

 بی پناه وبسیار بسیار ملوس وخواستنی ..

 جان نمیدونست این حس چرا تو دلش جا بازکرده ولی النور تو این حالت بینهایت مظلوم به نظر میرسید ..

 حم میاورد ..اینکه نگران از دست دادن دستش بود رو صورتش سایه انداخته بود ودل جان رو به ر
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 صدای قه قه ءخندهءجان النور رو به خود اورد ..با نفرت به جان که از خوشی درحال ضعف بود نگاه کرد ..

 جان خیلی وقت بود که میدونست سروکله زدن با این دختربچهءلجوج جزو تفریحات جالب ومهیج زندگیشه ..

 افتاد .. سرش رو جلوتر اورد جوری که النور ناخواسته به تپش قلب

 گربه کوچولو بهتره نگران نباشی ..قرار نیست دستت رو از دست بدی ..-

 چشمهای النور پراز خشم شد ..وهمین خشم دل جاناتان رو لرزوند ...

 بازهم نزدیک تر شد ولی النور همچنان مقتدرانه سرجاش ایستاده بود

 اوه خدایا تو خیلی شیرینی النور سالی .. -

 ند ثانیه لبهاش رو با ولع روی لبهای النور گذاشت ..وبه فاصلهءچ

النور ابتدا گیج وگنگ به لبهاش که توسط جان حبس شده بود وگودی کمرش که به واسطهءبازوی جان هرلحظه 

 بیشتر فشرده میشد فکر کرد وبعد ناگهان ..به قدری عصبی وطوفانی شد که با تمام قوا جان رو پس زد ..

 ه زیاد هم موفقیت امیز نبود ولی حداقل باعث شد تا جاناتان به خودش بیاد والنور رو رها کنه ..هرچند که این حمل

 النور وجان هردو نفس نفس میزدن ..یکی از شدت حرص ودیگری ..؟؟؟

 تو تو ...-

دمه وبی اجازه به لکنت افتاده بود ..این نهایت بی شرمی جان رو میرسوند ...بوسیده بودتش ..اون هم این طور بی مق

... 

 النور درحال فوران بود ... حاال مطمئن بود که راجع به جان اشتباه نکرده ...این مرد یه شیطان واقعی بود ..

 جان با همون چشمهای میشی تیره که درنور شمع ها میدرخشید زمزمه کرد ..

 تا حاال کسی بهت گفته برخالف اخالقت لبهای شیرینی داری .؟-

 نقدر عصبانی بود که حتی نمیتونست با دستهای لرزان سیلی محکمی درگوش جان بکوبه .النور او

 تو تو ...-

 همچنان سعی داشت جملهءخود رو به بهترین نحو ممکن کامل کنه ..

 لبخند زیبابی که ندرتا دیده بود روی لبهای جان نشست ..

 می هستم که تو دیدی بذار برات کاملش کنم دوشیزهءجوان ..من بی شرف ترین اد-

 سرش رو به گوش النور که همچنان از شدت خشم میلرزید نزدیک تر کرد وادامه داد ..

 وتو حاضری من رو به درک واصل کنی ..ولی نظر من درمورد تو اینه که تو تند مزاح وسختی ولی ...-

 نفسش رو روی صورت النور بیرون داد ..

 لبهای هوس انگیزی داری .-

 را فورا واکنش نشون داد دست راستش رو برای سیلی زدن به جان باال برد که به واسطهءدست جان متوقف شد ..النو

 النور لطفا این رفتار بچه گانه رو کنار بذار من وتو میتونیم بدون هیچ بحثی باهم باشیم -

 النور با حرص فریاد کشید ..

 از مغازهءمن گم شو بیرون شیطان ..-

 هءجان بلند شد صدای خند

 تو شیرینی وبی نهایت مفرح -
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 دست النور رو رها کرد وبه سمت درورودی اطاق رفت ..

 بهتره زودتر برگردی به خونه ..هوا تاریکه وممکنه کسی که طعم لبهات رو چشیده هوایی بشه ..-

 رد شیطان مجسم بود ..النور با تمام وحود میخواست تا کیسهءارد رو بلند کنه وبه سرجان بکوبه ..این م

 صدای زنگولهءدر نشان از رفتن حان داشت ولی النور همچنان درحال لرزیدن بود ...

 بی حوصله وشتاب زده توی کلبه راه میرفت ..

 چرا بوسیدش ...؟چرا بوسیدش ...؟خدایا چرا بوسیدش ...؟

 پس... چرا بوسیدش ..؟ مطمئن بود هیچ تمایلی برای بوسیدن اون دختر فوضول جنگجو نداره ولی

از پارج روی میز تو لیوان اب ریخت ومقداری خورد ..ولی اونقدر از حرکتش ناراحت بود که لیوان رو محکم روی 

 میز کوبید ..

 قطره ای اب از داخل لیوان بیرون پاشید روی شمع کنار میز ریخت ونور داخل اطاق رو موج دار کرد ..

 ..هنوز با خودش درگیر بود ..اصال نمیدونست چرا بوسیدش ...؟دستش رو توی موهاش فرو کرد 

 چرا تو اون لحظه دوست داشت طعم لبهاش رو بچشه ...فقط میدونست اشتباه کرده بود ..

 خدایا االن النور چه فکری با خودش میکنه ...؟

 دوباره بلند شد وقدم زدم ...باید با النور حرف میزد ...باید ...

 چه کاری بود که انجام داد ...؟؟ خدایا ..این

...... 

 داشت درو قفل میکرد که محترمانه صداش کرد ..

 میس النور ..-

 تنها یه نفر بود که به این شکل اسمش رو میبرد ..جاناتان هریسون .. ..

 بدون اینکه برگرده یا تغیری تورفتارش بده به کارش ادامه داد ..

 ناراحت بود .یاد بوسهءشب گذشته ازارش میداد ... بیش از حد از دست دکتر جوان

 تمام شب رو کابوس گذشته ولحظات تجاوز هری رو دیده بود وتا سرحد مرگ عصبی بود ...

 با خودش فکر کرد 

 خدایا این مرد چقدر وقیح ِ...حتی یاداوری بوسه اش هم النور رو اذیت میکرد ..

 و نبینه ..تا اینکه اینجا باشه وباهاش هم صحبت بشه ..ترجیح میداد تا اخر عمر دکتر بی شرم ر

 صدای من رو میشنوی خانم جوان ..؟؟-

 برگشت وبدون نگاه به مرد پاکت حاوی قرص های نون رو بلند کرد وراه افتاد .

 امروز هم مثل روز گذشته خسته بود وطاقت نیش وکنایه ها ودراخر بوسه های احمقانه اش رو نداشت ..

 صا از دست خودش عصبانی بود ..چطور دیروز نتونسته بود جوابش رو بده؟مخصو

باید همون لحظه که بی اجازه بوسیده بودتش با سیلی محکمی جوابش رو میداد تا این طور بی شرمانه به دنبالش نیاد 

.. 

 النور شد ..صدای قدم هاش رو میشنید که پشت سرش حرکت میکرد ..قدمها شتاب گرفت وهماهنگ با قدمهای 

 میخواستم باهات صحبت کنم -
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 النور همچنان سکوت اختیار کرده بود ..هیچ تمایلی برای صحبت راجع به شب گذشته نداشت ..

درحال حرص خوردن بود واز داخل میلرزید ...احساس میکرد به خاطر عصبانیت بیش از حد گونه هاش ارغوانی 

 ن میکنه ...شده وهرلحظه با پافشاری بیشتر جان فورا

 بازوش که کشیده شد النور بی محابا برگشت .

 درنظر جان درست مثل یه شیر ماده ء بیشه زار بود 

 به من دست نزن اقا ..-

 حاال هردو روبه روی هم ...یکی با ابروهای درهم گره شده ودیگری تا حدی مغرور ایستاده بودن ..

 جان دستهاش رو به حالت تسلیم باال برد ..

 چرا اینقدر عصبانی هستی ..؟من فقط میخواستم ازت عذرخواهی کنم ..-

 النور بیشتر از قبل ابرو درهم کشید ...

 احتیاجی به عذرخواهی تو نیست ..فقط دیگه مزاحم من نشو -

 د ...برای بار اخر بهت هشدار میدم جاناتان هریسون به من نزدیک نشو ...چون اینبار حتما با جو صحبت خواهم کر

 النور ..بهتره این جنگ رو تموم کنیم ..من واقعا میخوام تو من رو ببخشی .. -

 النور بستهءنون ها رو توی دست جابه جا کرد ..وبا انگشت اشاره تهدید کرد ..

 خوب گوش بده دکتر جوان ..من نه از تو خوشم میاد ونه دوست دارم که باهات همکالم شم ..-

 خودم بگذاری .. بهتره من رو به حال

 جاناتان با دیدن چشمهای خشمگین النور مستاصل شانه ای باال انداخت ..

 باشه حاال که تو این طور میخوای مشکلی نیست ...روز خوش میس النور ..-

 سری به احترام نیمه خم کرد واز النور دور شد ..

 کرد وگوشهءدامنش رو باال برد ..  اعصاب النور به حد کافی خراب شده بود ..کیسه ها رو جا به جا

 با یاد اوری بوسهءاحمقانهءشب گذشته ورفتار احمقانه اش بازهم لب گزید وابرو درهم کشید ..

 ای کاش میتونست شب گذشته رو فراموش کنه ...

ای نزدیک جشنهای بهاری بود ..دهکده سرشار از بوی گلها ورنگهای زیبای خلقت ...داشت خودش رو برای جشنه

 بهاری که هرساله بعد از عید پاک انجام میشد اماده میکرد ..

 همه درتکاپو بودن وبیشتر از همه النور ...

 با اتفاقی که برای دستش افتاده بود مهار اسب سرکشش از گذشته هم دشوار تر شده بود ..

ود جان هم تو این مسابقه شرکت ومیترسید که مثل سالهای گذشته نتونه برندهءمسابقه بشه ..مخصوصا که شنیده ب

 میکنه ..

 سالم النور .صحبت بخیر ..-

 سالم رزیتا حالت چطوره ..؟-

 خوب ..هرسال که برای جشنهای بهاری اماده میشیم روحیهءمن هم بهتر میشه ..-

 این عالیه ..-

 قع مهارش کرد ..مارگاریتای کوچک تاتی تاتی کنان داشت کیسهءشکر رو سرنگون میکرد که رزیتا به مو
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 شنیدم امسال یه شرکت کنندهءقوی دیگه هم به مسابقات اضافه شده ..؟؟-

 رزیتا این حرف رو فقط برای تحریک النور زد ..میخواست عکس العمل النور رو ببینه ..

 ولی النور با همون سردی توی صورتش که جزءالینفک رفتارش شده بود ...خونسردانه به کارش ادامه داد 

میدونم رزیتا اون کیه ودرضمن میدونم که چی تو فکرته ..ولی مطمئن باش امسال هم مثل سالهای قبل من برنده ام -

.. 

 فکر نکنم النور دکتر جوان ما قبال توی شهر در مسابقات سوارکاری شرکت میکرده وحتی مدال هم اورده ..-

 ..روی پیشخون کمی خم شد وسرش رو به النور نزدیک تر کرد 

 ویلیام میگفت دکتر از یه خونوادهءبا اصل ونسب ِکه امالک ودارایی های زیادی توی شهر دارن ..-

 حتی میگفت از یه مسافر شنیده که جان وارث ثروت خوانواده اشه ..

 النور پوزخندی زد ..

ون همه دارایی توی اوه بس کن رزیتا ..تو اینقدر ساده نبودی؟ ..چطور ممکنه مرد پولداری حاضر بشه با ا-

 دهکدهءکوچیکی مثل اینجا زخم بخیه بزنه؟

 وبه عنوان دستمزد گوشت نمک سود شده وتخم مرغ بگیره ..؟

تعجب من هم از همینه ولی ویلیام میگفت اون مرد گفته دکترخودش عاشق اینکاره وخونواده اش رو هم به خاطر -

 طبابت رها کرده ..

 ا یه مشت شایعات... بهتره باور نکنی ..رزیتا خواهش میکنم ...این ه-

 ولی اگه باشه .؟؟-

 رزیتــــــا ..!!-

 خیل خوب من فقط گفتم اگه ...-

 مهم نیست من فکر میکنم همه اش شایعه است -

 درهمین حین زنگولهءباالی مغازه به صدا دراومد.... و....

 درست وسط بحث داغ شایعات رسیده بود ..آه از نهاد النور برخواست ..دکتر بود ..چه سروقت ...!!

 سالم خانم ها صبحتون بخیر ..-

 از بعد از اون شب کذایی وبوسهءغیر منتظرهءجان ..النور بی ادب تر وگستاخ تر از قبل شده بود ...

ازه دیگه حتی تو جمع هم جواب سالم جان رو نمیداد وبهش بی احترامی میکرد ...ولی نمیتونست از حضورش توی مغ

 اش جلوگیری کنه ...

متاسفانه جان دردل اهالی دهکده به قدری جا بازکرده بود که النور نمیتونست با نون نفروختن بهش با کالنتر در 

 بیفته ..

 هرچند که بازهم برای جبران اذیت های بی وقفهءجان ..نون ها رو گرون تر از حد معمول میفروخت ولی جان ..

حتی اعتراض پول نون ها رو حساب میکرد وبدون اینکه توجهی به رفتار خصمانهءالنور بکنه بدون ذره ای تعجب یا 

 ..مغازه رو ترک میکرد ..

 

 اوه اقای دکتر سالم ...-
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جان ...مارگاریتای کوچک رو که هنوز وسط مغازه میچرخید وبه هرچیزی اویزون میشد بلند کرد ودراغوش گرفت 

.. 

 سون ..؟حالتون چطوره دکتر هری-

 خوب عالی ..اماده برای شروع یه روز دیگه ..-

 رزیتا موزیانه حرف مراسم رو پیش کشید ..

 مثل اینکه موسم جشنهای بهاری شماروهم به تکاپو انداخته ..-

 البته ...-

 نگاه معنی داری به سمت النور پرتاب کرد وادامه داد ..

 ای گرفتن جایزه اش لحظه شماری میکنم ..من عاشق مسابقات سوارکاریم ..واز االن بر-

 النور ابرودرهم کشید ...تمایلی به بحث با این مرد خبیث نداشت 

 ولی اینکه تا این حد به خودش امیدواره النور رو برافروخته میکرد ..

 وانی هستم ..بهتره اینکارو نکنی جاناتان هریسون ..چون امسال هم مثل هرسال این منم که برندهءمسابقات اسب د-

 جان به طعنه پوزخند زدم ..

 شاید هرسال میتونستی از پس بی تجربه هایی مثل استوارت بربیایی -

 ولی مطمئنم که در برابرهنر سوارکاری من هیچ کاری نمیتونی بکنی ..

 رزیتا که از بحث لفظی جان والنور لذت میبرد وسط حرفش دوئید ..

 ..النور واقعا سوار کار قابلیه چهار ساله که رکورد دار این مسابقه است ..اوه نه اشتباه میکنید دکتر -

 جان مرموزانه لبخند زد ..النور نمیدونست این لبخند فقط برای رزیتاست یا نه النور هم سهمی ازش داره ...

 گفت  مارگاریتای کوچک رو روی زمین گذاشت تا به اکتشافات پیچیدهءخودش ادامه بده ودرجواب رزیتا

 پس باید بگم متاسفم رزیتای عزیز ..-

چون امسال این منم که حتما مسابقه رو میبرم ... زن ها هیچ وقت در این قبیل کارها به پای کابوی های اصیل 

 نمیرسن ..

کابوی اصیل ..؟جان داشت اصالتش رو به رخ میکشید ..اون هم به رخ النور ..گونه هاش دوباره از عصبانیت رنگ 

 فت ..گر

 به برندگی یه چاقو به جان ضربه وارد کرد .

 من شرط میبندم که از تو میبرم ..-

چشمهای جان درخشید ..ولی به همون اندازه که چشمهاش برق زد زود هم خاموش شد ودوباره به حالت عادی 

 برگشت ..

ز بی اهمیت ترین مسائل زندگیش جان انگشتهاش رو بست وبه سرانگشتهاش نگاه کرد ..انگار این شرط بندی یکی ا

 بوده ..

 بهتره اول مشخص کنی که جایزهءفرد برنده چیه ..؟-

 چشمهای النور هم درخشید .. 

 النور هنوز به یاد داشت که جان چه جوری برای گم شدن اسبش به تقال افتاده بود .. 
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 ت اوردهاگه میتونست اسب جان رو ازش بگیره... میشد گفت موفقیت زیادی به دس

چون جاناتان حاضر نمیشد اسبش رو به همین راحتی از دست بده واونوقت بود که النور میتونست در ازای بخشش 

 اسبش هربالیی که دلش میخواست به سر این مرد مغرور بیاره .

 با حرارت واشتیاق جواب جان رو داد 

 اسب ..هرکسی برد اسب طرف مقابل رو تصاحب میکنه ..-

 خواست جاناتان رو به خاک سیاه بکشونه ...النورمی

 باشه من مشکلی برای دادن اسبم ندارم ...ولی درمورد تو نه ...-

 احتیاجی به اسبت ندارم پس یه شرط دیگه میذارم .

 النور به هرنحوی اون اسب رو میخواست پس ناچارا گفت ..

 چه شرطی ...؟-

 ظه برداری واگه من بردم ..؟؟اگه تو بردی ..میتونی اسب من رو همون لح-

 نگاهی به چشمهای خیرهءالنور و نگاه مشتاق رزیتا انداخت وادامه داد ..

 به پنج خواستهءمن بدون چون وچرا عمل میکنی ..-

 النور مبهوت ماند ...این دیگه چه شرطی بود ..؟متعجب زمزمه کرد ..

 د چی ..؟پنج خواسته ..؟چه خواسته هایی ..؟اگه غیر منطقی بو-

مطمئن باش اون قدر احمق نیستم که ازت بخوام مغازه ات رو به من واگذار کنی ...یا حتی عالرقم میلیت من رو -

 ببوسی ..

 النور آنا کبود شد ...جان دقیقا به همون شب اشاره کرده بود ...

 همون شبی که بی اجازه بوسیده بودتش ...همون شب نفرین شده ..

 یشتر برق زد ...واقعا که شیفتهءاین دکتر جوان شده بود ...چشمهای رزیتا ب

 دخترهای دهکده حق داشتن که این طور هواخواهش بودن ...

این مرد بی نظیر بود ...یه جلتنمن ...یه مردزیرک ودرعین حال گستاخ ...همون چیزی که درمردهای دهکده ندرتا 

 دیده میشد ..

 النور بدون درنگ قبول کرد ...

 باشه موافقم ..پس اسب تو درمقابل پنج درخواست معقول ...عادالنه است ..-

 لبخند جان ترس رو به دل النور نشوند ..ولی مغرورتراز اون بود که خللی درتصمیمش بگذاره ...

 .. جاناتان مارگاریتای کوچولو رو بوسید وسری به احترام خم کرد ..حاال وقت گرفتن انتقام ازاین موش کوچک بود

 

 سالم النور ..شنیدم که سر اسب دکتر هریسون شرط بستی ..؟-

 النور اگه توانایی این رو داشت که یه چاقو تو شکم جاناتان فرو کنه حتما اینکارو میکرد ..

 از صبح که رزیتا جریان شرط بندی رو فهمیده همه جارو پرشده بود از این خبر ... 

 سابقهءسوارکاری ای که بین جاناتان والنور بود مشتاق بودن ..وتمام اهالی دهکده برای دیدن م

 النور به نظرت اگه اون بِبَره وپنج تا درخواست از تو داشته باشه اون درخواستها چیه ..؟-
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 سیسیلی چشمهاش رو با ترس گشاد کرد وادامه داد ..

 نکنه خواستهءنامعقولی داشته باشه ...یا شاید ..؟-

 .. النور منفجر شد

 خدای من سیسیلی...!! تو باید طرف من باشی نه اون غریبه-

 سیسیلی دستی به موهاش کشید وبازهم اون ها رو مرتب کرد ..

اوه البته که طرف تو هستم عزیزم وبرای پیروزیت دعا میکنم... ولی ممکنه که دکتر هریسون پیروز این مبارزه -

 بشه .

موج میزد متاثر بود .. چرا سیسیلی نمیفهمید که جان یه مزدور نفرت انگیزه النور از عشقی که درچشمان سیسیلی 

 ..؟

 النور مغرورانه وسرد گفت ..

 سیسیلی ..با تمام عالقه ای که بهت دارم باید بگم واقعا برات متاسفم چون اینبار هم مثل پارسال من میبرم ..-

 سیسیلی لبخندی زد که بیشتر به نیشخند شباهت داشت ..

 امیدوارم عزیزم ..امیدارم ..-

 النور چشمهاش رو با حرص بست وبه اطاق پشتی رفت ..

 لعنت به جاناتان هریسون وشرط احمقانه اش ..

 النور کم کم داشت از این شرط بندی مزخرف پیشمون میشد ..چرا این شرط رو قبول کرد ..؟

 منطقی نذاره ولی خدایا ...حاال باید چی کار میکرد ..؟درسته که جاناتان جلوی رزیتا قول داده بود شروط غیر 

حاال که تمام اهالی دهکده متوجه این شرط بندی احمقانه شدن وحتی روی برد وباخت النور وجان شرط بسته بودن 

 ..چی کار باید میکرد ...؟

.......والنور اصال طاقت  اگه النور االن عقب نشینی میکرد همه متوجه ترسش میشدن وشاید حتی مسخره اش میکردن

 همچین شرایطی رو نداشت ..

 بهتر بود همه چیز رو به زمان واگذار میکرد وتمام سعیش رو تو روز مسابقه به کار میبرد که حتما پیروز بشه ..

 با صدای زنگ سردر مغازه بیرون رفت ..

 سالم النور شنیدم با دکتر هریسون شرط بندی کردی .؟-

 قی کشید وسکوت کرد ...بهتر بود صبور باشه وعقب نشینی نکنه ..النور نفس عمی

........... 

 

 ماتیلدا نگاهی به النور انداخت وگفت ..

 میدونی که کمی طول میکشه باید صبر کنی تا ببینم از این پارچه بازهم داریم یا نه ..؟-

 النور بی هیچ عجله ای گفت ..

 م پیدا کن ...مری از این پارچه خوشش اومده .باشه صبر میکنم لطفا بگرد وبرا-

 ماتیلدا سری تکون داد وبه سمت قفسه هاش رفت ..

 النور به پیشخون چوبی تکیه داد وبا انگشت روی چوب تیرهءبلوطی پیشخون ضربه زد ..
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تا اسم نگاهش میون برگه های پخش وپالی روی میز میچرخید که با دیدن اسم هریسون چشمهاش رو ریز ترکرد 

 رو کامل بخونه ..

 درسته... نوشته شده بود ... دکتر هریسون ...

نگاه کوچکی به ماتیلدا که هنوز درجستجوی پارچهءمورد نظر میون قفسه ها بود انداخت وبه آرومی برگه رو از بین 

 برگه های روی میز بیرون کشید 

 ود تاریخ روز قبل از افتتاح جشن های بهاری بود ..اولین چیزی که توجهش رو جلب کرد وباالی برگه نوشته شده ب

چشمهای النور درخشید ...نگاهی سرتاسری به اندازه های جان انداخت ودراخر چشمهاش رو کلمهء)فوری (ثابت 

 موند ..

خدای من ...به این میگن خوش شانسی ..جاناتان هریسون مرموز ...سفارش دوخت یک دست کت وشلوار رو داده 

 بود ..

 النور خوشحال تر از این نمیشد بازهم نگاهی به ماتیلدا انداخت وبه آرومی قلم رو از تو قلمدان بیرون کشید ..

 اگه میتونست عددها رو جابه جا کنه .یا حتی تغیر بده مطمئن بود که کت وشلوار جان خراب میشه ..

 تبدیل کرد ..0رو هم به  9تبدیلشون کنه ... عدد 8پیدا کرد که میتونست به 6تو عددها دوتا

 چشمهای براق النور یک بار دیگه سراسر برگه رو نگاه کرد ..

نه خوشبختانه چیز عجیبی توی نوشته به چشم نمیومد ..شاید یکم عدد ها پررنگ تر شده بودن ولی اون چیزی که 

 النور میخواست اتفاق افتاده بود ..

ه الی برگه های روی میز فرستاد وخیلی عادی قلم رو تو قلمدان گذاشت النور سرخ از اون همه هیجان ..برگه رو الب

.. 

 حاال کافی بود کمی صبر کنه تا ماتیلدای بیچاره خودش کار رو انجام میداد ..

 ماتیلدا که به سمتش اومد از پیشخون فاصله گرفت 

 لش بیای ..متاسفم النور نتونستم پیداش کنم ..فکر میکنم باید هفته ءاینده به دنبا-

 النور که واقعا از خرابکاری جدیدیش راضی بود لبخند محوی زد وگفت 

 مشکلی نیست ماتیلدا میتونم صبر کنم تا دفعهءبعد از شهر برام بیاری ..-

 لبخندی زد وبا همون چشمهای براق وپرهیجان از مغازه بیرون اومد ..

 هفت رنگ شد .. نگاهش با دیدن جاناتان که از روبه رو میومد بازهم

 جاناتان با دیدن النور لبخند محوی زد ...همیشه دیدن النور سالی براش مهیج بود ..مغرورانه سری به احترام خم کرد 

 سالم میس النور .. -

چشمهای النور مثل دو گوی شیشه ای میدرخشید ...با لبخند زیبایی که جاناتان به ندرت دیده بود گوشهءدامنش رو 

 کشید وتعظیم کوتاهی کرد درست مثل یک نجیب زادهءاصیل .. کمی باال

 سالم دکتر هریسون ..صبح قشنگیه نه ..؟-

جاناتان بعد از شرط بندی مطمئن بود که با النور عبوس واخمو مواجه میشه ...ولی این لبخند روی لب واون صورت 

 گل انداخته کمی براش عجیب بود ..
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لنور پی برده بود که هروقت النور خرابکاری میکنه صورتش از شادی وهیجان برق انگارکه از شیطنت های قبلی ا

 میزنه ..

 واین حالت النور دقیقا مثل همون وقتهایی بود که میخواست نقشه ای برای جاناتان بکشه ..

 جاناتان با تعجب وموشکالفی تای ابروش رو باال برد وگفت ..

 البته صبح قشنگیه ..-

 یم نجیبانهءالنور. لبهءکالهش رو پائین تر اورد ...مودبانه سری تکون داد وازکنار النور گذشت ..ودرجواب تعظ

 لبهای النور بی دلیل باز شد ..حتی از فکراتفاقی که در راه بود هم لذت میبرد ...

 

 النور عزیزم تیکه های رو تختی اماده است ..؟-

 ن کرد تا حاضران بهتر ببیننش ..النور رو تختی زیبای برودردوزی شده رو په

 میس دیان پیر دختر چهل سالهءدهکده با خوشحالی گفت 

 وای النور این خیلی قشنگه ..-

 النورلبخند شیرینی زد ..

 مری با افتخار به النور نگاه میکرد وبه خاطر این همه ظرافت وزیبایی دردل کار النور رو تحسین میکرد 

 بهم زد تا جو اطاق اروم بگیره .. مسیزلوئیز کف دستهاش رو

 خب خانم ها میبنید که کار النور هم تموم شده ..فقط مونده تزئین رو بالشتی ها ..-

 کار همگیتون خوب بوده خانم ها ..فکر میکنم تا روز جشن همه چیز اماده باشه .

 ده بود ..همگی با لبخند تائید کردن ..شروع جشن های بهاره شور وشوق عجیبی ایجاد کر

 النور رو تختی رو به ارومی جمع کرد وکنار باقی وسائل گذاشت ..

 انجمن خیریه اینبار هم تونسته بود وسائل خوبی رو تهیه کنه ..

 النور ظرف شیرینی هاش رو بازکرد وبه کنار خانم ها رفت ..

 بوی خوش شیرینی همه جا پیچید .

 النور این شیرینی زنجفیله ..؟-

 لبخند زد ..النور 

 زنجفیل ویه مادهءسری دیگه ..-

 خیلی خوشمزه است ..-

 النور جاه طلبانه گفت ..

 میدونم ..-

 وبازهم لبخند زد ..

 خودش خوب میدونست که کارش بی نظیره 

 النور سالی درهرچیزی موفق وبا اراده بود البته به جز شکست دادن جاناتان هریسون ...دکتر تازه وارد ..

......... 

 سه روز قبل از جشن بود که جاناتان برای پرو کت وشلوار جدیدش به مغازهءماتیلدا رفت ..
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 جاناتان دستی به روی پارچهءکت کشید 

 ممنون ماتیلدا -

 وکت رو به ارومی به تن کرد ..

حتی به سختی به  ولی همینکه کت رو کامل پوشید ..متعجب وبهت زده به استین کوتاه وشونه های کوچک کت که

 تنش میرفت نگاه کرد ..

 اوه خدای من ..-

 این تنها حرفی بود که ماتیلدا تونست به زبون بیاره .

 خدای من دکتر هریسون من ..من ..-

 ماتیلدا حرفی نداشت ...چون تا به حال همچین اتفاقی اون هم به این شکل براش نیفتاده بود ..

بریده شده ولی قد کوتاه سر استین ها وشونه های جذب کت کامال به چشم میومد  مشخص بود که کت برای جاناتان

.. 

متاسفم دکتر ...باید دوباره اندازه گیری کنم ولی مشکل اینجاست دیگه از این پارچه نداریم ...باید صبر کنیم تا بعد -

 از جشنهای بهاره فرانکی از شهر بیاره ..

 

اونقدر سرگرم تهیهء انواع مختلف وجدید شیرینی برای مسابقهءشیرینی پزی بود که  باالخره روزجشن رسید ...النور

 تقریبا همه چیز رو حتی مسابقه وشرط بندی ناعادالنه اش رو فراموش کرده بود ..

 اسپرینگ سلبریشن ...جشنهایی بودن که بعد از عید پاک برگزار میشد ..

مع میشدن وجشن میگرفتن ..مسابقه میدادن واز روزهای خوش بهاری دراین دوروز ...تمام اهالی دهکده کنارهم ج

 نهایت استفاده رو میبردن ..

النورهمانند سالهای قبل درمسابقات شیرینی پزی وسوارکاری شرکت کرده بود ..هرچند که جایزهءاون یه گل شیش 

 پرآبی به روی سینه بود

ه مدت چهارسال پشت سر هم برنده شده بود باعث میشد سعی ولی همینکه النور درهردو مسابقه رکورد دار بود وب

 وتالش بیشتری برای نگه داشتن جایگاه خودش داشته باشه ..

 جشن با سخنرانی کالنتر جو وخوردن یه گیالس مشروب روزانه از انبارجفرسون شروع شد ..

میشد وتوی انبار میموند تا درشروع  این شراب یه شراب سبک بود که هرساله بعد از جشن ....برای سال بعد اماده

 جشن بهاری بعدی ازش استفاده بشه ..

 بعد از خوردن شراب که همه به سالمتی برداشت عالی محصول اون رو نوش جان کردن 

 جشن های بهاری به واسطهء دست وهورای اهالی رسما شروع شد ..

بهای مردم ببینه وخوش وخرم درکنار تمام ساکنین جشن النور عاشق این مسابقات بود ..عاشق اینکه لبخند رو روی ل

 بگیره ..

 اولین مسابقه.. مسابقهءپرتاب دارت بود ..کاری که فرانکی بی نهایت درش تبحر داشت ..

نیمی از مردان تو این مسابقه شرکت میکردن ولی هرسال این فرانکی بود که گل شش پرابی رنگ رو به سینه 

 مینشوند ..
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 همون فاصله به مسابقه نگاه میکرد وبا سیسیلی سر برد وباخت فرانکی شرط بندی میکردن ..النور از 

 النور سر برد فرانکی وصد البته سیسیلی سر برد جاناتان هریسون ...دکتر جذاب دهکده ..

 سالم النور ..فردا روز سرنوشت سازیه ..-

یه لبخند خشک مقداری شیرینی تازه خونگی به سینتیا تعارف  النور با یاد اوری شرط بندی احمقانه اش پلک زد ..و با

 کرد ..

 اوه النور این شیرینیها فوق العاده ان ...-

النور با این تعریف بیگانه نبود ..و با هر لبخند ولذتی که تو صورت اهالی دهکده میدید حس خوبی بهش دست میداد 

.. 

 سیسیلی هیجان زده به کنار النور اومد ..

 وه النور ببین !نوبت رقابت دکتر وفرانکی رسیده ..ا-

 چشمهای النور ناخواسته تنگ شد .وبه محل مسابقه چشم دوخت ..

 سینتیا لبخندی زد وگفت ..

 شرط میبندم که دکتر هریسون امسال تمام جوایز رو مال خودش میکنه .البته به جز مسابقهءشیرینی پزی ..-

 ه سمت سینتیا برگشت النور بی حوصله نفس کشید وب

 فکر نمیکنم تا این حد مهارت داشته باشه ..-

 سیسیلی محوصورت دکتر بود... ولی سینتیا پاسخ داد ..

 اوه این مرد یه شعبده باز واقعیه ..اون تو هرچیزی بهترینه ..گاهی فکر میکنم خدا اون رو برای ما فرستاده ..-

 شد ..همین مونده بود که اهالی ازجاناتان هریسون یک قدیس بسازن..چشمهای النور از این تعبیر مضحک گشاد 

 کافیه سینتیا... بهش نگاه کن ...اون مرد فقط یه متقلبِ همین ..-

 ولی سینتیا هم دیگه حواسش به صحبتهای النور نبود ..

 مسابقهءپرتاب دارت شروع شده بود ودرکمال تعجب النور 

 اوه خدای من ...-

 جلمه ای بود که به زبون النور اومد ..این تنها 

 کم کم داشت باورش میشد که این مرد واقعا یه شعبده باز ..چطور میتونست فرانکی رو ببره ..؟

 وقتی که کالنتر گل شیش پرابی رو روی سینهءجاناتان نصب کرد وباهاش دست داد ..

 و میکرده ..النور باور کرد که جاناتان هریسون خاص ترازاونیه که فکرش ر

 نگاه جان به چشمهای متعجب النور افتاد وازهمون فاصله لبخند مغروری به النور زد ورو برگردوند ..

 النور حاضر بود قسم بخوره این مرد از خود جهنم اومده ..

 

 کم کم داشت ظهر میشد که مسابقهءبعدی یعنی دویدن بوسیلهءکیسه های توی پا شروع شد ..

 مسابقه خوشش میومد البته هنوز توش شرکت نکرده بود . وعالقه ای به شرکت هم نداشت ..النور ازاین 

 به هیچ عنوان دوست نداشت بین اون همه گِل رو زمین بخوره وتمام لباسهاش رو کثیف کنه ..

 جان هم از دیدن ادمهایی که با پای بسته میدوئیدن وسعی میکردن زودتر به مقصد برسن لذت میبرد ..
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 مسابقه شروع شد وبه فاصلهءچند لحظه ده نفر از بزرگ تا کوچک شروع به دویدن کردن ..

 النور بی دغدغه استوارت جوان رو تشویق میکرد ..به نظر النور هیچ کدوم زبده تر از استوارت نبودن ..

 شرکت کنند ها تو گل میوفتادن ودوباره بلند میشدن .واقعا که صحنهءجالبی بود ..

 نهایت استوارت با اون صورت ولباسهای سر تا به پا گلی صاحب مدال شیش پر ابی شد ..ودر

 اهالی از شیرینی های النور میخوردن ولذت میبردن ..

درسته که پاتریشیا هم درکنار النور درمسابقه شرکت کرده بود ولی خود پاتریشیا هم اعتقاد داشت که النور بهترین 

 میپزه ..شیرینی ها رو تو دهکده 

 جان هم مثل بقیه میتونست از شیرینی های النور بچشه ...بدون اینکه نگران داروی ملین تو اونها باشه ..

 هرچند که النور راضی نبود ....ولی چاره ای هم نداشت وجاناتان با طیب خاطر شیرینی های خونگی النور رو خورد

 النور ...به شیرینی طعم لبهاشه .. و از صمیم قلب اعتراف کرد که طعم خوش شرینی های

نگاهی زیر چشمی به لبخند النور انداخت ..النور سالی تو این پیرهن زیبای ابی روشن با اون کاله کوچک 

 گوشهءموهاش که پراز گلهای نیلی وابی بود واقعا که ادم رو شگفت زده میکرد ..

با اون لبخند روی لبش همون ماده ببر غران چند  جاناتان باورش نمیشد که این دختر لطیف وخوش پوش امروزی

 روی پیش توی مغازه است ..

 که میخواست به خاطر یه بوسهءبی اجازه ازلبهاش به صورت جاناتان سیلی بزنه 

جاناتان نمیدونست که به خاطر برنده شدن درمسابقه ...یا به خاطر هوای لطیف وخورشید درخشان دشت جلوی 

 ا این حد لطیف وشیرین میبینه ..دیدش که النور رو ت

 تو همین حین نگاه النور به نگاه جان گره خورد وابرو درهم کشید ..

 جاناتان رو برگردوند ..اشتباه میکرد این دختر همون دختر چموش گذشت است ..

..... 

 ف میکردن ...زمان ناهار فرارسیده بود وطبق رسم گذشته تمام اهالی دهکده درکنار دشت باز ناهار روصر

سوفلهءمیسیز رینولد یکی از خوشمزه ترین غذاهای روی میز بود که النور مقداری برای خود ریخت ودرکنار 

 سیسیلی وسینتیا ورزیتا به بحث درمورد مسابقه های برگزار شده پرداخت ..

 ت بده ..اوه کودن نباش سیسیلی ...کامال مشخص بود که اون مرد اتفاقی تونسته فرانکی رو شکس-

 چه طور میتونی همجین حرفی بزنی النور ..؟خودت که دیدی دکتر هریسون واقعا تو این کار تبحر داره ..-

 النور تیکهءدیگه ای از سوفله رو به دهن برد وگفت

 حتی اگه تمام اهالی دهکده هم به اون مرد حقه باز اطمینان داشته باشن بازهم من ندارم ..-

 عبده بازه ..همین ..اون مرد فقط یه ش

 سینتیا جرعه ای از شامپاینش رو سرکشید وگفت ..

بی انصاف نباش النور ما میدونیم که تو از جاناتان هریسون زیاد خوشت نمیاد ولی قبول کن اون یه مرد بی نظیر -

 ...درعین حال جذاب ..

 ساکت شو سینتیا ...اون مرد شماها رو به بازی گرفته ..همین ..-

 تا مثل تمام اوقاتی که بحث داغ دکتر هریسون به میون میومد چشمهاش رو ریز میکرد گفت ..رزی
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 من فکر میکنم تو به خاطر شرط بندی فردا عصبانی هستی ..-

 النور با غرور چونه اش رو بلند کرد ..

 البته که نه ...من مطمئنم که اون مرد رو شکست میدم و اسبش رو مال خودم میکنم ...-

با این فکر لبخندی روی لبش نشست ..به پشت چرخید تا مقداری لیموناد برداره که ..با سینهءستبری برخورد کرد 

 و...

 وااااااای ...تمام محتویات شامپاین گیالس مرد روی لباسش ریخته بود ..

 ردن بلند شد ...صدای نالهء رزیتا وسیلسلی رو که با تعجب به لکهء شرابی رنگ روی لباس النور نگاه میک

 النور فقط تونست زمزمه کنه ...

 خدای من لباسم ..-

 با عصبانیت سر بلند کرد که جاناتان رو درکنار خود دید ..لبخند کوچکی که روی لب جان بود النور رو عا صی کرد

 جان پاشید .. پس بدون فکر یا حتی لحظه ای تعلل ...ظرف مارماالد زرد الوی کنارش رو برداشت وبه روی لباس

 خدای من ...!واقعا ظرف مربا رو روی لباسش خالی کرده بو د ..؟

 حاال جان هم مثل النور عصبانی بود ... این دختر یه دیوونه ءتمام وکمال بود .

 به سختی جلوی طغیانش رو گرفت وداد زد ..

 هی ..داری چه غلطی میکنی ..؟-

 پوزخند النور واضح ترشد ..

 لومه جاناتان هریسون ..تو لباسم رو خراب کردی من هم جبران کردم ..یک یک مساو ی ...کامال مع-

وبدون توجه به عصبانیت وبازدم های طوفانی جاناتان به سمت اسبش رفت... باید به کلبه برمیگشت ولباس عوض 

 میکرد ..

 به بره ..هرچند میدونست که جاناتان هریسون هم مجبوره تا برای تعویض لباسش به کل

 

 النور مشتاق مسابقهءتیر اندازی بود ..رابی مثل همیشه با هفت تیر پرش امادهءشلیک بود ..

 هدف ها رو گذاشتن والنور با لذت به صف مردانی که همگی هفت تیر به دست امادهءشلیک بودن نگاه میکرد ..

رو دعا کرد که جاناتان دراین مسابقه شرکت  مطمئن بود که حتما رابی مثل سالهای گذشته میبره النور دردل خدا

 نکرده ...چون کم کم داشت از این تازه وارد میترسید ..

 با شروع مسابقه صدای شلیک بلند شد ..بعضی ها خطا زدن وبعضی ها هم به هدف ..

 اونها که به خطا زدن با ناراحتی مسابقه رو ترک کردن ومثل تماشاچی ها کنار مسابقه ایستادن ..

 النور با طیب خاطر رابی رو تشویق میکرد ..حق رابی بود که برنده بشه ..

هدف ها رو دورتر بردن وبازهم شروع مسابقه ..مهارت رابی وباب تو شلیک گلوگه اونقدر زیاد بود که همه به محض 

 شلیک تشویقشون کردن ..

 حاال سه نفر مونده بودن ..باب ..دنیل ..و رابی .. دوباره هدف ها رو نیم متر عقب تر بردن ..از میون ده شرکت کننده

 مسابقه به قدری هیجان انگیز بود که النور به کل مسابقهءشیرینی پزی رو هم فراموش کرده بود ..

 زمان شلیک فرا رسید وهرسه نفر همزمان باهم شلیک کردن ..
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 خدای من باب ورابی زدن به هدف ودنیل حذف شد ..

 ین دو نفر یکی گل شیش پر رو به خونه میبرد ..حاال باید بین ا

 نگاهها همه به هدف دوخته شده بود ..که چند قدم از مرحلهءقبل عقب تر برده شد ..

 هیجان مسابقه همه رو به وجد اورده بود ..رابی وباب هردو دست به هفت تیر منتظر شروع مسابقه بودن وبعد ...

 لیک کنن وهورا ..صدای کالنتر جو باعث شد که هردو ش

لبهای النور به لبخند باز شد ..جان که از همون اول به هیجانات بیش از حد النور نگاه میکرد با لبخند زیبای النور 

 متعجب شد ..تا به حال همچین لبخند شفافی رو از النور ندیده بود ..

 رابی برنده شد وگل شیش پر مثل هرسال روی سینه اش نشست ..

 ونست که این حقه رابیِ تا برنده بشه ..النور مید

 کالنتر جوییبعد از دادن مدال رابی به النور نزدیک شدو گفت ..

 خب النور حاال نوبت به مسابقهءشیرینی پزیه ..وچون همه بین تو وپاتریشیا به تو رای دادن تو برندهءمسابقه ای ..-

 یش پر رو هم روی سینهءالنو زد ..صورت النور درخشید ..کالنتر اهالی رو جمع کرد وگل ش

نگاه النورولبخند روی لبش به قدری زیبا وبکر بود که جاناتان ناخواسته تپش قلب گرفت ..این دختر ریز جثه بیشتر 

 از اونی که فکر میکرد جالب وشگفت انگیز بود ..

....... 

 میدرخشید و...لبها به خنده باز بود روزاول درحالی به پایان رسید که صورت همه از خوردن ونوشیدن وهیجان

 النور داشت وسائلش رو جمع میکرد که جان کنارش ایستاد ..

 بهت تبریک میگم النور سالی ..جایزهءشیرینی پزی رو بردی ..-

 النور به همون اندازه که باد بهاری زود تغیر میکنه ابرو درهم کشید 

 ین روز قشنگ روبرام خراب نکنی ..احتیاجی به تبریک تو نیست ..بهتره بری و ا-

 البته بانوی جوان -

 ناخنکی به شیرینی ها زد ..خدایا این مرد چقدر شکم پرست بود ..

 ولی خواستم قرار فردا رو بهت گوشزد کنم .. هنوز که سرحرفت هستی ..؟-

 النور برنّده جواب داد ..

تره اسبت رو خوب تمیز کنی جاناتان هریسون ..چون مطمئنم البته... النور سالی هیچ وقت زیر حرفش نمیزنه ..به-

 که فردا من برنده میشم

 لبهای جاناتان به لبخند باز شد ..

 میس النور یه وقتهایی تو خیلی بامزه میشی ..اگه مهارت من رو دیده باشی میفهمی که توهیچی نیستی ..-

 گفت ..النور با چشمهای براق مثل گربه به جاناتان خیره شد و

 ترجیج میدم تا فردا صبح صبر کنم تا به حرفهای بیهودهءتو گوش بدم .. -

 پشت به جان کرد وبدون توجه بهش ازش فاصله گرفت ..

 خشم جان دوباره زبانه کشیددستهاش رو مشت کرد وبا نگاه براقش به النور خیره شد ..

 این دختر کامال بلد بود چه جوری جان رو عصبانی کنه ..
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 تا شب هنگاهم خواب تقریبا نیمی از اهالی با دیدن النور... شرط وشروطش رو با جان یاداوردی کردن ..

 النور واقعا از این که این خبر تا این حد مهم شده وهمه برای مسابقهءفردا لحظه شماری میکنن ناراضی بود ..

ه ولی نگرانی باعث میشد نتونه راحت پلک روی هم دلش نمیخواست حتی برای یه لحظه هم به برد جان فکر کن

 بذاره ..

مری هرچند از شرط بندی النور خبردار شده بود ولی چون النور حرفی نمیزد مری هم چیزی نمیگفت ..ترجیح میداد 

 خود النور مشکلش رو با جانی حل کنه .

 صبح روز بعد برای النور سرشار از دل نگرانی وهیجان بود ..

 یه مسابقهءجدید ...هیجان اینکه جاناتان هریسون رو ببره وبتونه برندهءمسابقه بشه ..هیجان 

 از اون جایی که مسابقه تنها برای افراد چاالک وجوان دهکده برپا میشد تنها پنج نفر توی اون شرکت میکردن 

 استوارت پسر جوان دنیل ...

 رابینسون ...سالواتوره ..النور ودراخر جاناتان ..

هرپنج نفر خودشون رو برای شرکت در مسابقه اماده میکردن ..برخالف زنان دهکده النور همیشه سوار کار موفقی 

بود ..جثهءظریف وشکننده اش ونژاد عالی اسبش باعث میشد با چاالکی همهءموانع رو رد کنه وزودتراز بقیه مسابقه 

 رو ببره...

 مثبت براش به حساب میومد ..درواقع کوچکی وچاالک بودن النور یه پوان 

النور که اسب سواری رو از کوچیکی یاد گرفته وتمرین کرده بود ..حاال یکی از بهترین سوارکاران دهکده به حساب 

 میومد 

هیچ کس نمیدونست چه جوری ...ولی النور خیلی راحت توی مسابقه سرعت میگرفت واز کنار تک به تک مسابقه 

 بدون اینکه کسی بفهمه کی !! از خط پایان رد میشد ... دهندگان رد میشد ودراخر

 ولی حاال النور یه رقیب قوی پیدا کرده بود ..جاناتان هریسون مرموز ..

 شایعاتی که رزیتا مسئول پخش اونها بود دهن به دهن میگشت وهمه حاال راجع به اشرافیت جان حرف میزدن ..

 بود وهیچ حرفی راجع به شایعاتی که از هرطرفی شنیده میشد نمیزد ..درصورتی که جان فعال سکوت اختیار کرده 

با باال اومدن خورشید واماده شدن هر پنج نفر هری با شلیک هفت تیر شروع مسابقه رو اعالم کرد وهر پنج اسب 

 همزمان از خط شروع ....به تاخت دور شدن ..

ز بقیه جلوبزنه اینکار همیشه اسون بود ولی نه حاال که النور سعی داشت تا مثل همیشه از کنار مسیر رد بشه وا

 جاناتان راه رو بهش سد کرده بود و اجازهءپیشروی رو نمیاد ...

النور کم کم عصبی میشد از هرطرفی که میرفت جاناتان زیرکانه راه رو به روش میبست وهمین کار هم باعث شده 

 بود تا از بقیه جلوتر بیفته ..

فهمید هدف جان چیه ...مدام اسب رو هی میکرد وسعی داشت پیشی بگیره ولی جان همچنان به همون النور اصال نمی

 روش قبلی راهش رو سد میکرد ..

 النور به مرحلهءانفجار رسیده بود ..لعنت به هوش وزکاوت جاناتان هریسون 
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ه کتف اسیب دیده اش فشار اومد النور اونقدر افسار رو به سختی کنترل کرد واز پیچ وخم های جاده گذشت که ب

 ودردکتفش شروع شد ..

خدایا این دیگه بدشانسی بود جان همچنان پیشتاز مسابقه بود وهمگی ازکنار درختهای مسیر جاده رد میشدن وجلو 

 میرفتن ..

 کالنتر وهمکارانش هم برای مراقبت از شرکت کنندگان وتقلب نکردن به دنبالشون میتازوندن ..

 ی از مسیر طی شده ودرد کتف النور ازاردهنده تر شده بود ..حاال نیم

 جاناتان ....النور ..استوارت ...رابینسون ودراخر سالواتوره به ترتیب وبه فاصلهءکم ازهم پیش میرفتن ..

ر اسب درد النور به بی نهایت رسیده بود وهمین هم انرژیش رو تحلیل میبرد ..تا جایی که دیگه واقعا نمیتونست افسا

 رو حرکت بده ..

 ولی بازهم برفی رو هی کرد و زیر لب گفت ..

 بجنب برفی سریعتر... ما باید برنده شیم ..-

بازهم روی اسب خم شد وسرعت بیشتری به برفی داد ..قسمتهای پایانی مسابقه بود که در یه پیچ ...جاناتان به خاطر 

اده هدایت کنه وهمین مسئله هم باعث شد راه برای النور باز بشه اشنا نبودن با مسیر مجبور شد اسب رو به کنار ج

 وحاال کنار به کنار اسب جان بتازونه ..

لبخند النور رو صورت براقش برای جان جذاب بود ..دختر چشم قهوه ای عالقهءزیادی برای برد داشت ..وهمین هم 

 باعث هیجان زیاد جان میشد ..

نمونده بود ..واهالی دهکده کنار خط پایان منتظر دیدن برندهءمسابقه بودن ..شرط مسافت زیادی تا پایان مسابقه 

 بندی ها انجام شده بود وکافی بود کمی دیگه صبر کنن تا برنده مشخص بشه ..

درد النور طاقت فرسابود وهمین هم باعث شد تا سرپیچ بعدی برفی رو نتونه کنترل کنه ویه قدم از اسب جان عقب 

 یزی به خط پایان نمونده بود وهردو تنگاتنگ هم میتازوندن ..مونه ...چ

 صدای تشویق وهمهمه نزدیک ونزدیک تر میشد وجلوی چشمهای متعجب اهالی والنور ...

 جاناتان به فاصلهءیک قدم... بله یک قدم... زودتر از النور از خط پایان گذشت ..

رد... اگه میتونست یه قدم فقط یه قدم از اسب جان جلوتر باشه حاال اه از نهاد النور بلند شد ...اگه کتفش درد نمیک

 اون برندهءمیدان بود ومیتونست انتقامش رو از جان بگیره ..

النور مبهوت ونفس نفس زنان برفی رو نگه داشت ..درد دستش اونقدر زیاد شده بود که چشمهاش از درد خیس 

 شده بود ..

ره اش به خاطر عرقهای ریز روی صورتش میدرخشید .. نفس نفس زنان باهمون نگاهی به جاناتان انداخت که چه

 لبخند مرموز ِخودش برفراز اسب سیاه وخوش تراشش مغرورانه به النور پوزخند میزد ..

النور باخت وحاال نوبت به اجرای حکم شرط بندی رسیده بود ..کسانی که روی دکتر تازه وارد شرط بسته بودن 

 وزیشون سکه ها رو از نفرات بازنده میگرفتن ..سرخوش از پیر

النور خصمانه به جاناتان نگاه میکرد تمام اینها تقصیر اون بود اگه از ایوون پرت نشده بود حاال میتونست 

 برندهءمسابقه باشه ..

 م نداشت ..از اسب به سختی پیاده شد ...حاال که تمام تالشش رو برای پیروز شدن کرده بود انرژی پیاده شدن ه
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مری ناراحت ونگران جلو اومد انگار میدونست که النور چقدر درد میکشه ..ولی النور با لبخند ازش جدا شد وبی 

 نفس وخسته افسار برفی رو کشید ..

 باختی میس النور ..-

 النور با غیض به سمت جان برگشت ..

 البته به لطف پرت شدن از ایوون ودست اسیب دیده ام ..-

 ناتان قدمی جلوتر گذاشت جا

 نه اینکارو نکن النور عزیز ..خودت هم دیدی که سوارکاری من بی نظیر بود ..-

النور بی حوصله نفسش رو بیرون داد ...کتفش رو کمی مالید که باعث شد جان چشمهاش رو تنگ کنه وبا موشکافی 

 بپرسه ..

 برای دستت اتفاقی افتاده ..؟-

 با اخم باال برد ..النور تای ابروش رو 

 فکر نکنم به تو مربوط باشه ..بهتره پنج خواسته ات رو بگی ..-

 چان بازهم مرموزانه خندید ...این دختر بازیگر ماهری نبود کامال مشخص بود که درد کتفش برگشته بود ..

 فعال هیچی ..-

 النور شوکه شد 

 منظورت از این جملهءمسخره چیه ..؟-

 ..پنج تا خواسته باقی میمونه تا سروقت دونه به دونه شون رو انجام بدی .. منظورم واضحه-

 النور خیز برداشت ..

 ولی قرار ما این نبود ..-

 چرا میس النور قرار مون همین بود اینکه تو به پنج خواستهءمن عمل کنی ولی راجع به زمانش حرفی نزدیم ..-

 ی میکنی ..اوه جاناتان هریسون تو داری با من باز-

 نه النور عزیز فقط دارم سعی میکنم از شرط هام نهایت استفاده رو ببرم ..-

 جویی جاناتان رو صدا کرد جان کالهش رو با نوک انگشت پائین اورد و به طعنه گفت ..

 باید برای گرفتن جایزه برم ...مسابقهءخوبی بود -

ر برفی رو کشید ..وبدون جواب دادن به سواالت سیسیلی ورزیتا النور دیگه طاقت نیاورد با همون کتف دردناک افسا

 از کنارشون گذشت باید فکری به حال دردش میکرد ...

النور مالیم ولبخند برلب به جمعیت رقصان جلوی روش نگاه میکرد ..درد کتفش اروم تر شده بود وحاال که هوا 

 خنک تر از صبح بود 

 سپرده وتصمیم داشت از لحظه های آخر جشن بهاری لذت ببره .. شرط وشروطش با جان رو به فراموشی

نگاهش روی فیونا وبیلی که عاشق وبی قرار درکنار هم میرقصیدن ثابت بود ..جشن رقص که هرساله بعد از ناهار و 

 در دشت باز جلوی دهکده اجرا میشد ..زیباترین قسمت جشنهای بهاری بود ..

 زیبای پیانوی پاتریک پیر میرقصیدن وبه لبهای هم بوسه میزدن ..عشاق دست در دست هم با آهنگ 
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النور همیشه عاشق این قسمت جشن بود ...دیدن زوجهای عاشق درمیون دشت سرسبز کنار دهکده با صدای زیبای 

 د ..پیانو ...درمیان بادهای بهاری که دامن های ظریف زنها رو به حرکت درمیاورد چشم هر بینده ای رو خیره میکر

 هوا بی نهایت لطیف وشاعرانه بود ودلها رو بهم نزدیک تر میکرد 

 فردریک وتامی کوچولو پسر بن به همراه دو سه پسر بچهءدیگه دور النور چرخیدن ...

النور به شور وهیجانشون لبخند زد که بچه ها همون طور به دنبال هم دوئیدن وبه سمت چادر لوازم اتیش بازی رفتن 

.. 

 له برنامه ءروز دوم جشن بهاری از این قرار بود ..هرسا

 مسابقهءاسب سواری ...ناهار ...رقص دونفره وحسن ختام جشن های بهاری ..

 اتش بازی زیبا درشب بودکه تمام اهالی برای دیدن اون لحظه شماری میکرد ن ...

...دوباره رو گردوند وبه زوج ها نگاه کرد  نگاه النور هنوز به بچه ها بود که پشت چادر مهمات از نظرش پنهان شدن

.. 

 استوارت وسالواتوره ازش درخواست رقص کرده بودن ولی النور واقعا اون شوروهیجان الزم برای رقص رو نداشت ..

بعد از استرس واون همه هیجان حاال فقط به دیدن یه رقص مالیم وآرام بخش به همراه موزیک زیبای پیانو وویولون 

 میکرد ..اکتفا 

 نگاه جاناتان کنجکاوانه صورت النور میکاوید ..

باد تو موهای النور میپیچید واونها رو اشفته میکرد ..النور برخالف روزهای قبل موهاش رو به طرز زیبایی باز کرده 

 بود وبه خواهش مری دو غنچهء کوچک بهاری رو هم البه الی موهاش گذاشته بود ..

د جدیدی از وجود النوررو کشف میکرد ..این دختر زیبا تو این لباس زیبای کمر باریک که جاناتان هر لحظه بُع

 استین هاش تا به ارنج تنگ بود وبعد از اون کمی گشاد میشد ...

 با اون دامن چین دار کرم رنگ حریر واقعا برازنده شده بود ..

 کرد ..لبخند زیباش ..وارامش توی صورتش برای لحظه ای جان رو جادو 

باد مالیمی که تو بستر دشت میچرخید ...موهای زیبای النور رو موج میداد ..دامن لباسش رو به بازی میگرفت وجان 

 رو شیفته تر از قبل میکرد ..

 انگار که جاناتان فراموش کرده بود که این دختر همون دختر جنگجوی گذشت هاست ..

 بی اراده جلو رفت وکنار النور ایستاد ..

 النور هنوز به جمع عشاق روبه روش خیره بود ..

 جان کنار گونهءالنور سرخم کرد وآروم نجوا کرد ..

 بامن میرقصی دوشیزهءجوان ..؟-

 النور سرعقب بود ...متعجب بود که چطور جان به کنارش اومده واون متوجه نشده ..

 ل عادی نبود ..جان یک بار دیگه خواسته اش رو تکرار کرد ...انگار که تو حا

 بامن برقص النور ..-

 ابروهای النور درهم گره خورد ..

 ابداً ..-
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 جان القیدانه شانه باال انداخت ...

 باشه مشکلی نیست ..-

 کمی مکث کرد وادامه داد .

 تو امروز به من باختی وپنج شرط بدهکاری ..-

 بود .. چشمهای النور ریز شد ...موعد اجرای پنج شرط فرا رسیده

 اولین شرطم اینه که با من برقصی ...-

 النور عصبانی شد ..

 تو... تو ...-

 درست مثل تمام لحظاتی که دچار عصبانیت میشد به لکنت افتاده بود ..

 جاناتان لبخندی زد ...حتی تو این حالت هم این دختر فوق العاده بود ..

انم ..وبهتره تا مجبور نشدم به همه بگم که تو چه دختر متقلب خودت رو خسته نکن النور عزیز... من خود شیط-

 وحقه بازی هستی بامن برقصی ...

 وبعد ..بدون اینکه اهمیتی به جواب النور بده دستش رو گرفت وهمراه با خودش به میون جمع عشاق برد ..

داشت این رقص رو کنار جان انجام  النور احساس میکرد تو تله افتاده ..نه میتونست ازجان فاصله بگیره ونه دوست

 بده ..

 جان بازوش رو به دور کمر النور حلقه کرد وزمزمه کنان گفت ..

 بس کن النور... تو قول دادی ...مطمئن باش اگه تو برده بودی من اسبم رو براحتی تقدیم تو میکردم ..-

 باشه گفت .. النور همون جور که سعی میکرد نسبت به نگاه کنجکاو بقیه بی اهمیت

 اگه توی احمق من رو پرت نکرده بودی وکتفم در نمیرفت خیلی راحت میتونستم سر پیچ اخر جا بذارمت ..-

 جان انگشت النور رو گرفت تا النور همراه با رتیم اهنگ چرخی بزنه ..

اره شروع به والنور با مهارت کامل وگونه های سرخ از غضب چرخ کاملی زدو درآغوش جان جای گرفت ..دوب

 رقصیدن کرد ..

 جاناتان با لبخندی که النور فکر میکرد همیشه حرفهای زیادی رو پنهان میکنه کنار گوشش نجوا کرد ..

 البته تو سوار کار ماهری هستی ولی خودت میدونی که به پای من نمیرسی ..-

 بود ..النور بازهم سرخ شد ..چشمهای جاناتان درخشید ..این دختر واقعا زیبا 

 کاش کتفم مشکلی نداشت ..-

 جاناتان دستش رو دور کمر النور تنگ تر کرد 

 خب تو میتونی امیدوار باشی تا بعد از بهبودی بازهم با من مسابقه بدی ...ولی مطمئن باش که اینبار هم من میبرم ..-

 دوباره یه چرخ کامل وفشرده شدن در آغوش جان ...

 ود که اعتراف کنه جان یه مرد کامل بود ..النور پیش خودش متاسف ب

 قوی... خوش بنیه ودرعین حال جذاب ...

 بله دقیقا همون کلمه ای که همه متفق القول درمورد جان به کار میبردن ..

 نگاه النور درحین چرخیدن به بچه ها افتاد که هنوز دور چادر مهمات میچرخیدن وبازی میکردن ..
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با دیدنشون مضطرب شده ..معموال تامی وفردریک بچه های شیطون وکنجکاوی بودن که النور نمیدونست چرا 

 نمیشد لحظه ای به حال خودشون رها کرد ..

 میدونی النور ..یه وقتهایی با خودم فکر میکنم که تو مثل یه اسبِ وحشی خشمگین وسهمگینی ...-

خوبی میدونست که جان یه ادم فوق العاده بی نزاکت ...پس از جواب النور به این تشبیه تنها یه پوزخند بود ..النوربه 

 شنیدن این حرف تعجب نکرد ..

 نگاهش رو دوباره به سمت پسرها گردوند ..داشتن دور چادر مهمات میچرخیدن ..

 ولی یه وقتهایی مثل حاال ظریف وشکننده میشی ...بی نهایت دل ربا وخواستنی ..-

 عجب سر بلند کرد ..النور باشنیدن این جمله مت

 این یه تعریف بود یا یه جملهءمضحک دیگه برای دست انداختنش ..؟

 تعجب نکن دوشیزهءجوان ...این نظر واقعی من بود ..تو یه وقتهایی بیش از حد زیبا ودل فریب میشی ..-

ه به رفتار نامتعارف جان نگاه النور تو نگاه رنگی جان گره خورد ... وهردو درنگاه هم غرق شدن ...النور با توج

 نمیدونست چه واکنشی نشون بده 

 نگاه جان روی صورت النور چرخ خورد و بی اراده رو لبهاش ثابت موند ...

 النور مسخ بود ..نه قدرت کاری رو داشت نه حتی میتونست درست فکر کنه ...

نیلی رنگ دم غروب بی مقدمه هزار رنگ شد جاناتان بی صبرانه سرش رو به سمت لبهای النور پائین اورد که آسمان 

 وصدای پرتاب فشفشه ها به آسمان ...گوش ها رو پرکرد ..

اهالی دهکده به حساب اینکه حس ختام برنامه زودتر از موعدش اجرا شده دست از رقصیدن برداشتن وجفت به 

 جفت درکنار هم به آسمان هفت رنگ خیره شدن

 شت . ...خدای من از چادر مهمات دود بلند میشد ..نگاهش رو چرخوند ..ولی نگاه النوربه سمت چادر برگ

 بچه ها ..؟پس بچه ها کجان ..؟

 

النوردرنگ نکرد ..مطمئن بود که اتفاق بدی افتاده ..بدون توجه به جاناتان که محو زیبایی اسمان باالی سرش بود از 

 اغوشش بیرون اومد وبه سمت چادر دوئید ..

 ز فرارالنور به دوئیدن های بی مقدمهءالنور نگاه کرد ..از خودش پرسید ..جان متعجب ا

 چرا فرار میکنه ...؟-

 شلیک فشفشهءبعدی ونور هزار رنگ اون ...باعث شد نگاه جان با لذت به اسمان خیره بشه ..

 ت که ...ولی همزمان با فروکش کردن جرقه ها نگاهش پائین تر اومد ..چشمهاش به دنبال النور میگش

 دود تیرهءباالی انبار مهمات وحرکت النور به سمتش هشیارش کرد .

 چادر داشت اتیش میگرفت والنور مستقیما به سمت چادر درحال سوختن میرفت ...

 خدایا این دختر داشت چی کار میکرد ..؟-

 ..جان حتی یه لحظه رو هم از دست نداد ..به محض فهمیدن موضوع پشت سرالنور دوئید 

 النور ..النور نرو ..-
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صدای جان بقیه اهالی رو هم هشیار کرد ووقتی همگی نگاهشون به دود تیره وچادر درحال سوختن وفشقشه هایی 

 که از طرف چادر به اسمون میرفت افتاد پشت سر النور وجان دوئیدن ..

 النور ...صبر کن ...-

 ولی النور نمیشنید ..شاید هم نمیخواست بشنوه ..

 النورنرسیده به چادر ..با چشمهای گریون تامی مواجه شد ..

 تامی گریه میکرد وروی کوچولو رو صدا میکرد ..

 خدایا روی کوچولو تو چادر بود ..وچادرهرلحظه بیشتر میسوخت ..

 صدای جان رو میشنید که اسمش رو صدا میکرد ولی نجات روی از میون شعله ها مهمتر بود ..

دامن حریر وکرم رنگش رو بلند کرد ودرمیان بهت وتعجب جان که تازه داشت به چادر نزدیک میشد به النور لبهء

 میون شعله ها رفت ..

 چادر هرلحظه بیشتر درمیان زبانه های اتیش اسیر میشد ..

 النور میون کلی جرقه ونور وگرما روی کوچولورو که یه گوشه پناه گرفته بود دید ..

ی به قدم هاش داد ..دختر احمق به میون شعله ها رفته بود ...شعله هایی که حاال سر به اسمون جان سرعت بیشتر

 گذاشته بود وفشفشه های مداوم رو به هوا میفرستاد ..

النور به سمت روی کوچولو دوئید خدا روشکر که چادر بزگتر از اون بود که به این زودی خاکستر بشه ..هوای خفه 

 رلحظه تنفس رو سخت تر میکرد ...وگرم داخل چادر ه

روی رو بغل کرد وخواست به سمت درورودی چادر بره که همزمان جعبهءکناری درست روبه روش منفجر شد 

 وفشفشه های بعدی به اسمان رفت ..

 النور اونقدر نگران بود که توجهی به خودش وروی کوچک نداشت فقط میخواست از اون جهنم بیرون بیاد ..

محض رسیدن به چادر تامی وبچه های گریان رو دید که روی والنور رو صدا میکردن ..اتیش از هرطرفی  جان به

 زبانه میکشید وحتی به جان اجازه ءنزدیک شدن رو نمیداد ..

 قلب جان به درد اومد ..اگه النور مغرور وچموش تو این شعله ها خاکستر میشد ..

 ه کننده بود ..حتی فکر کردن به این اتفاق هم دیوان

 النور سرِ روی رو تو بغلش گرفت وبه سمت ورودی چادر رفت ...ولی دهانهءاصلی چادر اتیش گرفته بود ...

 افرادی که اتیش رو زودتر دیده بودن با سطل هایی پراب سعی کردن اتیش رو خاموش کن

 اون داخل چه اتفاقی داره میوفته .. امیلی مادر روی کوچولو زار میزد وجان حتی نمیتونست فکرش رو هم کنه که

النور به دور خود میچرخید ولی گرما ودود گوگرد باعث میشد چشمهاش جایی رو نبینه که تو همین لحظه یکی از 

 تیرکها ی سوخته افتاد وبدنهءچادر رو پاره کرد ...

 شاید تمام این اتفاقات به چند دقیقه یا حتی ثانیه هم نرسید

ه تیرک کناری چادر بدنهءچادر رو شکافت ..النور وروی کوچولو درحالی که پای روی کوچیک همون لحظه ای ک

 میسوخت بیرون اومدن ..

 جان نفس حبس شده اش رو ازاد کرد وزودتر از بقیه به سمتشون دوئید 

 سعی کرد با ضربات دست شعله های کوچک روی پای روی رو خاموش کنه ..
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 اون چیزی بود که به چشم میومد  سوختگی پای روی شدیدتر از

 جان بدون اینکه حتی لحظه ای هم مکث کنه روی کوچولو رو از بغل النور کشید وبه سمت مطب دوئید

 هرچندتو لحظه های اخر سینهء غرق به خون النور هم نگرانش کرد ولی اول باید به روی کوچولو کمک میکرد ..

 حاال مثل ابر بهاری گریه واز سوختگی پاش زار میزد درمان میکرد ... باید هرچه زودتر پای روی کوچولو رو که

 جاناتان رُویِ گریان رو روی تخت خوابوند وبه سراغ داروهاش رفت ..

 امیلی بی تاب کنار تخت ایستاد واشک میریخت ..

 اد ..النور با درد ی که داشت دیربه مطب رسید وچون کالنتر جویی اجازه ءورود به کسی رو نمید

 مجبور شد منتظر بمونه تا از سالمت جسمی روی کوچولو خبردار بشه ..

 سینهء النور که حاال با شال نازکی اون رو پوشونده بود به شدت میسوخت وبی طاقتش میکرد ..

 اونقدر که روی سکوی کنار مغازه اش نشست ..

 سیسیلی ورزیتا وفیونا دورش جمع شدن ..

 .. فیونا با نارحتی گفت

 اوه النور تو خیلی شجاعی عزیزم ..نزدیک بود تو و رُوی کشته بشید ..-

النور از سوزش بازوش اشک به چشم اورد هنوز کسی نمیدونست که چه بالیی به سر النور اومده البته به جز .. 

 جاناتان

 دوست نداشت روز خوش بقیه رو خراب کنه ..

 سیسیلی پرسید 

 النور حالت خوبه ..؟-

 النور فقط جواب داد ..

 خوبم سیسیلی -

 درد کم کم اونقدر ازار دهنده میشد که النور حتی یه لحظه رو هم نمیتونست تحمل کنه ..

 

 اهالی دهکده با خبر سالمتی روی کوچولو متفرق شدن وبه جشن برگشتن ...جشن همچنان ادامه داشت ..

 ن واز مطب بیرون اومدن ..امیلی وسباستین روی کوچولورو تو بغلشون گرفت

امیلی با چشمهای اشکی النور رو که کنار در به انتظارشون ایستاده بود دراغوش گرفت ..درد قفسهءسینهءالنور بیشتر 

 شد ..

 ممنون النور اگه تو نبودی ..-

 النور لبخند بی جونی زد وگفت 

 چیزی نگو امیلی مسیح رُوی رو به تو برگردوند ..-

استین خاضعانه از النور تشکر کردن وبه خونه برگشتن ...هردو به خاطر نجات جون تک فرزندشون از امیلی وسب

 النور سپاسگذار بودن 

 النور که با دیدن روی خیالش راحت شد ...به ارومی از پله های ایوون پائین رفت ..
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ر افتاد ..با تعجب به مطب خالی نگاه جان به محض بیرون رفتن امیلی وپسرکش ..به یاد جناق سینهءپراز خون النو

 کرد ..واز خودش پرسید

 پس النور کجاست ..؟-

با شتاب به سمت در رفت ..وچشمش به النور افتاد که میخواست با همون زخمی که حاال با شال نازکش اون رو 

 پوشونده بود سوار اسبش میشد ..

 ین هم باعث میشد زخم روی قفسهءسینه اش دیده نشه ..صورت وگردن النور پراز گرده های سیاه باروت بوده وهم

 جاناتان درست حدس زده بود النور مغرور حتی حاضر نبود برای مداوای زخمش پیش اون بیاد ..

 النــور .!!-

 صدای جاناتان بی نهایت شماتت کننده بود 

 النور سر بلند کرد 

 کجا داری میری ..؟-

 و بست ونفس عمیقی کشید ..النور از درد وسوزش چشمهاش ر

 پیش مری ..تنهاست ..-

جاناتان عصبانی از خود سری های النور از ایوون پائین پرید وافسار اسب النور رو گرفت دوباره به تیرک بست 

 ..ودست النور رو کشید ..النور لجوجانه پرسید 

 چی کار داری میکنی ..؟-

 ور ..جاناتان عصبانی وخشمگین برگشت به سمت الن

فکر نمیکردم تا این حد احمق باشی ..با خودت چی فکر کردی ..؟میدونی ممکنه زخمت عفونت بگیره ودچار -

 "قانقاریا بشی ...یا حتی به خاطر تب ناشی از عفونت بمیری ؟

 چشمهای النور پراز ترس شد ..ولی روحیهءجنگجوی قدیمی نمیذاشت تا این ترس روی صورتش سایه بندازه ..

 ستم رو ول کن ..د-

 جاناتان کشان کشان النور رو ازپله های ایوون باال برد وتقریبا به داخل مطب هل داد ..

 تو اینجا میمونی وتا زخمت رو پانسمان نکردم جایی نمیری ...-

 از شدت عصبانیت دوباره فریاد زد ..

 میخوای بمیری ؟ خدایا من دختری به احمقی تو ندیدم ..به خاطر یه لجبازی بچه گانه-

 النور هنوز هم درحال تکاپو بود ...

 من احتیاجی به کمک تو ندارم ...-

 جاناتان با فک منقبض شده غرید ..

 النور سالی بهت اخطار میدم ..کاری نکن ازقدرتم برای نگه داشتنت استفاده کنم ..بشین وبذار زخمت رو ببینم -

 ه شد ولی این طور که میدید چاره ای نداشت ..النور با خشم تو نگاه عصبانی جان خیر

 با غیض نفسش رو بیرون فرستاد وروی تخت اطاق نشست ...

 جان هنوز هم عصبانی بود ..گاهی لجاجت های احمقانهءالنور بیش از حد خطرناک میشد ..
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انی تر شد ..دندون هاش شال روی سینهءالنور رو بازکرد ..با دیدن قفسهءسینهءالنور که پراز دوده وخون بود عصب

 روروی هم سائید وزیر لب غر زد ..

 النور سالی تو یه احمق تمام عیاری ...هیچ وقت فکر نمیکردم موجودی به لجاجت ویک دندگی تو تو زندگیم ببینم ..-

 دستمالی رو با اب مرطوب کرد ودکمهء اول یقهءالنور رو بازکرد وروی قفسهءسینهءالنور کشید ..

 رد میکشید ولی سخت تر از اون بود که چیزی بروز بده ..النور د

 

 با پاک شدن دوده... زخم باز النور رو دید که به صورت یه خط مورب تا پائین تراز یقهءالنور ادامه داشت ...

 وخون همچنان ازش خارج میشد ..

دن بیش از حد یقهءلباسش چیه جان مستاصل بود نمیدونست عکس العمل این دختر وحشی وخود سر درمقابل بازکر

.. 

 ولی این افکار رو پس زد وبه ارومی گوشهءلباس النور رو پائین کشید ..النور معذب شد ...

 ولی دردش زیاد بود ونمیتونست بیشتر از این تحمل کنه باید به حرف جاناتان گوش میداد تا زخم رو ببنده ..

 جان دکمهءبعدی یقهء لباس النور رو بازکرد 

 النور حتی تکون هم نخورد فقط با دست مشت شده از درد ...صورتش رو به سمت دیگه ای برگردوند ..

جان با دستمال مرطوب کم کم شروع به پاک کردن خون ودودهء زخم النور کرد ...پوست سینهءنرم وخوش تراش 

 النور با شونهءبرهنه اش بیش از اونی که جان میاندیشید اغوا گرانه بود ..

 النور زمزمه کرد .

 تمومش کن هریسون -

 جاناتان نفسی کشیدولی همین تنفس باعث شد تا بوی پوست النور مشامش رو پرکنه ...

 باید زودتر زخم النور رو تمیز میکرد ..زیبایی این دختر وحشی کم کم داشت رامش میکرد ..

 که داخل پوست النور فرو رفته بود افتاد .. زخم که کامال تمیز شد نگاه جاناتان تازه به تیکهءکوچک چوبی

 خدای من چه بالیی به سر خودت اوردی ..؟این تیکه چوب از کجا اومده ..؟-

 النور نگاهی به تیکه چوب کوچکی که به اندازهءدو بند انگشت بود انداخت 

 نمیدونم فکر کنم موقع منفجر شدن جعبهءمهمات ...به سمتم پرت شده ...-

 جاناتان به کبودی میزد ...اونقدر عصبانی بود که حدی براش قائل نبود ...با غیض وحرص غرید  رنگ صورت

 وتو میخواستی با همین تیکه چوب به خونه برگردی ..؟-

 النور حرفی نزد درد بیشتر از استانهء تحملش بود 

 جان نفسش رو به زور بیرون فرستاد و نزدیک تر شد 

 ه ارومی از تو پوست سینه ءالنور در بیاره ..سعی کرد تیکه چوب رو ب

همین نزدیکی بیش از حد دوباره ضربان قلبش رو بیشتر کرد اخرسر تیکه چوب رو دراورد که النور تنهای اهی 

 کشید وبازهم روش رو برگردوند ...

 با دستهایی که سعی میکرد نلرزه ونفس هایی که سعی میکرد کنترلشون کنه ...

 روی زخم زد وبا سرانگشت شروع به پخش کردن مایع نرم رو پوست شونه وجناغ سینهءالنور کرد ... مقداری پماد
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النور با یک دست سعی میکرد تا مانع از افتادن لباسش بشه ولی دردش اونقدر زیاد بود که دستش رو مشت کرده 

 بود ولب میگزید..

ن قلب جان باال رفته بود ..کم کم داشت جادبهءجنسی انگشتان جان روی شونهءخوش تراش النور میچرخید ..ضربا

 این دختر رو کشف میکرد ..

 النور بدن زیبا وپوست خوش بویی داشت ...

 اخ ..-

 با صدای النور به خودش اومد ..داشت چی کار میکرد ..؟

 دستش رو به سرعت کشید وبه سراغ وسائلش رفت ..قلبش همچنان پرتپش میزد ..

ه ای زخم رو به ارومی بست ...هرچند برای اینکار مجبور شدیک سمت لباس النور رو بازکنه تا بتونه زخم با نوار پارچ

 رو کامال ببنده ..

 لرزش دستهای جان ازارش میداد ...ولی درهرحال نمیتونست جلوی خودش رو بگیره ..

ه اش کامال درمعرض دیدش بود وهمین کامال از خود بی خود شده بود ...کمر وپشت النور به همراه قسمتی از سین

 هم کار رو دشوار تر کرده بود ..

 نوار رو به ارومی روی زخم گذاشت اززیردست النور رد کرد ودورشونه هاش بست ..

 گرمای نفس های جان النور رو ازار میداد ..یاد خاطره ءاون شب نفرین شده به همراه هری هرلحظه بیشتر میشد ..

 لجظات گذشته النور رو عاصی تر میکرد ..درد ویاد اوری 

 جان سعی کرد خودش رو کنترل کنه به خاطر همین زیر لب غر زد ..

 واقعا باورم نمیشه همچین حماقتی کنی ..به خاطر یه لجبازی بچه گانه میخواستی زخمت رو رها کنی ...-

 ور هرلحظه بیشتر میشد ..از النور فاصله گرفت ونفس حبس شده اش رو رها کرد ...کشش جنسی الن

 مقداری پماد داخل بسته ای گذاشت و به دست النور داد ..به صورت مداوم تالش میکرد تا ذهنش رو منحرف کنه ..

بهتره لجاجت رو بذاری کنار وبه زخمت اهمیت بدی ..چون اگه دچار قانقاریا بشی من هیچ کاری نمیتونم برات -

 ی درد به شکل بدی میمیری انجام بدم وتو مطمئنا بعد از کل

 این پماد رو روزی سه بار روی زخمت بزن وهربار پانسمان رو عوض کن ..

 برگشت وادامه داد ..

 حاال دیگه میتونی بری ...دوست ندارم بیش از این دختر لجبازی مثل تو رو تحمل کنم ..-

 میتونست جواب قاطعی به این مرد متکبر بده .. النور با غیض بلند شد ...اگر درد تا این حد ازاردهنده نبود حتما

 ولی االن نمیتونست باید برای استراحت پیش مری برمیگشت

بدون اینکه حرفی بزنه بستهء پماد رو تو دستش گرفت ...قطعا دوست نداشت زخمش دچار عفونت وبعد هم قانقاریا 

 بشه ..پس فعال به این پماد احتیاج داشت .

 ر جان نفس اسوده ای کشید ...خدایا چه بالیی به سرش اومده بود ..؟به محض بسته شدن د

 واقعا دوست داشت با این دختر بچه باشه ؟...این دختر بچهءلجوج ..

 سرانگشتش رو لمس کرد هنوز پمادی که روی پوست نرم النور کشیده بود روی دستش خودنمایی میکرد ..

 ش هم باور نمیکرد ..به قدری مجذوب النور شده بود که حتی خود
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 سرانگشتش رو با حرص پاک کرد ودستمال رو به گوشه ای انداخت ..

 لعنت به النور سالی ...داره چه بالیی به سرم میاره ...؟

 

 النور همون طوی که داشت جلوی مغازه رو تمیز میکرد نگاهی به ایوون خالی ِبار ِجفرسون انداخت ..

وبی جون با همون گونه های فرورفته گه گاهی بهش سالم میکرد وجلوی سالن رو برخالف هرروز که سارا خسته 

 تمیز میکرد امروز بیرون نیومده بود ..

 رزیتا مثل هرروز به سمتش اومد والنور مجبور شد چشم از ایوون خالی بار بگیره ..

 سالم رزیتا بیا تو ..-

پا به مغازه اش گذاشت سارای بیچاره رو فراموش کرد  وهمزمان موهای دخترش رو نوازش کرد ...همینکه النور

 ومشغول گپ زدن با رزیتا شد ..انصافا که رزیتا اخرین خبرهای جالب روز رو داشت ..

 النور تا فردا صبح حتی یک لحظه رو هم به سارا ونبودش فکر نکرد ..

رفت ..بازهم جایِ خالی سارا متعجبش کرد  ولی صبح روز بعد که دوباره برای تمیز کردن ایوون ِجلویِ مغازه بیرون

.. 

 سارا واقعا نبود ..وجلوی بار مثل دیروز سوت وکور بود ..

 دلشوره باعث شد که النور کارش رو رها کنه وبی اراده به سمت بار بره ..

 وبی کار نبود ..درهای دولنگهء بار رو هل داد وداخل رفت ..سالن بار خلوت واروم بود وخبری از مردهای قه قه زن 

 سرچرخوند تا جفرسون رو پیدا کنه ولی نبود ..

 به کنار پیشخون رفت وسرک کشید بازهم کسی نبود ..صدا زد ..

 جفرسون ..؟سارا ..؟-

 صدای جفرسون از اطاق پشتی اومد ..

 چیه النور ..؟-

ای دراغوش جفرسونِ نیمه برهنه بود النور به سمت صدا برگشت که با شیال دختر روسپی دهکده که به شکل زننده 

 ...مواجه شد ..

 النور معذب وکالفه پوفی کرد وبدون توجه به شرایطشون پرسید ..

 سارا کجاست ..؟-

 جفرسون نیشخندی زد که النور با تنفر صورتش رو جمع کرد ..

 نمیدونم ..-

 چشمهای النور ریز شد ..

اله جفرسون ..نمیتونم باور کنم که تو خبری از سارای بیچاره نداشته باشه نمیدونی ..؟واقعا نمیدونی کجاست ..؟مح-

 ...تو حتی یه لحظه هم اون رو به حال خودش رها نمیکردی ..

 جفرسون القیدانه شونه ای باال انداخت 

مزاحم  نمیدونم وبرام مهم نیست ..همون بهتر که با اون هیکل الغر وپوست سیاهش جلوی چشمم نیست ..لطفا برو-

 ما نشو ..
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 النور حس بدی داشت بی قیدی جفرسون واقعا عجیب بود ..

 تا وقتی ندونم سارا کجاست از اینجا نمیرم .-

 شیال که به گردن جفرسن اویزون بود با لحن زننده ای گفت ..

ون کاکا سیاه اوه بس کن النور ..نمیبینی وقت بدی برای سوال پرسیدن انتخاب کردی ..؟بهتره خودت دنبال ا-

 بگردی ..جفرسون فعال سرش شلوغه 

وبا اتمام جمله اش ...چونهء جفرسون رو به سمت خودش چرخوند وبا ولع شروع به بوسیدن لبهای زمخت جفرسون 

 کرد ..

 النور مطمئن بود که بیشتر از این چیزی عایدش نمیشه ..

 بی حوصله وکالفه برگشت واز بار بیرون اومد ..

 سارا کامال مشهود بود جای خالی

 سربلند کرد وبادیدن فرانکی که کنار دربازِ مغازه انتظارش رو میکشید به سمتش رفت ..

 فعال باید مشتری هاش رو راه مینداخت وبعد به سراغ جویی میرفت تا سارا رو با کمکش پیدا کنه .

 لهءسیاه پوست بده ..هرچند بعید میدونست که جویی ذره ای اهمیت به این کارگر شونزده سا

........ 

 النور از کنار مغازهءرابی گذشت وبه سمت دفتر کالنتر رفت ..

 هوا داشت تاریک میشد والنور تازه تونسته بود از دست مشتری هاش نفسی تازه کنه ..

 ویی بزنه ولی گم شدن سارا که تو این دوروز به شدت ازارش میداد باعث شد تا قبل ازرفتن به خونه سری به ج

 جویی به همراه دستیارش کالیو تو دفتر کالنتری بودن ...

 النورسالم کرد ..

 جویی هفت تیر لوله بلندش رو روی میز گذاشت وسر بلند کرد ..

 اوه سالم النور ..چی شده به دفتر کالنتری اومده ...؟نکنه باز با جاناتان هریسون به مشکل خوردی ..؟-

له نفسیش رو بیرون داد ..اتفاقا تو این دوروز به هیچ عنوان از دست جاناتان عصبانی نشده بود النور خسته وبی حوص

.. 

 سارا از دیروز صبح گم شده ..یا شاید هم از سه روز پیش ..جفرسون خبری ازش نداره ومن نگرانش هستم ..-

 با بی قیدی گفت .. جویی که اصال حوصلهءبحث راجع به اون دختر بی جربزهءسیاه پوست رو نداشت

 خب شاید پیش خونواده اش برگشته ..-

 النور چشم غره ای رفت ..

 فکر میکنی چون سیاه پوسته اون قدر احمقه که با کارنکردن خونواده اش رو گرسنه نگه داره ..؟-

 کالنتر اسلحه اش رو از رو میز برداشت وتو رکاب کمرش گذاشت ..

 نور ..هیچ عالقه ای ندارم تا بدونم اون دخترک احمق کجاست وچی کار میکنه .بهتره باهات روراست باشم ال-

 کالنتـــــر...!!-

 حقیقت رو گفتم النور ازمن ناراحت نشو ..-

 ولی شاید هری ..؟-
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 جویی کم کم از سماجت النور عصبانی میشد ..

نداری این بحث رو تموم کن .خوشم نمیاد  بس کن النور هری کاری به اون دختر نداره ...لطفا اگه حرف دیگه ای-

 وقتم رو برای یه سیاه پوست بی چیز تلف کنم ..

 النور عصبانی تر از قبل بدون خداحافظی از دفتر بیرون اومد ..

 این جور که معلوم بود باید خودش به دنبال سارای بیچاره میگشت ..

 

 ی پیش بقیهء سیاه پوست ها ..هیج جا ..نبود ....سارا هیچ جا نبود.. نه پیش جفرسون..نه حت

 سارا به کل ناپدید شده بود والنور نمیدونست کجا باید دنبالش بگرده ..

 نگاهی به هری ودارودسته اش انداخت وعصبانی ومحکم جلو رفت ..

 رده بود ..هری با دیدن النور لبخند کثیفی زد ..هنوز هم بعد از چند سال لذت هم اغوشی با النور روفراموش نک

 واگه میتونست بازهم تمایل داشت تا یه بار دیگه با النورکوچولو باشه ..

البته این النور سخت ویک دنده به هیچ عنوان به درد هری نمیخورد ..هری اصوال از دخترهای ضعیف وبی چاره 

 درست مثل النور پونزده ساله یا سارای شونزده ساله خوشش میومد ..

 مهای براق به سمت النور جلو رفت ..هری با همون چش

 سالم النور ..اینجا چی کار میکنی ..؟-

 النور با عصبانیت پرسید ..

 سارا کجاست ..؟-

 هری بی تفاوت به سوال النور قدمی جلو گذاشت وفاصلهء خودش رو با النور کم تر کرد ..

رو تحریک میکرد وخاطرات سالیان گذشته روبه  بوی موهای النور به همراه گونه های گل انداخته اش به شدت هری

 یادش میاورد 

 جاناتان که داشت برای مداوای لیندی به خونهءجویی میرفت شاهد این نزدیکی بود ...

خیلی دوست داشت بدونه چرا النور تو این چند روز مدام به دنبال سارا میگرده ...وچه رابطهءعجیبی بین النور وهری 

 هست ..

 ان این همه دلشوره ونگرانی تنها برای یک زن سیاه پوست بیش از حد عجیب بود ..به نظر ج

 هری صورتش رو به النور نزدیک کردولی النور همچنان محکم وپابرجا سرجاش ایستاده بود .

 تو تمام سالهای بعد از تجاوز ِهری ...فهمیده بود که باید جلوی هری قوی ومحکم باشه وگرنه بازهم ممکن بود

 همون بال ی نوجوونی به سرش بیاد ..

 هری سرش روبه گردن النور نزدیک کرد وبوی تن النور رو وقیحانه بلعید ..وبی توجه به سوال النور زمزمه کرد 

 میدونی النور؟ امروز اغوا کننده تر از همیشه شدی ..-

ی محکمی به صورتش زد که حتی النور تعلل نکرد وبا همون دستهای لرزان وصورت سرخ شده از عصبانیت سیل

 جاناتان هم از واکنش بعدی هری نگران شد ..

 ولی لبخند هری که هنور روی لبش بود چیز دیگه ای میگفت 

 افراد هری تو سکوت به سردسته شون خیره شده بودن ومنتظر عکس العملش بودن ...
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 .همگی خوب میدونستن هری حتما جواب این سیلی النور رو پس میده .

 هری صورت موربش رو که دراثر شدت ضربهءسیلی به چپ متمایل شده بود چرخوند ودوباره به النور نزدیک شد ..

 این اخرین باره النور ...اخرین باره که اجازه دادم به صورت من سیلی بزنی ..-

ز لباسش داخل بازهم نزدیک تر شد ..جوری که هرم نفس هاش روی گردن وسینهءالنور میچرخید واز یقهءبا

 میرفت ..

 اینبار فقط به خاطر اون لذت قدیمی کاریت ندارم وگرنه ..-

 النور از عصبانیت وخشم میلرزید 

 تو...تو... یک شیطانی ...هری مک گوایر ..امیدوارم به زودی ...شاهد ...شاهدمرگت باشم ..-

 هری با همون فاصلهءکم زمزمه کرد ..-

 با تو باشم النور ...سالی ..ومن امیدوارم که بازهم -

 وزودتر از اون که حتی النور بتونه دستش رو باال ببره از النور فاصله گرفت ..

 دستهای النور مشت شد واشک توی چشمهاش نشست ..

 فقط خدا میدونست که النور تا چه حد از این مرد رذل بیزار بود ..

 ون النور رو درک کنه ..جاناتان حتی از همون فاصله هم میتونست خشم وجن

 هری به سمت دوستهاش برگشت وهمون جوری جواب داد ..

 من خبری از سارا ندارم ..میتونی بازهم به دنبالش بگردی ..-

النور درجا برگشت که با نگاه متعجب جان مواجه شد ..جان بازهم درک نکرد که این همه خشم از کجا به وجود 

 النور سرازیر شده ..

 جایی که جان به یاد داشت النور حتی در بدترین شرایط هم تا این حد عصبانی ودرعین حال ناراحت نمیشد ..تا اون

چشمهای خیس النور که به سختی سعی داشت مانع از چکیدن اشکهاش بشه پراز نفرت بود ..غرور ....وشاید هم درد 

.. 

 عجب وگیج بود ..دلیل این همه نفرت چی بود ...؟النور چشم از جان گرفت واز کنارش گذشت ...جان هنوز هم مت

 النور بدون اینکه به اطرافش نگاه کنه ...از هری وجان فاصله گرفت 

اگه میتونست هری رو به حرف بیاره مشکلش هم حل میشد چون النور به خوبی میدونست که هری از سرنوشت 

 سارا خبر داره ..

 

 وبا دست مگسهای اطراف صورتش رو پس زد .. کالنتر جویی کالهش رو باالتر فرستاد

 نگاهی به خون خشک شدهء اطراف جسد انداخت وبا انزجار روشو برگردوند ..

 مردن یک کاکاسیاه اون هم یه زن ....زیاد هم عجیب نبود ..

 ولی میدونست که النور به محض شنیدن این خبر جنگ به راه میندازه ..

رو میشد هنوز هم توشون حس کرد نگاهی انداخت وباالجبار خم شد تا چشمهای به چشمهای باز سارا که ترس 

 بازش رو ببنده ..
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دوست نداشت وقتش رو به خاطر یه سیاه پوست بی ارزش هدر بده ولی مجبور بود قضیهء مرگ سارا رو معلوم کنه 

.. 

 هرچند خیلی خوب میدونست که چه کسی این طور فجیع سارا رو کشته ..

 مه شقاوت فقط از یه نفر ساخته بود ..هری مک گوایر ..این ه

انگشتهاش رو رو پلک چشم سارا گذاشت وچشمهاش رو بست ..سارای شونزده ساله قربانی چی بود ..هوس ؟یا 

 شاید عصبانیت انی هری ..؟

 کالنتر که از بوی بد جنازه ومگسان دور جسد دلزده بود بلند شد وبه راه افتاد ..

ریش کالیو دستور داد مایکل رو که مسئول کفن ودفن مردگاه دهکده است خبر کنه تا زودتر از شر این به دستیا

 جسد جنگ افروز خالص بشن ...

*** 

 رزیتا که در رو بازکرد تنها بود ..

 سالم رزیتا پس مارگاریتا کجاست ؟-

 خواب بود پیش پدرم موند ..-

 حاال پاتریک چطوره ..؟-

 مانی که دکتر هریسون داره روش انجام میده... هرروز بهتر میشه ..به خاطر در-

 رزیتا عجوالنه درحالی که واقعا تحمل این احوال پرسی های ساده رو نداشت پرسید ..

 راستی النور خبر جدید رو شنیدی ..؟-

 النور که مثل همیشه داشت نون های رزیتا رو داخل بسته میذاشت پرسید 

 کدوم خبر ..؟-

 ودست از کار کشید که خبر داغ رزیتا رو راحت بشنوه .

 رزیتا عالرقم اینکه میدونست النور تا چه حد نگران ساراست توضیح داد ..

 اینکه جسد سارا رو کنار رودخونه پیدا کردن ..؟-

 چشمهای النور به رزیتاخیره موند ..

 ار رودخونه رها شده بود ..؟واقعیت داشت ..؟یعنی سارا مرده بود ..؟وجسد بی جونش کن

 النور زمزمه کرد ..

 امکان نداره ..-

 رزیتا که از واکنش النور بیش از حد تعجب کرده بود فقط گفت ..

 نه باور کن این افتاق افتاده ..-

مایکل مثل اینکه صبح جویی جنازه اش رو کنار رودخونه پیدا میکنه که بوی بد اون حال جویی رو بد کرده قرار شده 

 دفنش کنه ..

این حرف اونقدر تو سر النور تکرار شد که اخرسر باورکرد که سارای بیگناه با چشمهای ترسان کشته شده 

 ..تیکهءنون از دستش رها شد ..

 هری کار خودش رو کرد ...عاقبت سارا رو کشت ..
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 دستهاش رو مشت کرد وغرید ...

 هری مک گوایر ...من تو رو میکشم ...-

 یتا قبل از اینکه بتونه عکس العملی نشون بده ..النور از مغازه بیرون دویده بود ..رز

 رزیتا واقعا غافل گیر شد ..خوب میدونست که مقصد النور کجاست ...هری مک گوایر ..

ه بدون اینکه فکر کنه یا حتی تصمیمی بگیره پشت سرالنور بیرون رفت ... النور رو میدید که گوشهءدامنش رو ب

 طرفی جمع کرده وبه سمت پاتوق هری میدوئید .. 

 خدای من..فاجعه در راه بود 

 رزیتا مضطرب ونگران از پله های ایوون پائین دوید والنور رو صدا کرد ..ولی النور بی وقفه میدوید ...

سمتش دوئید وتو النور به محض دیدن هری که همراه سالواتور و دار ودسته اش کنار پستخونه ایستاده بودن به 

 همون حال فریاد زد ..

 هری مک گوایر... من تو رو میکشم ..-

 هری با شنیدن صدای النور برگشت ...بعد از کشتن سارا مطمئن بود که یه روزی النور به سراغش میاد ..

ی النور به محض رسیدن به هری دست مشت شده اش رو تو صورت هری کوبید ..که هری از شدت ضربه فریاد

 کشید وقدمی به عقب گذاشت ..

رزیتا باور نمیکرد که جلوی چشمهاش النور تو صورت هری بزنه ..این کار جرات میخواست چون که هری یه 

 درندهءکامل بود ..

 هری با نفرت زخم روی لبش رولمس کرد توقع چنین خشمی رو نداشت ..

 بل جواب ضربهءالنور رو با مشت محکمی داد ..به سمت النور برگشت ودرجواب ضربه ءفعلی وسیلی دو روز ق

 النور از شدت ضربه روی زمین افتاد ..

 خدای من ..-

 این تنها واکنش رزیتا درمقابل ضربه زدن هری به النور بود ..

به کنار النور رفت وسعی کرد بلندش کنه ولی تمام بغض وکینه النور که توی وجودش سر بلند کرده بود ..باعث شد 

 ت رزیتا رو پس بزنه ..دس

 حاال وقت انتقام گرفتن از هری بود ..

 از جا بلند شدو دوباره به سمت هری هجوم اورد 

 رزیتا جیغ کشید وسالواتور متعجب وشک زده به این زد وخورد نگاه کرد ...

 هری با خونسردی جا خالی داد والنور بازهم روی زمین افتاد ...

 از دستش برنمیاد عقب گرد کرد وبه سمت دفتر کالنتری دوئیدرزیتا که دید هیچ کاری 

 ولی وسط راه بود که جاناتان رو کنار مطب دید ..

 هری عصبانی از لجاجت احمقانهءالنور برای حمله ..به سمت النور رفت وشونه اش رو بلند کرد ..

 ت مشت شده به صورت هری کوبید ...النور به محض تماس دست هری با شونه اش واکنش نشون داد ودوباره با دس

 تو کشتیش ...تو سارا رو کشتی ..-

 هری زبونش رو بروی خون روی لبش کشید وبا غیض گفت .. ...
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 اره من کشتمش ..اول باهاش بودم وبعد که ازش لذت بردم مثل یه سگ که زوزه میکشه کشتمش ..-

ورت هری تف کرد وهمین هم باعث شد تا هری مثل یه النور اونقدر منزجر بود که اب دهنش رو با حرص توی ص

 گرگ درنده عصبانی وطوفانی بشه ..

 دکتر هریسون ..-

 جان سر بلند کرد ..رزیتا بیش از حد اشفته بود 

 صبح بخیر رزیتا چی شده ..؟-

 النور.. النور رفت سراغ هری ..-

 همین جمله کافی بود تا جان به خودش بیاد ..

 ر ..؟چی ...؟چطو-

 سارا رو کشتن والنور ..-

جان دیگه منتظر باقی حرف رزیتا نموند ..میدونست النور اونقدر از هری متنفره که ممکنه با این تنفر مشکل ایجاد 

 کنه ..

 از ایوون پائین پرید وپرسید 

 کجاست ..؟-

 دم پست خونه است ..محض رضای خدا دکتر... االن هری میکشدش ..-

 از کار النور چنان با مشت توی صورت النور کوبید که النور حس کرد برای چند لحظه از درد فلج شده هری عصبانی

 ولی خشم ونفرتش اونقدر زیاد بود که بدون توجه به درد... با ناخون هاش روی صورت هری خراش انداخت ..

 کتک خوردن النور نگاه میکردن .. هری مشت بعدی رو هم رو صورت النور فرود اورد ..افراد هری با پوزخند به

 سالواتوره هم که میخواست به النور کمک کنه توسط افراد هری متوقف شد ..

 مشت سوم بود که جاناتان سر رسید ..ومچ دست هری رو گرفت ..

 بس کن هری ..-

 جان نگاهی به النور انداحت که از درد زیاد بی حال شده بود ..

 جان چرخید ..هردو مرد ...قوی وپرزور تو چشمهای هم خیره شده بودن  نگاه عصبانی هری به سمت

 جاناتان مچ دست هری رو با شدت بیشتر فشرد ..

 ولشکن ..-

 فک هری از درد وعصبانیت منقبض شد انگار که حاال هری وجان در حال زور ازمایی بودن ..

 جان یه بار دیگه محکم دستور داد ..

 تمومش کن هری ..-

ری شونه ای النور رو رها کرد والنور بی حال وناتوان روی زمین افتاد ..جاناتان فوری مچ هری رو رها کرد وبه ه

 سمت النور رفت ..

 تمام صورت النور به خاطر شدت ضربه پراز خون شده بود .. 

 هری از کنار النور بلند شد وداد زد ..

 ممکنه سرنوشت تو هم مثل سارا بشه ..دیگه به من نزدیک نشو النور ..چون دفعهءبعد -
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 النوراز بین دندونه های چفت شده از درد نالید ..

 تقاص مرگ سارا رو پس میدی ...-

 جاناتان از اون همه خشم متعجب بود ..النور درد میکشید ولی بازهم حرف خودش رو میزد ..

 جاناتان بازوی النور رو گرفت وکمک کرد تا بلند بشه ...

ر پراز خشم با کمک جان به سمت مطب برگشت ولی نگاه عصبانیش ودستهاش مشت شده اش هنوز هم ادامه النو

 داشت ..

 رزیتا نگران وناراحت پشت سر اونها روون شد ...واقعا از اینکه این خبر رو به النور داده بود ناراحت بود ..

 های النور رو میبست .. جان النور رو روی تخت نشوند وبه سراغ وسائلش رفت باید زخم

 بغض النور تمومی نداشت از شدت خشم دستهاش رو مشت کرده بود وبی دلیل به جایی خیره شده بود ..

جان دستمال رو مرطوب کرد وزخم صورت النور رو تا حدی تمیز کرد ..چشمهای النور از درد خیس شد ولی بازهم 

 فقط فکش منقبض شد ومشت دستش رو بیشتر فشرد 

 رسختانه وبیهوده سعی میکرد جلوی ریزش اشکاش رو بگیره ...س

 ویلیام به دنبال رزیتا اومد ورزیتا به ناچار از النور جدا شد ..

 حاال النورِ پراز خشم باقی مونده بود وجاناتان ..

 النور سر سخت... پراز بغض... پراز نفرت بود و ..فقط به یه نقطه خیره شده بود وحرفی نمیزد ..

جاناتان به هیچ وجه از سکوت النور راضی نبود ..میدید که چقدر عصبیه ....که لبهاش از بغض ونفرت میلرزه ...واین 

 مطلب ازارش میداد 

 زخم روی پیشونی النور رو هم تمیز کرد وبازهم النور حرفی نزد ونگاهش رو برنگردوند ..

 داشت النور حرف بزنه ...فحاشی کنه و حتی حمله کنهجاناتان نمیدونست چرا اینقدر ناراحته ..چرا دوست 

 ولی این سکوت برای جاناتان غیر قابل تحمل بود ..

 به ارومی صداش کرد ..

 النور ..-

 النور همچنان خیره بود ..

 تو نباید اینکار ومیکردی ..درسته که سارا مرده ولی معلوم نیست که این کار هری بوده یا نه .. -

 فتن این حرف النور جوشید به محض گ

 بسه ...بس کن ..حمایت از اون خوک رو تموم کن ..من مطمئنم که اون اینکاروکرده ..-

 جان مقداری پماد روی زخم النور گذاشت ...

 به هرحال تا ثابت نشه تو نمیتونی کاری کنی ..-

 النور دست جاناتان رو با خشونت پس زد ..

 ره ثابت بشه که سارا رو کشته ..؟ثابت بشه ..؟چه جوری قرا-

 جان خونسردانه پرسید ..

 تو از کجا میدونی ..؟اصال چرا باید بکشدش ..؟-

 چون اون یه حیوونه ..چون وقتی یه نفر مقابلش ایستادگی میکنه دیوونه میشه ..چون ..-
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ت النور متحیر بود داشت درهم بغض گلوی النور بیشتر شد ..النور جلوی چشمهای متعجب جان که از اون همه صالب

 میشکست ..

 النور جنگجو درست مثل یه درخت تو دست طوفان... ذره ذره خرد میشد ...

 چون چی النور ..؟-

 این جمله ناخواسته گفته شد ...جاناتان فقط دوست داشت تا النور بغضش رو بشکنه ...تا حرف بزنه ..

 مه داد وقتی جوابی از النور نگرفت سنگدالنه ادا

 توحتی نمیدونی هری با سارابوده یا نه ..؟-

 النور فریاد زد ..

 میدونم بوده ..-

 جاناتان بازهم مصرانه پرسید ..

 چه جوری میدونی ..؟از کجا میدونی ...؟النور تو داری اشتباه میکنی ...-

 بغض النور شکست وبا فریاد گفت ..

ا من هم مثل سارا برخورد کرد ..چون به من تجاوز کرد ..خدایا اون خود چون باهاش بودم ...چون چند سال پیش ب-

 شیطانه ..دوست دارم بکشمش ..دوست دارم ..

 هق هق دردمند النور ادامهءسخنش بود ..

 نگاه جاناتان پیوسته تیره وتارترمیشد ..

ی هری خونخوار بخش تجاوز کرده .. باورش نمیشد ..باورش نمیشد کینهءالنور به خاطر این اتفاق باشه ..که یه روز

 واقعا هری کی بود ...؟النور ...؟رابطشون ..؟

 النور از درد خم شد .

 قسم میخورم یه روزی یه گلوله تو سرش خالی کنم ...-

 جاناتان متاثر از اون همه درد النور ...دستهاش روبه اروم بازکرد وبه دور شونه های النور پیچید ..

 بود که میتونست برای تسکین این جنگجوی کوچیک انجام بده .. این تنها کاری

 النور بی تاب وزخمی تو اغوش جان پناه گرفت ..خودش هم نمیدونست چرا ولی به اغوش امن جان احتیاج داشت ..

 مرگ سارا دردناک تر از اون چیزی بود که بقیه میفهمیدن ..النور با مرگ سارا ..مرگ خودش رو هم میدید ..

اون همه تالش کرده بود تا جلوی هری رو بگیره وحاال هری خیلی راحت سارای بی گناه رو کشته بود ..واین ثابت 

 میکرد که هری هیچ وقت دست از کارهاش برنمیداره 

 النور دستهای مشت شده اش رو به ارومی بازکرد وروی سینهءجان گذاشت ..

وازش کرد ..انگار که هردو تمام مشکالت وجنگهای گذشته رو رها کرده جاناتان مثل یه پدر مهربان کتف النور رو ن

 بودن ..

النور سر رو سینهءستبر جان گذاشته بود واز ته دل گریه میکرد ..خیلی وقت بود که این بغض بزرگ رو نگه داشته 

 بود ..

 دقیقا از همون روزی که هری پلید تو انبار کاه گیرش انداخت بود .

 ه وفضله بهش تجاوز کرده بود ...النور رو تحقیر کرده بود ..وبین کلی کا
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 جاناتان واقعا متاسف بود که چرا زودتر متوجه ءموضوع نشده ...

 النور سر از روی سینهءجان برداشت وتنها زمزمه کرد ..

 متاسفم جان ...متاسفم که تو رو هم درگیر کردم ..-

 ت ..وبا همون سروصورت زخمی از مطب بیرون رف

جاناتان خشمگین وناراحت دستهاش رو مشت کرد ..از نظر جان هری مک گوایر یه حیوون بیشتر نبود ..حیوونی که 

 نه تنها به سارای سیاه پوست بلکه به النور ضعیف وکوچیک هم رحم نکرده بود ...

**** 

 هی جویی صبر کن تو نباید بذاری هری به جنایتهاش ادامه بده ..-

 ز تکرار این حرفها خسته شده بود گفت ..جویی که ا

بس کن النور تا کی میخوای این موضوع رو ادامه بدی ..من هیچ مدرکی علیه هری ندارم ..پس نمیتونم دستگیرش -

 کنم ..

 ولی همه میدونن هری چه جور ادمیه ..حتی تو ...مگه یادت نیست ..؟-

اب نمیاد ..لطفا برو مزاحمم نشو ..من کارهای مهمتری دارم که چرا یادمه ولی این دلیلی برای کشتن سارا به حس-

 باید بهشون رسیدگی کنم ..

 جویی ...؟-

 النور این موضوع تموم شده است ...-

النور با حرص از دفتر کالنتری بیرون اومد ..این طور که معلوم بود هری مک گوایر همچنان ازاد بود والنور هیچ 

 ..کاری از دستش برنمیومد 

 

 دکتر هریسون ..؟دکتر ..؟-

 سالم سالواتوره ...چه خبره .؟-

 تلگراف دارید دکتر ..-

جاناتان متن تلگراف رو گرفت ...سالواتوره با یه خداحافظی ساده از مطب بیرون اومد وجان شروع به خوندن 

 تلگراف کرد ..

 با خوندن هر خط ابروهاش بیشتر درهم شد ..

 )جان عزیزم ..

ون طور که تو نامهءقبلی گفتم حال پدرت هرروز وخیم تر میشه وماهر دو چشم به انتظار تو هستیم ... جای خالی هم

 تو وجیمی ما رو ازار میده ..لطفا تا اتفاقی برای پدرت نیفتاده پیش ما برگرد ..

 مادرتو ایزابال ..(

 زیر لب زمزمه کرد ..نامه ..؟کدوم نامه ..؟

ی ای که قبال مادرش فرستاده بود رفت ودوباره محتویات اون رو چک کرد .حتی تمام جعبه رو به سراغ جعبهءپست

 خالی کرد ولی هیچ نامه ای نبود ..
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جاناتان به یاد اورد که اخرین بار بستهءباز شده اش رو روی پیشخون نونوایی النور دیده بود که درنهایت وقاحت 

 بدون اجازه بسته اش رو بازکرده بود ..

باورش نمیشد که النور این کار وکرده باشه ...ولی مگه کس دیگه ای هم به جز النور به این بسته دسترسی داشته 

 ..؟جواب نه بود وهمین هم خشم جان رو صد برابر کرد .

 النور سالی ..!!؟؟؟من باالخره یه روزی تو رو میکشم ..-

 فت ..متن تلگراف رو تو دست گرفت وبه سمت مغازهءالنور ر

 مغازه مثل هرروز شلوغ بود واستوارت به همراه دوقلوهای میسیز لوئیز درحال خرید بودن ..

دوقلوها واستوارت سالم کردن ولی جان بی توجه به اونها عصبانی وخشمگین جلو رفت ومتن تلگراف رو روی 

 پیشخون کوبید ..

 نامهءمن کجاست ..؟-

ب شد ولی بعد با یاد اوری اینکه نامهءجان رو برداشته سعی کرد خونسرد النور مبهوت از حرکت جان ابتدا متعج

 باشه ..

 منظورت از نامه چیه ...؟-

 جان متن تلگراف رو به سمت النور پرت کرد 

 بخونش خوب میفهمی ...-

 النور با یه نگاه سرسری متوجه شد که جان حتما جریان رو فهمیده ..

 دست من نیست ..-

 کرد ..جان فوران 

 تا این مغازه رو بهم نریختم بهم بگو نامهءمادر من کجاست ..؟-

 دوقلوهای مسیز لوئیز متعجب به دعوای بین جان والنور نگاه میکردن ..

 استوارت برعکس بقیه از این جنگ لفظی راضی بود ومنتظر بود تا ببینه کدوم یکی میتونه برنده بشه .

 گردونه چون به واسطهءاستوارت وبچه ها همهءدهکده خبر دار میشدن ..النور نه جرات داشت نامه رو بر

 ونه جرات داشت پنهونش کنه ..جاناتان غرید 

 النور نامه ..-

 ولی النور بازهم تمام شهامتش رو جمع کرد 

 گفتم که دست من نیست ..اصال چرا باید نامهءمادرت رو بردارم ..؟-

 واقعا النور رو ترسوند...جاناتان بی نهایت ترسناک شده بود .... چشمهای جاناتان چنان برقی زد که

 خودت خواستی النورسالی ..جنگ دوباره شروع شد .-

 وتوعرض چندلحظه درمغازه رو محکم بهم کوبید ورفت ..قلب النور همچنان میتپید ..

 استوارت با زیرکی گفت ..

 صی جان دست بزنی ..کار خوبی نکردی النور ...تو نباید به وسائل شخ-

 النور تنها یک جواب برنده داشت ..

 تو دخالت نکن استوارت ..-
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 قرص نون های دوقلوها رو داد واستوارت رو هم راهی کرد ..

 حاال النور دقیقا نمیدونست که با این نامهءکذایی چی کار کنه ..

 اهالی دهکده بده و اگه نمیداد ..اگه به جان میداد مطمئنا اونقدر عصبانی بود که خبر رو به همهء

 نمیدونست ....فعال باید سکوت میکرد تا بعد ..

جاناتان به محض بیرون اومدن ازمغازه سوار اسبش شد وبه کلبه اش برگشت ..باید هرجه زودتر خودش رو برای 

 سفر مهیا میکرد تا به شهر بره 

 ن وقت تلف کردن زودتر به راه بیفته ...حال پدرش خوب نبود ..واین جان رو وادار میکرد تا بدو

 

 سوفیا گریزبی لبهءدامنش رو خانمانه کمی جمع کرد وبا دست دیگرش چتر افتابیش رو باالتر گرفت ..

 چشمهاش با دیدن منطقهءجدید درخشید ..اینجا محل خوب وارومی برای زندگی وفرار از هیاهوی شهر بود ..

 الم که میبینمتون خانم گریزبی عزیز...خیلی خوشح-

 سوفیا از پله های کالسکه پائین اومد 

 ممنونم کالنتر .-

بهم گفته بودن که معلم جدید رو تو مسیر دیدن ..این باعث خوشبختی ماست که خانم محترمی مثل شما معلم -

 جدید دهکده باشه ..

چه طوری اطرافیان خودش رو تحت سوفیا لبخند جذابی زد.... این دختر شیک پوش وبا هوش به خوبی میدونست 

 تاثیر قرار بده ...وچه طور دیگران رو شیفتهءخودش کنه ...

 چشمهای براق واندام ظریفش دل هر بیننده ای رو به تپش میانداخت ..

 جویی کالهش رو باالتر برد وراه رو برای معلم تازه وارد زیبا بازکرد ...

 بود که به عمرش تو دهکده دیده بود .. واقعا که این زن یکی از زیباترین زنانی

 سوفیا رو به کلبهءمعلم سابق...که فاصلهءکمی با مدرسه داشت راهنمایی کردتا کمی استراحت کنه ...

 خبر دهان به دهان وگوش به گوش گشت وحاال تمام دهکده خبر ورود معلم تازه وارد روشنیده بودن ..

 شب جشنی ترتیب داد وهمه رو به بار خودش دعوت کرد .جفرسون به خاطر ورود معلم جدید همون 

النور بی اندازه مشتاق دیدن معلم جدید بود ...اون طور که رزیتا تعریف میکرد زن واقعا زیبایی بود وهمین زیبایی به 

 همراه عشوه گری های مالیم وطبع ارومش همه رو جذب کرده بود ..

ن لباس روز یکشنه اش رو به تن کرد لباسی به رنگ سورمه ای که دامن النور خوشحال از نبود جاناتان ...بهتری

 پرچین وکمر ظریفش واقعا النور رو زیباتر از همیشه نشون میداد ...

کاله زیبای سورمه ایش رو هم روی سر گذاشت ومقداری شیرینی معطر که به تازگی پخته بود برای معلم جدید به 

 ارمغان برد ..

 ش اندام ...با اون لباس قیمتی متجددانه ...ازش تشکر کرد ..سوفیای زیبا وخو

 النور محو زیبایی سوفیا شد ..واقعا که رزیتا حق داشت ...

سوفیا موهای عسلیش رو به زیبایی جمع کرده بود ولباس مجلسی به رنگ زرشکی پوشیده بود ..که دامن اون بزرگ 

 وپرچین بود 
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 سته وپوست مرمرین سوفیا رو سخاوتمندانه در معرض تماشا گذاشته بود ..یقهءلباس باز بود وسینهءهای برج

 مردهای مجرد دهکده دور سوفیا حلقه بسته بودن وهرکدوم گوی سبقت رو از دیگری می ربودن ..

 به راستی که سوفیا ستارهءبی قید وشرط اون شب بود ...

د قیمتی میدرخشید ...هربیننده ای رو مجذوب لبخند دلفریبش... چشمهای درشت وسبز رنگش که مثل دو زمر

 خودش میکرد ..

 النور ناخواسته محبت شدیدی نسبت به این دختر ظریف وبی نهایت زیبا احساس میکرد ...

 سوفیا گریزبی بی همتا بود ...

 

 جاناتان گیالس ویسکیش رو سر کشید واون رو روی میز گذاشت ..

ردهنده تر از قبل شده بود ..مادرو پدرش فوق العاده حساس بودن وهمین تو این سه روز ....مرگ جیمی ازا

 حساسیت ها باعث میشد دوری از جان رو طاقت نیارن ..

 جانی پسرم ..چی شده ..؟-

 جان نفس عمیقی کشید ..

 چیزی نیست مادر ...-

 ولی از وقتی که اومدی خیلی تو فکری ...-

 تکرار کرد ..جان با بی حوصلگی دوباره حرفش رو 

 گفتم چیزی نیست ..حاال پدر چطوره ..؟-

 از وقتی که تو اومدی خیلی بهتر شده ...جانی درمورد جیمی ...؟-

بس کن مادر خواهش میکنم ..جیمی مرده ...اون هم تو یه نزاع احمقانه ..کاری از دست کسی برنمیاد باید تحمل -

 کنید ..

 رازیر شده بود پاک کرد وگفت ..ایزابال قطرهءاشکی رو که ازچشماش س

 چه جوری تحمل کنم؟ ..اون برادر کوچک تو بود پسر دوم ما ..چه جور میتونم جای خالیش رو تحمل کنم ..؟-

 جان بازهم با بی حوصلگی نفسش رو بیرون فرستاد .به خاطر همین حرفها بود که به دهکده پناه برد ..

رای اهالی دهکده تنگ شده بود ..دوست داشت پیش اون مردم معمولی باد دهکده تو ذهنش پررنگ شد ...دلش ب

 برمیگشت ..حتی دلش برای النور هم تنگ شده بود ..

یاد خرابکاری هاش ونقشه هایی که براش میکشید افتاد ..یاد اینکه با اون همه عصبانیتی که نشون داد بازهم النور 

 نامه رو پس نداده بود ..

 ه النور همیشه فرد جالبی بوده ..جان اعتراف میکرد ک

 میشنوی پسرم .؟ازت میخوام پیش ما بمونی ..؟-

 جاناتان از فکر اون دهکدهءکنار دشت بیرون اومد ...

 نمیتونم ...باید درکم کنید ..مردم دهکده حتی یه دستیار پزشک رو هم ندارن که کمکشون کنه ..-

کنه کلی حادثه براشون به وجود اومده باشه وبه من احتیاج داشته باشن حتی تو همین لحظه ای که من اینجا موندم مم

.. 
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 ایزابال با بهت گفت ..

 پس من وپدرت چی ...؟-

 جاناتان فقط جواب داد ..

 شما هردو سالم وقبراقید ...ولی اگه دوباره اتفاقی افتاد حتما خبرم کنید -

 د .از جا بلند شد وجلیغهء رسمی وقیمتیش رو مرتب کر

 متاسفم مادر ولی من بیشتر از این نمیتونم بمونم ..باید زودتر به دهکده برگردم ...

**** 

از صبح فردا بود که سوفیا رسما کارش رو به عنوان معلم جدید دهکده شروع کرد ..واموزش به بچه های کوچک 

 وبزرگ دهکده رو به عهده گرفت ..

ه ..حتی حاضر بود قسم بخوره که بهتر از سوفیا برای معلمی دهکده پیدا النور اعتراف میکرد که شیفتهءسونیا شد

 نمیشد .

سوفیا زیبا ...جذاب ..باهوش وشیک پوش بود وتمام خصایص یک ادم موفق رو داشت ..وهمین هم النور رو وادار به 

 تمجید میکرد ..

پیش میبرد ..وحاال بعد از یک هفته سوفیا  النور جوری عاشق سوفیا شده بود که تقریبا همهءکارهاش رو با نظر اون

 نزدیک ترین دوست النور شده بود .

**** 

النور ظرف شیرینی خونگی رو به دست گرفت .از درمغازه بیرون اومد ونگاهی به در بستهءمطب جان انداخت .واقعا 

 خوشحال بود که دیگه جاناتان هریسون نیست تا ازارش بده ..

درنهایت تلگرافی که به دست جان رسید ..جان مجبور شد تا برای دیدن والدینش به شهر با ناپدید شدن نامه و

 بگرده وحاال النور میتونست با خیال راحت به کارهاش برسه ..

 البته این به جز ناراحتی ومشکالت اهالی دهکده بود که بدون جاناتان ودکتر دهکده به مشکل بر میخوردن .

زیادی به وجود اومده بود که اگر جاناتان دردهکده میبود میتونست خیلی راحت حلشون تو این دو هفته مشکالت 

 کنه ...

 النور اروم ومالیم به سمت مدرسه میرفت ..جایی که سوفیا در کلبهءکناریش زندگی میکرد ..

 صدای گریان روی کوچولو وشماتت های سوفیا باعث شد تاپشت در مکثی کنه 

 ی وبه خاطر انجام ندادن تکالیفت باید تنبیه بشی ..تو پسر بدی هستی رو-

 صدای گریهءروی بیشتر شد که النور طاقت نیاورد وتقه ای به در زد ..

 سوفیا به محض دیدن النور ابروهاش رو از هم بازکرد .

 اوه النور تو هستی ..؟بیا داخل ..-

 .روی کوچولو که از وجود فرشته آسای النور خوشحال بود گفت .

 میتونم برم ..؟-

 سوفیا با لحنی مخالف لحن چند لحظهءقبل گفت 

 البته میتونی بری ...ولی تکالیفت رو فراموش نکن ....-
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 جاناتان با خستگی از اسب پائین پرید ...بعد از دوهفته دوری دوباره به دهکده برگشته بود ..

لبه رو که بازکرد ...وبدون اینکه اهمیتی به لباسهاش به قدری خسته بود که یک سره به سمت کلبه اش تاخت درک

 بده تا صبح فردا رو خوابید ..

افتاب به تازگی باال اومده بود که جاناتان سرحال ومشتاق برای دیدن اهالی و....النور موش فضول دهکده ...به سمت 

 مطبش راه افتاد ..

کرده بود ..اروم واهسته با اسبش به سمت مطب  هوای تازهء بهاری وبوی خوش گلهای وحشی جاناتان رو مست

میرفت که توی مسیر نگاهش به قامت زنی افتاد که هم مسیر با جان سوار درشکهء تک اسبش به سمت مرکز 

 دهکده میرفت ..

قبل از اینکه به زن برسه ..زن از صدای سم اسب جان سر برگردوند ..جاناتان تو لحظه ءاول نگاهش به چشمان زمرد 

 ان زن افتاد ...نش

 زن غریبه بود ...ناخواسته با زانو به پهلوی اسب فشار اورد تا به زن نزدیک تر بشه ..

 سالم ...-

 اسب جان کنار درشکهء زن که اسب سفید وزیبایی اون رو میکشید هم قدم شد ..

 جان برگشت زن که تجدد وثروت از لباسها وکاله زیبا ودستکشهای سوار کاریش مشخص بود به سمت 

 سالم ..-

 جاناتان خوش رو ومودب خودش رو معرفی کرد ..

 من جاناتان هریسون هستم دکتر دهکده ..تازه وارد هستی ..؟-

 سونیا لبخند زیبایی روی لب نشوند ..از نظر جاناتان زن غریبه لبخند زیبایی داشت 

ته است که به دهکده اومدم ..ولی من شما رو تو من هم سوفیا گریزی هستم معلم تازهءدهکده ..بله تازه یک هف-

 این چند روز ندیدم ..

 نگاه درخشان سوفیا روی صورت وسینهءستبر جان چرخید ...این مرد فوق العاده جذاب بود ..

ساق دستهای عضالنی وشونه های پزشک جوان حس خوبی رو تو وجود سوفیا بیدار کرد ..میشد گفت یه جورهایی 

 هء این مرد جذاب شده بود..نشناخته شیفت

 بله اینجا نبودم برای دیدن خونواده ام به شهر رفته بودم ..مرکز ایالت ..-

 نگاه سوفیا مثل یک عقاب درخشید ...

 اوه خدای من ...خونوادهءشما ساکن مرکز ایالت هستن ..؟-

 بله خوانواده ام اون جا ساکن هستن -

 ومعروف هریسون که در مرکز زندگی میکردن بیش از حد وسوسه کننده بود ..هیجان سوفیا بیشتر شد ..اسم اشنا 

 اوه پس شاید شما متعلق به خونواده ی هریسون هستید ..؟-

 چشمهای زیبای سوفیا از شعف وشور میدرخشید وجاناتان رو متعجب تر میکرد ..

 جان تنها لبخند محجوبی زد ...
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ن ..اون هم تو این دهکدهءکوچیک با همچین سینه ی ستبر وصورت دیدن تک وارث عظیم خونواده ی هریسو

 جذابی قطعا یکی از خوش شانسی های زندگی سوفیا محسوب میشد ..

 خیلی از دیدارتون خوشبختم اقای هریسون ..-

 میتونید جان صدام کنید ..من هم همینطور -

 اوه البته جان ..راستی برای مرگ برادرت متاسفم ..-

 دستی به منظور مهم نیست تکون داد .. جاناتان

 ممنونم سوفیای عزیز ..این لطف تو رو میرسونه ..-

 لبهای زیبا وگونه های خوش رنگ سوفیا سکفته شد ..جان پیش خود اقرار کرد که این سوفیا واقعا زیباست ..

 م میومد ..سوفیا دقیقا مثل یک نجیب زاده ی اصیل بود ..واین خصلتش درهمهءرفتارهاش به چش

 با رسیدن به دو راهی سوفیا مودبانه ودر نهایت لطافت از جان خداحافظی کرد وراه مدرسه رو در پیش گرفت ...

 جاناتان اسب روبا زانو هی کرد وبه سمت مرکز دهکده راه افتاد 

ب وصمیمی هرچی به مرکز واهالی خوشروی دهکده نزدیکتر میشد .احساس میکرد بیشتر دل تنگ این مردم خو

 شده 

 حتی پیش خودش اقرار کرد که دلش برای النور فضول هم تنگ شده...

 

 جاناتان از اسب پائین پرید ...افسار اسب رو به تیرک بست وبا قد مهایی بلند از پله های ایوون باال رفت ..

بدون اینکه وارد مطب بشه  بوی خوش شیرینی های النور مثل هرروز صبح تا دم مطب هم میومد ..جاناتان ناخواسته

 به سمت مغازه رفت ..

 مثل اکثر اوقات یکی دو تا مشتری تو مغازه بودن 

 رابی ..ماتیلدا وویلیام ..که برای گرفتن نون تازه اومده بودن ..به جاناتان سالم کردن ..

 جاناتان هم با روحیه وانرژی مضاعف جواب هرکدوم رو داد ...

 دای جان ابرو درهم کشید .ولی النور با شنیدن ص

 جاناتان هریسونِ گستاخ دوباره برگشته بود واین النور رو اذیت میکرد ..

 چطوری ویلیام ..؟-

 خوبم دکتر ..سفر چطور بود ..؟-

 جاناتان با یاد اوری سفربی سرانجامش نفسش رو به کندی بیرون داد ..

 خسته کننده ..-

 بدون هیچ حرف اضافه ای خواسته اش رو گفت ..به سمت النور برگشت ومغرورانه و

 پنج تا شیرینی خونگی میس سالی-

 النور دوباره به همون شرایط تهاجمی سابق برگشت ..

 من شیرینی ای برای تو ندارم ..-

 ابروهای جان باال پرید ..موش فوضولش نرسیده جنگ رو شروع کرده بود ..

 ه کن ..البته که داری !!توی قفسه هاست نگا-
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 ویلیام وماتیلدا ورابی هرسه به این گفت وگو نگاه میکردن ..برای هر سه جالب بود تا نتیجه رو بدونن ..

 ایا النور پیروز میشه؟ یا جاناتان مثل همیشه با زیرکی به خواسته اش میرسه ..؟

 النور نون های ماتیلدا رو حساب کرد ..

 پنج سکه ماتی ..-

 درحالی که با نگاه متعجب به جان نگاه میکرد با مکث روی پیشخون گذاشت  ماتیلدا سکه ها رو

 والنور بسته ی نون ها رو به دست ماتیلدا داد ..

 به آرومی به سمت جاناتان برگشت ...خوب میدونست که این مکث ها چقدر جاناتان رو عصبی میکنه ..

 رم... ولی درمورد شیرینی ها اجباری نیست ..بهت که قبال گفتم ...من به تو نون میفروشم چون مجبو-

 پس اگه نون نمیخوای بهتره از مغازه ی من بری بیرون ..

 فک جان منقبض شد ..تحمل النور هنوز هم سخت بود 

 به سمت پیشخون رفت وبا همون صورت پرجذبه کمی به سمت النور خم شد ..

 پنج شرطم رو دارم ..شرط و شروط ما هنوز باقیه و من هنوزچهار شرط از -

شرط دوم من اینه که تو هرروز پنج شیرینی خونگی وتازه برام درست کنی وبه مطبم بیاری .این شرط از همین االن 

 باید اجرا بشه ..

 اوه ...-

 این صدای ماتیلدا بود ..

 النور ابرو درهم کشید 

 ل کنم ..تو حق نداری... من مجبور نیستم به این دستور احمقانهءتو عم-

 جاناتان به عصبانیت بچه گانهءالنور لبخند محوی زد 

 چرا مجبوری خانم جوان ..چون تو شرط بستی -

 ویلیام هم در ادامهءحرف جاناتان اضافه کرد ..

تو شرط بستی النور...این رو تموم دهکده میدونن ...پس باید انجامش بدی ..بهتره همین االن شیرینی های دکتر -

 رو بهش بدی ..هریسون 

 النور ازخشم سرخ شده بود ...نگاهی به رابی که با دلسوزی بهش نگاه میکرد انداخت 

 ولی ولی ..-

ماتیلدا هم حرفی نمیزد ولی نگاهش به النور طوری بود که النور فهمید باید همین االن به این شرط عمل کنه وگرنه از 

 فردا تمام دهکده بهش خواهند خندید ..

 کسی شرط ببنده واون رو انجام نده باعث میشد تا اهالی دهکده دستش بندازن ودیگه باهاش شرط نبندن .. اینکه

 النور عصبانی بود ..اونقدر عصبانی که میخواست تمام مغازه رو بهم بریزه 

خت وروی ولی به جای اینکار ....به ارومی به سمت قفسهءشیرینی ها رفت وپنج تیکه شیرینی رو تو یه بسته ری

 پیشخون گذاشت ..

 جاناتان با لبخندی که نمیتونست پنهانش کنه شیرینی ها رو برداشت وروکرد به النور ..
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لطفا هرروز عصر موقع رفتن شیرینی ها رو به مطبم بیار .درضمن فراموش نکن ..من داروی ملین رو همیشه به -

 همراه دارم ...پس لطفا مرتکب کار احمقانه ای نشو ..

 بدون اینکه حتی پول شیرینی ها رو روی پیشخون بذاره از ویلیام ورابی وماتیلدا خداحافظی کرد ...و

 النوز از عصبانیت کبود شده بود .زنگ سردر مغازه به صدا دراومد وجان از مغازه بیرون رفت ...

 اوه عزیزم .متاسفم ..-

 النور لبخند معذبی زد ..

 مهم نیست ماتی ...-

 سفارش رابی رفت ولی همزمان به این فکر کرد که جاناتان هریسون به دهکده بازگشته  به سراغ

 بله... مردجهنمی.. دوباره جنگ رو شروع کرده بود

 

 جاناتان نگاهی به توبی انداخت ...

 چیه توبی ..؟چی فکرت رو مشغول کرده ؟-

 رو نشون داد وپرسید .. توبی چکش کوچکی رو که جان برای تست حرکت زانو به کار میبرد

 این چکش خیلی کوچیکه... واقعا برای کوبیدن میخ استفاده میشه ؟-

 جاناتان با شنیدن این حرف قه قه ای زد وگفت 

 نه پسرجان این چکش اصال برای کوبیدن میخ نیست ..-

 چشمهای توبی پراز سوال شد ..

 پس برای چیه .؟-

 رد ورو تخت نشوند ..جاناتان به ارومی توبی رو بلند ک

 شلوارش رو تا زانو باال برد وبا چکش تلنگری به زانوی توبی زد ..

پای توبی براثر تحریک بلند شد ودوباره افتاد ...چشمهای توبی پراز تعجب شد ...با دهانی باز به معجرهءدکتر 

 هریسون خیره شده بود 

 تو چه جوری این کارو کردی .؟-

 یافهءمتعجب توبی زد ...جاناتان لبخندی به ق

 خیلی اسون توبی ...نگاه کن...روی زانوی تو زیر پوستت کلی حس هست یکیشون برای بلندکردن پاته ...-

 وقتی با این چکش به اون حس ها میزنم ..باعث میشه واکنش نشون بدن ..

 چشمهای توبی درخشید 

 ست دارم مثل تو دکتر بشم ..تا همه چیز رو بدونم ..وای دکتر هریسون ..تو همه چیز رو میدونی ...من هم دو-

این عالیه توبی ...تو باید درس بخونی وسرکالس خانم گریزبی حواست رو جمع کنی تا بتونی یه روزی پزشک -

 خوبی بشی ..

 توبی دستهاش رو مشت کرد وبا تمام توان بچگانه اش قول داد ..

 یه روز مثل شما دکتر خوبی خواهم شد ..من درس میخونم دکتر هریسون ومطمئنم که -

 جاناتان موهای سرکش توبی رو بهم ریخت وگفت ..
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 البته مطمئنم توبی ..تو حتما دکتر خوبی خواهی شد ...-

......... 

عصر روز یکشنبه بود وجوون های دهکده در بار جفرسون جمع شده بودن سوفیا والنور وجاناتان هم از این قاعده 

 ودن ..مستثنی نب

 النور لیوان لیمونادش رو مزمزه کرد وبا سیسیلی درمورد برداشت محصول صحبت کرد ..

 نگاه النور از همون فاصله روی خنده های سوفیا خیره بود ..

 سوفیا درحالی که دست به دور بازوی جان حلقه کرده بود میخندید وهرلحظه بیشتر از قبل به جاناتان میچسبید ..

 متاسف بود که چرا تا این حد به جاناتان هریسون گستاخ عالقه پیدا کرده ...؟ برای سوفیا

 به نظر النور جاناتان فقط یک دکتر متکبر خودخواه بود

همون طور که به سوفیا نگاه میکرد دیدکه دست جان رو گرفت وهمراه خود به سمت مرکز سالن خالی که برای 

 رقص های دو نفره بود برد ..

امال بی تفاوت بود هیچ حسی نسبت به جاناتان نداشت ..دیدن این منظره به هیچ عنوان تاثیری توی وجودش النور ک

 نداشت ..

 هرچند که دلش برای سوفیا میسوخت ..جاناتان هریسون گاهی واقعا بی رحم میشد ...

دش هم نمی اورد ...النور تنها یاد بوسه ای که درگذشته از لبهاش گرفته بود اونقدر کمرنگ شده بود که حتی به یا

 حسی که داشت بی تفاوتی بود وبس .

 جاناتان دستش رو به دور کمر سوفیا حلقه کردورقص دونفرشون اغاز شد ..

 لیمونادش رو دوباره مزمزه کرد و به سمت سیسیلی که با غصه به این صحنه نگاه میکرد برگشت ..

 این حد عاشق ودلباختهءجان شده ...النور واقعا نمیدونست که چطور سیسیلی تا 

 شاید جاناتان جذاب بود ..قد بلند وخوش چهره ..

 ولی غرور بیش از حد ورُک بودنش .تمام این صفات رو تحت الشعاع قرار میداد ..

 النور به هیچ وجه نمیتونست حتی برای یک لحظه خودش رو به جای سیسیلی یا سوفیا بذاره ...چرا که از نظر النور

 جاناتان بی منطق ترین وبی ادب ترین مردی بود که میشناخت ..

 صدای قه قهءمستانهءسوفیا باعث شد تا سر برگردونه ..

 سوفیا دراغوش جان بود ومیخندید ..سیسیلی اروم اشک گوشهءچشمش رو پاک کرد ..النور متعجب گفت ..

 ان مسلما نمیتونه ازش چشم پوشی کنه ..اوه محض رضای خدا سیسیلی بس کن ...سوفیا دختر زیبائیه وج-

 هردو با هم به سمت سوفیا که درحال چرخ زدن بود نگاه کردن 

لباس سورمه ای یقه باز سوفیا که دامن پرچین وپف الودش با حرکت رقص به هر سمیتی میرفت واقعا برازنده اش 

 بود ..

 النور؟.. .-

 النور به سمت سیسیلی برگشت ..

 بله -

 لی دستمال توی دستش رو بازکرد واشکش رو پاک کرد .سیسی
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 من فکر میکردم که دکتر هریسون از تو خوشش میاد .-

 واکنش النور یک خندهءبلند واز ته دل بود ..طوری که حتی جان وسوفیا هم به سمتش برگشتن ..

...دلیل این خنده رو نمیدونست نگاه جان برای لحظه ای روی چهرهءگشادهءالنور که ندرتا شاهدش بود خیره موند 

 فقط این لبخند زیبا رو دوست داشت 

 اوه سیسیلی ...سیسیلی کوچولوی من ..چطور همچین فکر احمقانه ای تو سرت افتاده...؟-

 اشک گوشهءچشمش رو که به خاطر خندیدن زیاد سرازیر شده بود ..پاک کرد ونفسی گرفت .

 خند زد ..ولی با یاداوری حرف سیسیلی بازهم لب

 سیسیلی ناراحت ومعذب سرش رو به النور نزدیک کرد ..

 اروم النور همه میفهمن ..-

 النور با حرکت دست وسر اشاره کرد که نگران نباش ..

 گونهء سیسیلی رو به ارومی نوازش کرد وگفت ..

 ون با خبر نیستی ..؟سیسیلی عزیزم ..چرا این حرف رو میزنی ..؟مگه تو از جنگ بین من وجاناتان هریس-

 من واون همیشه با هم مشکل نداریم ..چطور فکر میکنی ممکنه بهم عالقه داشته باشیم ..؟

 سیسیلی زمزمه کرد ..

 چون حسم بهم میگفت ...-

اوه عزیزم ..خودت بهتر از هرکسی میدونی که من دیر با مردها کنار میام ..بیشتر دوست دارم مستقل باشم وحتی -

 روزی تصمیم بگیرم با کسی باشم مطمئنا اون یه نفرجاناتان هریسون دکتر احمق دهکده نخواهد بود .. اگه یه

 ولی تو نگاهِ دکتر هریسون .-

 النور حرف سیسیلی رو قطع کرد ..

 من تو نگاه دکتر هریسون فقط غرورودشمنی میبینم همین ..بهتره ذهنت رو درگیر این مسائل نکنی ..-

 اتان وسوفیا اشاره کرد وگفت ...به سمت جان

 ببین! واقعیت اونجاست ..جاناتان وسوفیا همدیگه رو انتخاب کردن ..-

 سیسیلی به سمت جاناتان چرخید وبا آه به صورت تراشیده وچشمهای میشی جاناتان خیره شد ..

 مرد افسانه ایش دیگر برای اون نبود ..

 سمت جاناتان رفت ..سوفیا با دیدن دکتر چشمهاش درخشید وبه 

 سالم جان .-

 جان با شنیدن اسمش به سمت سوفیا برگشت ..

 اوه سالم سوفیا ..حالت چطوره ؟-

 خوب ..امروز عصر یه مهمونی کوچیک تو کلبهءدنیل گرفته میشه همراه من میایی ..؟-

 جان دستی توی موهاش کشید.زیاد مایل نبود ..

 پاتریک برم گویا صبح حالش بد شده .نمیتونم سوفیا قراره به عیادت -

 سوفیا دستش رو به دور بازوی جان حلقه کرد وبدنش رو سخاوتمندانه بهش چسبوند ..

 اوه جاناتان تو نمیتونی درخواست من رو رد کنی ..؟من امشب به همراهیت نیاز دارم ...-
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 که بگه ...جاناتان نمیدونست چه جوابی بده ..ولی چشمهای ملتمس سوفیا باعث شد 

 باشه سوفیا همراهت میام ولی اول باید به دیدن پاتریک برم ..-

 سوفیا روپنجهءپا بلند شد وگونهءجاناتان رو بوسید ..

 این عالیه جان ...شب منتظرتم ..-

 دستش رو از دور بازوی جان بازکرد وهمون طور که اومده بود برگشت ..

 میکرد ..سوفیا بی پرواتر از اون چیزی بود که فکر میکرد ..جاناتان با تعجب به رفتار سوفیا فکر 

با گیجی به سراغ وسائلش رفت ..این طور که معلوم بود برای رفتن به این مهمونی باید زودتر به دیدن پاتریک 

 میرفت ..

....... 

یجان سوفیا رو بیشتر انگشتهای سوفیا روی سینهءجان به حرکت دراومد ...هردو درحال رقص بودن ونور کم سالن ه

 کرده بود ..

 سوفیا بی اعتنا به سایر اهالی دهکده چرخی زد وگفت ..

 اوه جاناتان تو فوق العاده ای ..-

 جاناتان لبخندی زدو با نخوت گفت ..

 البته من فوق العاده ام ..-

 قه قهءسوفیا باعث جلب توجه بقیه شد ..

 تو مغرور هم هستی جاناتان ..-

 زهم تائید کرد ..جان با

 البته سوفیا ی عزیز ..مغرور هم هستم ..-

 سوفیا سرانگشت اشاره ومیانیش رو روی سینهءجان باال برد ..

 اشاره... میانی ..اشاره ...میانی ..

خب جاناتان هریسون مغرور .ایا حاضری که من رو به کلبه ام برسونی .؟خیلی تمایل دارم این راه رو به همراه تو -

 رم ..ب

 جاناتان حرفی نداشت ..شاید سوفیا بی پروا بود ولی همراهیش تا کلبهءکنار مدرسه مشکلی نداشت ..

 البته ...از این طرف ..-

 راه رو برای سوفیا بازکرد وشانه به شانه اش از کلبهءدنیل بیرون رفت ..

ن سرازیر بود باعث میشد میل سوفیا هوا تاریک ومحیط ارام ودل چسب بود ..باد خنکی که از هرطرف به سمتشو

 نسبت به جان بیشتر بشه ..

 دم کلبه که رسیدن ..سوفیا جاناتان رو به یه فنجون چایی دعوت کرد ..

 جاناتان از کالسکه ء سوفیا پائین پرید ..یه فنجون چای قطعا میتونست خستگیش رو در کنه ..

 تسوفیا اب رو روی هیزم گذاشت وبه سمت جاناتان رف

طبق معمول همیشه که جسورو بی پروا بود بدون اجازه روی زانوی جان نشست ودستش رو به دور گردن جان حلقه 

 کرد ..
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 اون جاناتان تو بی نظیری ..-

جان متعجب بود ..توقع چنین برخورد نزدیکی رو نداشت سوفیا که به خاطر نوشیدنی های که خورده بود مست 

 معمولی گفت ..ومست تر میشد با لحن غیر 

 تو واقعا مرد جذابی هستی .. -

 جاناتان که از این نزدیکی بیش از حد راضی نبود ..سرش رو برگردوند .

 هیچ تمایلی نداشت که تو شرایط زنی مثل سوفیا باهاش همبستر بشه ...مخصوصا نه حاال ونه تو مستی سوفیا .

ت دیگه اش رو به زیر زانوی سوفیا برد و به ارومی از جا همون طور که دست سوفیا به دور گردنش حلقه بود دس

 بلند شد

 وسوفیا رو به سمت تخت برد ..

چشمهای سوفیا میدرخشید از صمیم قلب خوشحال بود که نقشه اش گرفته ومیتونه امشب رو با مرد جذابی مثل جان 

 بگذرونه .

 گردنش بازکرد وقد راست کرد . جاناتان سوفیا رو روی تخت نشوند ..دستهای سوفیا رو از دور

 سوفیا منتظر قدم اول جان بود ولی جان چرخید وبه سمت درکلبه رفت ..

 سوفیا صدا زد 

 جانی کجا میری ..؟-

 جاناتان درحالی که کالهش رو برمیداشت گفت ..

 ... تو امشب مستی ومن خسته ام ..دعوتت به چایی رو درکمال احترام رد میکنم ..شب خوش سوفیا-

 واز کلبه بیرون رفت ..

 نگاه سوفیا تیره شد ..توقع این همه خودداری رو از جان نداشت

 عصبانی وناراحت بالشت رو پرت کرد وتخت رو بهم ریخت ..جاناتان هریسون لعنتی بیش از حد مغرور بود ...

 صبح روز بعد بود که جاناتان با یک شایعه مواجه شد ..

وفیا ..جاناتان اصال نمیفهمید این شایعه چه جوری واز کجا سر دراورده ..هرکسی که جان رو شایعهءرابطه اش با س

 میدید راجع به سوفیا ازش سوال میپرسید ..

 دکتر هریسون این درسته که شما توماه جوالی با سوفیا ازدواج میکنی .؟-

 جاناتان براشفت ..از صبح به حد کافی شنیده بود ..

 زده .؟ کی این حرف رو-

 بن متعجب از خشم بیش از اندازه ءجان گفت 

 تمام دهکده راجع به این موضوع حرف میزنن ..-

 جاناتان با کالفگی نفس کشید ..

 اصال این طور نیست ..بهتره به بقیه هم بگی که هیچ رابطه ای بین من وسوفیا گریزبی نیست ..-

 ولی دکتر ...-

 تنها جواب منه .. خواهش میکنم تمومش کن بن این-

 باشه جان ..متاسفم که ناراحتت کردم ..-
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 جاناتان بی حوصله بستهءداروها رو به بن داد واون رو تا دم در بدرقه کرد ..

 خدایا کی بود که این خبر رو پخش کرده ..؟ازدواج با سوفیا ؟؟محال بود ..

........ 

 چوبی رو بازکرد وبه محض دیدن جان لبخند زد ..جان تک ضربه ای به در کلبهءسوفیا زد ..سوفیا در

 اوه جاناتان حالت چطوره ..؟-

 جاناتان سرد وبی حوصله گفت .

 سالم سوفیا ..خوبم ..میتونم بیام تو ..؟-

 سوفیا از سر راه کنار رفت وبه داخل اشاره کرد ..

 البته بیا تو ..-

 ی نبود که به این کلبه اومده ..سوفیا به صندلی اطاق اشاره کرد .جان قدم به کلبهءسوفیا گذاشت ..هرچند که بار اول

 بیشین جاناتان ..-

 جاناتان بدون اینکه به حرف سوفیا گوش بده ..برگشت به سمتش ..

 نه سوفیا زیاد نمیمونم ..میخواستم باهات صحبت کنم ..-

 اقرار به عشقش نسبت به سوفیا خوشحالش کنه سوفیا مشتاقانه لب فرو بست ..امیدوار بود که جاناتان هریسون با 

 البته گوش میدم جانی ..؟-

 جان لبهءکالهش رو که به دست گرفته بود لمس کرد 

بهتره باهات رو راست باشم سوفیا... من هیچ از شایعاتی که تو دهکده پیچیده خوشم نمیاد ..دوست ندارم اهالی -

 ون لحظه شماری کنن .رابطهءمن وتو رو جدی بگیرن وبرای ازدواجم

 نگاه سوفیا ..تیره وتار شد .جاناتان مغرور اون رو نمیخواست 

 لبخندش کمرنگ شد ..

 منظورت چیه ..؟-

منظورم واضحه سوفیا .لطفا اگر کسی ازت سوال پرسید بگو که هیچ رابطه ای بین من وتو نیست بهتره هرچه زودتر -

 به این شایعات خاتمه بدیم ..

 من رو دوست نداری ..؟ یعنی تو-

 البته که نه ..-

 ولی من فکر میکردم تو به من عالقه داری ..؟-

 جاناتان متعجب گفت چطور همچین فکری کردی ؟من وتو به هیچ عنوان مناسب هم نیستیم ...

 ولی من به تو عالقه دارم ..-

ه داشته باشی درحالی که همه اش دو هفته خدای من سونیا این چه حرفیه که میزنی ؟..چطور میتونی به من عالق-

 است که با هم اشنا شدیم؟ 

 اوه ..-

 این نهایت عجز وناراحتی سوفیا رو نشون میداد ..

 تو نمیتونی اینقدر سنگدل باشی ..؟-
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 کافیه سوفیا من حرفی با تو ندارم ..فقط میخوام به این شایعات پایان بدم ..-

 روز خوش از کلبهءسوفیا بیرون اومد .. کالهش رو به سر گذاشت وبا یه

 سوفیا به شدت عصبانی بود 

زیباترین ودل ربا ترین زن دهکده بود وسوفیا اصال فکر نمیکرد که روزی جاناتان به این شدت او رو ازخودش برونه 

... 

 مشتش رو جمع کرد وبا خودش زمزمه کرد ..

 ه ازدواج با من میشی این رو بهت قول میدم ..جاناتان هریسون ...مطمئنم که یه روزی مجبور ب-

لبخند مزوارنه ای زد وبه سمت لیوان روی میز رفت .صحبت راجع به دیشب وقرار ومدار غیر واقعیش ..با رزیتا 

 خوب جواب داده بود ...

 ب میکرد حاال همه اونها رو متعلق به هم میدونستن ...حتی النور سالی که گه گاهی نگاه جان رو به خودش جذ

...... 

 جاناتان باالی پله ها ایستاد وپرسید ..

 چی شده توبی ..؟چرا اینقدر ناراحتی ..؟-

 توبی جوابی نداد .. جاناتان روی پله کنار توبی نشست ..

 توبی ..؟نمیخوای حرف بزنی ..؟-

نهءتوبی حلقه کرد وتوبی رو به توبی همچنان مغموم وناراحت به روبه رو خیره بود ...جاناتان دستش رو به دور شو

 خودش فشرد ..

 با من حرف بزن توبی ...از چی ناراحتی ..؟-

 توبی جاناتان رو پس زد وبا ناراحتی گفت ..

 به من دست نزن ...-

 این لحن توبی برای جاناتان عجیب بود ..

 توبی .؟-

 تو به من دروغ گفتی ..-

 چه دروغی ..؟-

 زی دکتر بشم ..ولی دروغ گفتی... من با پای کوتاهم نمیتونم دکتر بشم ..تو گفتی میتونم یه رو-

 این چه حرفیه ..؟کی این حرف رو زده ...؟-

 توگفتی میتونم یه دکتر مثل تو باشم -

 جان دستهای توبی رو مهار کرد وسعی کرد تا توبی رو اروم کنه ..

 توبی اروم اروم ..-

 ن ..تو دیگه دوست من نیستی ومن دیگه نمیخوام باهات حرف بزنم .نمیخوام ..ولم کن دکتر هریسو-

 دستهاش رو ازاد کرد وبا همون پای کوتاه وبلند از پله ها پائین دوید ..

جاناتان متعجب ومبهوت به خشم وتالطم توبی فکر میکرد ونمیفهمید که چرا توبی کوچولو تا این حد ازدستش 

 عصبانیه ...؟
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 ن باید باهات حرف بزنم ...صبر کن جاناتا-

 جاناتان عصبی وبی حوصله چشمهاش رو رو هم فشار داد .

 این بار سوم بود که سوفیا مزاحمش شده بود ..

 هوا داشت تاریک میشد وجان خسته از یک روز کاری داشت به سمت بارمیرفت که سوفیا صداش کرد ..

ن اونقدر خسته ام که هیچ تمایلی برای صحبت کردن راجع به چیه سوفیا .؟بهتره حرف مهمی داشته باشی ..چون م-

 عالقهءتو ندارم .

 اخم های سوفیا درهم شد ..سابقه نداشت کسی مثل جان تمایلی بهش نداشته باشه ..

 جاناتان با من این جوری صحبت نکن ..من وتو همدیگه رو دوست داریم .-

 و ..این عالقه کامال یک طرفه است نه خانم جوان تو من رو دوست داری نه من تو ر-

 چطوری میتونی همچین حرفی بزنی ...؟از رفتارت کامال معلومه که من رو دوست داری ..-

 جاناتان کسل جواب داد ..

نه ندارم ..بذار برای اخرین بار بهت بگم سوفیا ..تو فقط درحد یک دوست ساده هستی ..نه یه عشق ...نه حتی زنی -

 برای ازدواج .

 جاناتان !!-

سوفیا تمام راهها رو به روی خودش بسته میدید ..نگاهش روی صورت جان میچرخید که از گوشهءچشم النور سالی 

 رو دید که از در مغازه بیرون اومد ودر رو قفل کرد ..

جان  سوفیا اناً تصمیم گرفت ..فاصلهءبین خودش وجان رو با یک قدم پرکرد ولبهاش رو گستاخانه روی لبهای

 گذاشت ..

 النور به محض برگشت با صحنهءبوسهءجان وسوفیا که درتاریک روشنای خیابون زیاد به چشم نمیومد مواجه شد 

 جان که متعجب شده بود حرکتی نکرد ..نه بوسید نه حتی دستش رو بلند کرد ..هیچ حرکتی نکرد ..

 اسی نداشت ...سوفیا لبهای جان رو با ولع میبوسید ولی جان بازهم هیچ احس

به سوفیا حق میداد مرتکب همچین عملی بشه ..همون جوری که خودش در شبی نچندان دور بی اراده وناخواسته 

 لبهای النور رو بوسیده بود 

 بی دلیل وبی فکر ...

ان هریسون النور با دیدن این بوسه ته لبخندی زد وبه ارومی به سمت اسبش راه افتاد ..از نظر النور باالخره جانات

 مغرور درتلهءسوفیا افتاده بود ..

 اسب رو به ارومی به حرکت دراورد ...وپشت به مسیر جان وسوفیا حرکت کرد 

 سوفیا به محض رفتن النور از جان فاصله گرفت ..جان تنها با یک پوزخند ایستاده بود .

اثیری دررفتار جان نداشت سوفیا عصبانی وخشمگین دستهاش رو مشت کرد .حتی بوسهء پرحرارتش هم ت

 .دستهاش رو جمع کرد وگفت 

 جاناتان هریسون تو باالخره من رو میپذیری این رو مطمئن باش ...-
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جان فقط سری از تاسف تکون داد .کم کم داشت به سالمت روانی سوفیا شک میکرد ..این عالقهءبیش از حد براش 

 عجیب بود .

سوفیا این طور عاشق جان شده بود ...تنها لغتی که معنی حسش رو میرسوند تنها سه هفته از دیدارشون میگذشت و

 تعجب بود ..

.... 

 سوفیا با عصبانیت دست توبی رو کشید .

 تو پسر احمق باالخره خواهی فهمید که با این پای کوتاه نمیتونی پزشک بشی ...-

 میمش رو عوض کنه ..توبی مغرورتر از اون بود که با عصبانیت ودادو فریاد سوفیا تص

 ولی دکتر هریسون به من گفته میتونم -

 سوفیا عصبانی تر شد ..وبا حرص شونهءتوبی رو تکون داد ..

 بسه ...بس کن پسرک احمق ...تو نمیتونی دکتر بشی ...-

 وشونه اش رو هل داد جوری که توبی از پشت روی زمین افتاد 

 توبی عصبانی وناراحت جوشید ..

 نکار تو رو به دکتر هریسون میگم ...من ای-

 سوفیا به قدری خشمگین شد که خط کش چوبی قدیمیش رو برداشت 

 سرجات وایسا توبی .-

 توبی از جا بلند شد 

 به خاطر این گستاخی تو بیست ضربه خواهی خورد ..-

ازحرفهای معلم عصبانیش  توبی درست مثل یک مرد مصصم دستهاش رو باال اورد ..ضربه های خط کش رو راحت تر

 قبول میکرد ..

 سوفیا اولین ضربه رو وارد کرد .توبی اخم کرد وفک منقبضش رو روی هم فشرد ..

 این بار اولی نبود که سوفیا گریزبی تنبیهش میکرد ..عادت کرده بود با سوفیا بحث کنه ودراخر کتک بخوره ..

با عصبانیت ضربه های بعدی رو فرود اورد تا جایی که وقتی دومین ضربه ...توبی سخت ومحکم ایستاد ..سوفیا 

 ضربهءبیستم تموم شد تمام دستهای توبی پرازخون بود ..

 سوفیا با خشونت شونهءتوبی رو گرفت وسرجاش نشوند ..

 این تنبیه رو هیچ وقت فراموش نکن توبی .تو نمیتونی با پای کوتاهت یک پزشک بشی ..-

 ناکش رو روی میز گذاشت اونقدر درد داشت که جای هیچ صحبتی با سوفیا نبود ...توبی تنها دستهای درد

 

 دکتر هریسون ...دکتر ...؟-

 مطب به شدت باز شد وکریستینا دختر کوچولوی ماتیلدا روی دستهای مادرش به داخل مطب اورده شد .

 صورت ماتیلدا وکریستین خیس از اشک بود ..

 ه کار شد ..کریستینا رو روی تخت خوابوند ونگاهی به صورت گریان کریستینا انداخت جاناتان بالفاصله دست ب

 چی شده ؟-
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 دست دخترم ...دستش شکسته ..-

 جاناتان شال روی دست کریستینا رو بازکرد وبا یه نگاه متوجه استخوان شکستهءبازوش شد ..

ه های دست گذاشت وسعی کرد با نوار محکمی اتل دو تیکه چوب نازک روکه خودش به خوبی برش داده بود درکنار

 ها رو سرجا ثابت نگه داره ..

گریهءکریستینا ودرد زیادش باعث میشد تقال کنه وهمین هم جاناتان رو معذب میکرد..جاناتان دست رو بست ورو 

 به ماتیلدا کرد ..

 چه جوری این اتفاق افتاده؟ -

 توی مدرسه ...-

 چطور ..؟-

 قط سوفیا گریزبی خبرم کرد که کریستینا دچار سانحه شده نمیدونم ف-

 جاناتان کمی خم شد تا هم قد کر یستین بشه .

 موهای درهم ریخته اش رو نوازش کرد وپرسید ..

 چه اتفاقی برای دستت افتاده کریستینا ؟..-

 کریستینا حرفی نزد ..

 کریستینا تو بامن دوست بودی ..باید بهم بگی ...-

ستینا درحالی که گریه میکرد سری به معنی نه تکون داد ...ماتیلدا وجان هردو متعجب بودن ..مطمئنا کریستینا کری

 اتفاقی رو که براش افتاده بود مخفی میکرد ..

 جان همون طور که موهای نازک وروشن کریستینا رو نوازش میکرد .با خودش اندیشید ..

 مده اتفاقات عجیب وغریب زیادی افتاده ...()از وقتی سوفیا گریزبی به دهکده او

 این دست شکسته دومین حادثه درطول هفتهءگذشته بود که بچه ها هیچ توضیحی راجع به حادثه نمیدادن ...

..... 

 جان سر راه توبی رو دید که دور دستهاش رو بسته بود ..متعجب به سمتش راه کج کرد ..

 توبی ..؟-

 یستاد ..توبی با دیدن هریسون ا

 حالت خوبه توبی ..؟-

 توبی فقط نگاه کرد ..

 هریسون نگاهی به هردو دست توبی انداخت وکنارش زانو زد ..دستهاش رو تو دست گرفت ..

 چه بالیی به سر دستهات اومده ..؟-

 کرد توبی دستهاش رو مشت کرد ..اشک تو چشمهای مغرورش نشست ..هریسون انگار تالطم وجود توبی رو درک 

 توبی چرا دیگه با من حرف نمیزنی ..؟من وتو همیشه با هم دوست هستیم .-

 قطرهءاول اشک از چشمهای توبی سرازیر شد ..جاناتان مردانه توبی رو دراغوش گرفت .

 توبی با همون دست دردناک لباس هریسون رو چنگ زد ..اونقدر غرور داشت که جلوی گریه هاش رو بگیره ..
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وبی رو از خودش جدا کرد و دستهاش رو بازکرد با دیدن صحنهءخط های کج وموج خونی روی کف دست جاناتان ت

 توبی اه از نهاد جان برخواست ..

 خدای من توبی ..؟-

 توبی حرفی برای گفتن نداشت ..

 جان مج دست توبی رو کشید وبا خودش به سمت مطب برد ..

......... 

 ف دست توبی رو پانسمان میکرد پرسید ..همون طور که داشت زخم های ک

 توبی نمیخوای بگی چه بالیی به سرت اومده ..؟-

 توبی حرفی نزد ..

 توبی ..؟-

 بازهم توبی چیزی نگفت ..

جاناتان با ناراحتی زخم های توبی رو شست با نواز زخم ها رو بست .وتوبی بدون هیچ حرفی به ارومی از مطب خارج 

 شد ..

ا تاثر به خط های روی دست توبی فکر میکرد ...یه حسی بهش میگفت که حوادث جدید به محض ورود جاناتان ب

 سوفیا به دهکده شروع شده ...

 

 زنگ باالی سر در مغازه به صدا دراومد والنور سر بلند کرد ...

 سالم سوفیا ...صبحت بخیر ...-

 سالم النور ..-

 رفت ...مغازه برعکس باقی مواقع خلوت واروم بود  سوفیا مغموم وناراحت به سمت پیشخون

 چی کار میتونم برات انجام بدم سوفیا .؟-

 چند قرص نون میخوام .-

 البته ...همین االن ..-

النو با خوش رویی نون ها رو توی بسته گذاشت وبسته رو به سمت سوفیا گرفت ..صورت سوفیا همچنان ناراحت 

 وافسرده بود .

 اومده عزیزم ..؟ مشکلی پیش-

 سوفیا قطرهءاشکش رو پاک کرد ..النور منقلب شد .

 سوفیا عزیزم ؟چی شده ..؟ -

 از پیشخون بیرون اومد ...سوفیا با دستمال کوچک گلدوزی شده اش اشک چشمش رو گرفت ..

 اوه النور من خیلی بدبختم ...-

 النور خواهرانه سوفیا رو دراغوش گرفت ..

 این حرف رو میزنی ...؟ نه عزیزم چرا-

 جاناتان من رو دوست نداره ...-
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 تمام این مدت با من بوده حتی به من قول ازدواج داده بود ولی حاال..

 گریه هاش شدت گرفت 

 اوه النور دوست دارم بمیرم ...-

 وتو اغوش النور زار زد ..النور با همون قلب مهربونش شروع به تسال دادن سوفیا کرد ..

 سوفیای عزیزم این حرف رو نزن شاید اشتباه میکنی ...-

 نه من اشتباه نمیکنم ..جان هیچ عالقه ای به من نداره ..خدایا باورم نمیشه ..من حتی باهاش رابطه داشتم .-

..این النور شوکه شد به هیچ عنوان فکر نمیکرد رابطهءجان وسوفیا تا این حد پیشرفت کرده باشه ...ولی با این اتفاق .

 عمل جاناتان نهایت بی شرمی بود ..

 چطور میتونست از سوفیا سواستفاده کنه وبعد هم بهش بگه که هیچ عالقه ای بینشون نیست ..؟

 سوفیا با بغض ادامه داد ..

همهءاهالی دهکده از رابطهءمن وجان خبر دارن ولی اون با بی انصافی من رو پس میزنه ...اوه النور من دوستش -

 م ...واقعا نمیتونم دوریش رو تحمل کنم ..دار

 النور واقعا عصبانی شد ..تمام ذهنیتش نسبت به جاناتان بهم ریخت ..

 مطمئنا این حق سوفیا نبود ....با عصبانیت گفت ...

 .. باید جواب این حرفش رو بدیم ..تو نباید کوتاه بیایی سوفیا ...با من بیا ...باید قاطعانه باهاش صحبت کنیم-

 دست سوفیای گریان رو کشید وبه سمت مطب رفت ..

*** 

 جان با گوشی داشت سینهءمیسیز ویمبلدون رو معاینه میکرد ..که النور تقه ای به در زد وبدون اجازه وارد شد ...

رخ جان از وقتی به دهکده اومده بود با النور سروکار داشت ومیدونست وقتی که عصبانی بشه صورتش یک پارچه س

 میشه 

 با خونسردی ذاتی خودش گفت 

 اتفاقی افتاده النور ..؟-

 النور فوران کرد ...

معلومه که اتفاقی افتاده ...چه چیزی مهمتر از اینکه تو از سوفیا سوءاستفاده کردی ...وحاال داری با بی محلی هات -

 ازارش میدی ..

 ست اورد وبه سمت میسیز ویمبلدون برگشت ..جان جا خورد ولی به همون سرعت خونسردی خودش رو به د

 االن وقت برای صحبت کردن راجع به این موضوع ندارم -

 النور از حرص وغضب کبود شد ..میسیز ویمبلدون به ارومی گفت ..

 مشکلی نیست دکتر هریسون تو میتونی جواب النور رو بدی .-

 وقاطع درست مثل یک تیکه سنگ گفت .. جان با خوش رویی تشکر کرد ...به سمت النور رفت وسخت

 بهتره این طور جوابت رو بدم ..رابطهءمن وسوفیا به تو هیچ ربطی نداره .النور سالی ...-

 النور دستهاش رو مشت کرد ..هرلحظه بیشتر از قبل تمایل به زدن این مرد نفرت انگیز پیدا میکرد ..

 مقابله کنه ..تو از سوفیا سوءاستفاده کردی درسته به من مربوط نیست ولی کسی باید با تو -
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 جان خونسردانه دستهاش روروی سینه جمع کرد -

 نه من همچین کاری نکردم .-

 صدای گریهءسوفیا بلند تر شد ..والنور عصبانی تر ..

 چطور میتونی این حرف رو بزنی ؟اگه بهش قول دادی که باهاش ازدواج میکنی باید به قولت عمل کنی ..-

 جان کم کم بی حوصله میشد 

 النور کافیه ..تو هیچی نمیدونی ..-

 به سمت سوفیا برگشت وبا همون لحن برنده وقاطع گفت ..

 تو هم بس کن سوفیا ..خودت میدونی که هیچ رابطه ای بین من وتو نبوده ..-

 سوفیا تنها با گریه روش رو برگردوند واز مطب بیرون رفت ..

 گذاشت ..ومستقیما تو چشمهای جان خیره شد ..النور قدمی جلو 

 از امثال تو متنفرم هریسون ..کسایی که فقط از زن ها سوءاستفاده میکنن وبا قول وقرارهای دروغین لذت میبرن ...-

 اب دهنش رو کنار پای جان تف کرد وگفت ..

 حاال که فکر میکنم تو هم مثل هری مک گوایر هستی ..رذل وپست ...-

 هیچ عکس العملی نشون نداد ..ولی از درون میسوخت  جان

واقعا براش سخت بود که النور هم طرف سوفیا باشه ..ولی با نمایشی که سوفیا ماهرانه اجرا میکرد توقعی از النور 

 نداشت ..

 النور به سمت در رفت که جان به حرف اومد ..

 یک شیاد ...تو باید از من عذرخواهی کنی ..النور سالی ...روزی که مشخص شد سوفیا گریزبی تنها -

 النور تنها دروبازکرد وبیرون رفت ..

 حتی فکرش رو هم نمیکرد سوفیای زیبا با اون چشمهای زمرد نشانش یک شیاد باشه

 

برایان از کالسهءمخصوص حمل بسته های پستی پائین پرید ..دراین فصل از سال که غرب درست مثل جهنم میشد 

 د زیادی انجام نمیشد وبرایان مجبور بود برای دیدن دوست قدیمیش سوار اون کالسکهءقدیمی بشه ..رفت وام

 از کالسکه ران پرسید ...

 کجا میتونم دکتر هریسون رو پیدا کنم ..؟-

 مرد عرق روی پیشونیش رو خشک کرد وگفت .

 برو سمت مرکز دهکده -

 با سر انگشت مرکز رو نشون داد وگفت ..

 مطب دکتر اونجاست ..-

 برایان خسته وبی حوصله ساک دستیش رو برداشت و به سمت جایی که مرد اشاره کرده بود رفت ...

 باالخره تونست مطب جان رو پیدا کنه ..ولی قبل از اینکه درنیمه باز مطب رو بازکنه صدای مشاجره شنید ..

 م ...تو نمیتونی اینقدر راحت من رو پس بزنی ..جاناتان تمام اهالی دهکده میدونن که من و تو باهمی-

 اروم تر سوفیا ...بارها بهت گفتم که من هیچ عالقه ای برای ایجاد رابطه با تو ندارم ..-
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برام مهم نیست مردم دهکده چی میگن ..مهم اینه که من هیچ تمایلی به تو ندارم ...بهتره این رابطه همین جا تموم 

 بشه ...

 ارت رو میبینی جاناتان هریسون سزای این ک-

 صدای قدم های کسی که به در نزدیک میشد باعث شد برایان خودش رو به مغازهء شیرینی فروشی کناری برسونه ..

 دختر زیبا وخوش لباسی رو دید که از مطب بیرون اومد ودرومحکم بست ..

 داشت که ایا این زن رو میشناسه یا نه ...برایان با چشمهای ریز شده قد وقامت زن رو از نظر گذروند ..شک 

 سوفیا چتر افتابیش رو بازکرد ..لبهءدامنش رو باال برد واز پله ها پائین رفت ..

 برایان با همون اخم روی پیشونی به زن شیک پوشی که ازش دور میشد خیره بود ...

ی که باعث کور شدن یکی از دانش اموزان واقعا این زن همون سوفیا گریزبی معلم مرکز ایالت بود؟ ..همون معلم

 شده بود ودرحال حاضر به عنوان یک فراری تحت تعقیب بود ..؟

 برایان نگاهش رو از زن گرفت تک ضربه ای به در مطب جان زد ووارد شد ..

 جان که مشغول مخلوط کردن چند نوع گیاه دارویی بود برای دیدن شخص تازه وارد سر بلند کرد ..

 برایان چشمهاش رو ریز کرد وزیر لب نجوا کرد .. بادیدن

 برایان ...؟!-

 چشمهای جان درخشید وادامهءجمله اش رو بلندتر ادا کرد ..

 هی رفیق -

 برایان از دیدن دوست قدیمیش لبخندی زد 

 به سمت جان رفت وهردو دوست دراغوش هم فرو رفتن ..

 حالت چطوره جانی ..؟-

 ه گرفت وگفت ..جان از برایان فاصل

 خوبم ...چی شده که به این دهکدهءدور افتاده اومدی ..؟-

 برای سفر اومدم ..تو که میدونی نمیتونم تو شهر زندگی کنم ...-

 این عالیه .میتونی چند روزی پیش من بمونی ..؟-

 البته ..راستی اون دختری که اینجا بود اسمش سوفیا گریزبی ؟ ...-

 م رفت ..ابروهای جان تو ه

 تو سوفیا رو میشناسی ؟-

 پس خودشه ..البته که میشناسم ..سوفیا گریزبی معلم مرکز ایالت بود ..-

 ولی با فاجعه ای که راه انداخت فراری شد ..چطور با همچین جادوگری رابطهءدوستی داری جان ..؟

 جاناتان متعجب شد ..

 کدوم فاجعه برایان ؟-

 قصه اش طوالنیه مرد ..-

 من گوش میدم ...فقط قبل از اون بهتره به کلبهءمن بریم ..-

 هردو کاله هاشون رو روی سر مرتب کردن واز مطب بیرون اومدن ..
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......... 

 سوفیا خط کش رو بلند کرد ..ولی تیفانی کوچولو با ترس دستش رو عقب کشید ..

 دستت رو باال بیار تیفانی ..-

 تیفانی با هق هق گفت 

 واهش میکنم میسیز گریزبی قول میدم اینبار دقت کنم ..خ-

 دستت رو بیار باال تیفانی ..-

 تیفانی با پشت دست اشکاش رو پاک کردو دوباره به التماس افتاد 

 بهتون التماس میکنم میسیز گریزبی درد داره ..-

 تیفانـــــــــی ..-

با ضربهءخط کش سوفیا به خود پیچید وگریه اش به هق هق تبدیل تیفانی کوچولو از ترس دستهاش رو باال اورد ..که 

 شد ..

این بار اخریه که بهت میگم تیفانی ...باید سرکالس به دقت گوش بدی وگرنه دفعهءبعد ده ضربه تنبیه خواهی شد -

.. 

لو بیش از حد تینفانی اشک ریزان باهمون دستهای سرخ از ضربه به سرجاش رفت ..درد دستهاش برای تیفانی کوچو

 بود ..

...... 

 لیندا عصبی وناراحت به دستهای دخترش نگاه کرد وپرسید ..

 خدای من تیفانی... کی این بال رو به سرت اورده ..؟-

 تیفانی تنها گریه میکرد ..لیندا مچ دست تیفانی رو گرفت وبه قصد دفتر کالنتر از خونه خارج شد .

 ت میکرد ..باید با شوهرش در این مورد صحب

...... 

 جویی هنوز درحال بحث با جان بود ...

 دکتر هریسون بهت گفتم تا وقتی که جواب تلگراف از مرکز ایالت نرسه نمیتونم میسیز گریزبی رو دستگیر کنم .-

 لیندا همون لحظه سررسید ویک راست به سمت شوهرش رفت .

 سالم دکتر ..سالم جویی ..-

 چی کار میکنی ..؟ چی شده لیندا اینجا-

 لیندا عصبی وناراحت دستهای مشت شدهءتیفانی رو جلوی چشمهای جویی وجان بازکرد 

 هردو با دیدن صحنهءدستهای زخمی تیفانی کوچولو متاثر شدن ..

 جویی با تعجب به سمت دخترش رفت 

 چی شده دختر کوچولوی من ..؟چه بالیی به سر دستهات اومده ..؟-

 وز هق هق میکرد خودش رو تو اغوش پدرش انداخت وشروع به گریه کرد ..تیفانی که هن

 جان واقعا متاثر بود در سه روز گذشته این دومین بچه ای بود که با زخم روی دست از مدرسه به خونه برمیگشت ..

 جاناتان مکثی کرد ودرادامهء صحبتهاش گفت ..
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وبی هم بدتر از این زخمی شده... ولی چون با هیچ کس حتی مادرش به تو گفتم جویی... این زن یه دردسر بزرگه .ت-

 هم حرف نمیزنه نمیتونیم از سوفیا گریزبی شکایت کنیم ...

 جویی تیفانی رو دراغوش گرفت وبلند شد

 زجری که دختر کوچولوش کشیده بود مصمش میکرد تا باسوفیا گریزبی رو مقابله کنه ..

یندا گذاشت وبه سمت تلگراف خونه به راه افتاد ..تا ببینه ایا جواب تلگرافش رسیده یا تیفانی رو به ارومی دراغوش ل

 نه ...

 

 شما نمیتونید من رو دستگیر کنید .اصال به چه جرمی ..؟-

 جان... جویی ...سالواتور ...به همراه فرانکی وکالیو طرف صحبت سوفیا بودن ..

 جویی خونسردانه گفت ..

معلم ِمرکز ایالت... تو به جرم ضرب وشتم یه دختر بچهء شیش ساله تحت تعقیب هستی وهمون سوفیا گریزبی -

 طور که تو این تلگراف ذکر شده باید تو رو به ماموران زندان ایالتی تحویل بدم ..

 سوفیا براشفت ...

 از کجا میدونید که من همون معلم مرکز ایالت هستم ؟-

 ای ایستاده بود به حرف اومد ..برایان که تا این لحظه گوشه 

تو خود همون معلم هستی من عکست رو دیدم .روزی که باعث اون اتفاق شدی من خبر رو به روزنامه دادم حتی با -

 مادر اون دختر من صحبت کردم ..تو بیماری میسیز گریزبی ...

 سوفیا واقعا دیوانه شد ..

 شما حق ندارید ...-

 یدن زخم کف دست دخترش عصبانی بود گفت ..جویی که هنوز به خاطر د

 تو دختر من رو تنبیه کردی ..جوری که حتی نمیتونه دستهاش رو باز کنه ..-

النور که تازه رسیده بود با شنیدن این حرف متعجب شد ..خدایا چه اتفاقی داره میوفته ...؟واقعا سوفیا... تیفانی 

 کوچولو رو به این شدت تنبیه کرده ..؟

 یا بی حوصله گفت ..سوف

 اون دختر احمق حقش بود که تنبیه بشه .-

 جان بازوی جویی رو کشید تا جویی کار احمقانه ای انجام نده ...وبا خونسردی از سوفیا پرسید ..

 شاید از نظر تو تیفانی احمق بود ..درمورد توبی چطور ..؟-

 سوفیا پوزخندی زد 

 .چطور میخواست با همون پای کوتاهش پزشک بشه ..؟درست مثل تو ..البته اون هم یه احمق دیگه بود .-

بهش گفتم که هیچ وقت نمیتونه پزشک بشه حتی تنبیهش کردم ولی اون پسرک لجباز فقط به حرفهای تو گوش 

 میداد ..

 قلب جان فشرده شد ..این زن یک بیمار روانی بود ..جویی که دیگه صبر نداشت گفت ..

 تینا وپای ژوزفین هم به خاطر تنبیهاشون شکسته ..درسته .؟حتما دست کریس-
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 سوفیا فقط جواب داد ..

 اون بچه ها یه مشت کودن هستن ..-

 النور که اشک تو چشمهاش حلقه بسته بود جلو اومد ...

 چطور تونستی سوفیا ..؟اونها فقط بچه ان ...این مردم تو رو دوست داشتن ..به تو محبت میکردن ..-

 وفیا القیدانه گفت ..س

برام مهم نبود .حتی تو النور ..بارها ازت استفاده کردم ..تا بتونم به جان نزدیک بشم ..ولی نشد.... اون هم مثل -

 بقیهءاهالی یه بی خاصیت بیچاره بیشتر نیست ..

 النور مبهوت پرسید ...

 یعنی تو با جان رابطه نداشتی ..؟-

 جان توپید

 النور .. -

 ی سوفیا قه قه زد ..ول

 تو هم احمقی النور.... همتون احمقید ..-

النور به ناگاه عصبانی شد ..دستش رو بلند کرد وسیلی محکمی رو تو صورت سوفیا کوبید... ولی سوفیا همچنان 

 میخندید ..

 جویی با تاسف بازوی سوفیا رو کشیدوگفت ..

 وبه ماموران ایالتی تحویل میدیم ...میسیز سوفیا گریزبی همراه من بیاد ما شما ر -

....... 

 لحظه ای که کالسکهء حامل سوفیا وماموران ایالتی از نظر ناپدید شد هیچ وقت از خاطر جان نرفت ..

سوفیا واقعا بیمار بود ..عالقهءوافرش به جان ...خشونت علیه بچه ها واسیب رسوندن به اونها ...عالمتهای واضح 

 تاسفانه جان دیر اون رو کشف کرد .بیماریش بود که م

 جان همچنان به مسیر کالسکه خیره بود که صدای النور رو شنید ..

 هریسون ..؟-

 جان بدون اینکه نگاه از جاده بگیره زیر لب جواب داد ..

 بله النور ..-

 راجع به سوفیا ..-

 یده بود ...لبخند کجی روی لب جان نشست ...وقت تالفی قضاوت بی جای النور رس

 جان با غرور برگشت چشمهای میشی اش مثل یه گرگ میدرخشید ..

 اوه راجع به سوفیا ...بله فراموش کرده بودم تو یه عذرخواهی به من بدهکاری ...-

ابروهای النور درهم گره خورد وفکش از اون همه عصبانیت منقبض شد .واقعا برای النور سخت بود که به اشتباهش 

 ه اقرار کن

جان پاهاش رو به اندازهءعرض شونه بازکرد ودستهاش رو روی سینه گره زد ..تای ابروش رو باالتر برد ولبخند 

 پلیدی زد 
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 خوب عذرخواهیت رو میشنوم النور ...-

 النور مغرورانه سر بلند کرد ..حتی برای عذرخواهی هم غرورش رو حفظ میکرد ..

 خیره شد ..باهمون مشت گره زده تو چشمهای جان 

 به خاطر اشتباهاتم ازت عذرخواهی میکنم جاناتان هریسون ..-

 لبخند جان پررنگ تر شد ..با نخوت گفت ..

 عذرخواهیت پذیرفته شد -

 ولبخند خبیث دیگه ای زد ..

 النور با همون غرورهمیشگی برگشت ..قدمی برخالف مسیر برداشت ولی دوباره سرجا ثابت شد ..

 وش نکن که این عذرخواهی تنها درمورد سوفیا گریزبی بود وبازهم جنگ بین من وتو ادامه داره درضمن فرام-

 ابروهای جان درهم گره خورد ...النور به راه افتاد وجاناتان لبخند دیگه ای زد ..

 النور سالی هیچ وقت عقب نشینی نمیکرد ..وجان عاشق ادامهءاین بازی مهیج بود 

...... 

 الس برندیش رو روی پیشخون بار گذاشت ..برایان گی

این طور که معلومه شایعهءجنگ هرلحظه بیشتر میشه ..مکزیکی ها به خاطر اعالن استقالل امریکایی هایی که -

 ساکن تگزاس هستن دارن نفرات جمع میکنن ...این جنگ حتمیه جان .

 جان جرعه ای از اب جوش رو خورد ..

 ه ..امیدوارم جنگی صورت نگیر-

 استوارت با حرارت گفت ..

 من مطمئنم که مکزیکی ها به زودی حمله میکنن مردم تگزاس نگرانن ..بعضی ها هم از خونه هاشون فرار کردن .-

 جفرسون که درحال سرو مشروب رابی بود گفت ..

 من شنیدم ارتش مکزیک درحال تجهیز شدنه ..به زودی خبر جنگ به اینجا هم میرسه ..-

 اتان با ناراحتی لیوان اب جویی که تو دستهاش بود رو بلند کرد وگفت ..جان

 برای صلح ...-

 برایان هم گیالس برندیش رو بلند کرد وبه لیوان اب جوی جان کوبید وهماهنگ با افراد بار بلند گفت ...

 برای صلح....-

ترین گاوچرون هابرای رسوندن گلهءگوساله گروه گاوچرون ها گوساله های جوان رو هی کردن ...ده نفر از زبده 

های جوان به جنوب ایالت کنار هم جمع شده بودن ..تا بتونن این گلهءبزرگ رو که بالغ بر هشتاد راس گوساله قوی 

 وسالم بود به مقصد برسونن ..

 گاوهای قهوه ای وسفید وسیاه که از شادابی وانرژی سرشار بودن ...

 لند کرد وکوبید ..صدای برق اسای شالق باعث شد گوسالهءچموش به میون گله برگرده ..مَتیو شالغش رو تو هوا ب

 گروه کم کم خسته میشد هوا تاریک میشد وگوساله ها احتیاج به استراحت داشتن ..

 گروه متیو جایی کنار محوطهءباز دشت رو درنظر گرفتن واطراق کردن ..

 همزمان مشغول نگهبانی شدن ... گوساله ها رو گوشه ای جمع کردن وسه نفر
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محوطهءدشت کم کم غرق درسکوت شبانگاهی میشد وتنها صدای جیرجیرکها وقورباغه های میان لجنزار سکوت رو 

 میشکست ..

 ساعتی از استراحت گله نگذشته بود که با لرزش خفیف زمین و نعره وبی تابی گوساله ها ...گله به تکاپو افتاد ..

 با زمین لرزه بیدار شدن ولی اونقدر گیج شده بودن که برای هرنوع واکنشی دیر شده بود ..گاوچرون ها هم 

 گله رم کرده بود ودراندک زمان کوتاهی تمام گله شروع به تاخت کرد ..

 وهرچی روکه سرراهشون بود زیر سم هاشون نابود کردن ..حتی گاوچرون های گیج از خواب رو ..

 ینکه لحظه ای به خودشون بیان میون سم های گوساله های لجام گسیخته زخمی شدن مردهای گاوچرون بدون ا

 متیو که به محض احساس اولین لرزش ازجا بلند شده بود هیچ کاری از دستش برنمیومد ..

گله رم کرد ..گاوچرون ها رو زخمی کرد وتو عرض چند لحظه تنها گردو گبار ناشی از کوبیدن سم هاشون تو هوا 

 ی موند ..باق

متیو وفرانکلین تازه متوجه وخامت اوضاع شدن .وضع گاو چرون ها وخیم تر از اونی بود که بتونن تنهایی از پس 

 بستن زخم هاشون بربیان ..

 استخوان شکستهءسیلوستر که به شکل زننده ای از پوست پا بیرون زده بود ...سر غرق درخون هاردی ..

 .باید به دکتر خبر میدادن ..

 متیو آلن رو به سمت دهکده فرستاد تا دکتر رو به همراه خود بیاره ...این وقت از شب احتیاج به دکتر داشتن ..

*** 

 سحر دمیده بود که جاناتان زخم اخرین گاوچرون رو هم بست ..

 متیو ودوستانش میخواستن به دنبال گوساله ها برن ..ولی تعدادشون کم بود ..

 اضافهءالنورو سینتیا که همگی به تازگی خبرروشنیدن بودن جمع شدن .. مردهای دهکده به

باید همین االن راه بیفتیم ..تا خیلی دور نشدن باید دنبالشون بریم وگرنه هرچی زمان بگذره دیرتر میتونیم -

 جمعشون کنیم ..

 فرانکلین متفکر رو به متیو کرد ..

 چهار نفر زخمی نشدیم .. نمیتونیم خودت ببین ...از ده نفر فقط ما-

 متیو با ناراحتی نگاهی به افرادش کرد ..واقعا نمیتونست با این افراد زخمی به دنبال گله بره ..

 جاناتان که تا این لحظه سکوت کرده بود گفت ..

 من همراهتون میام ..-

 متیو به سمت جان برگشت ..

 ولی ما احتیاج به افراد زبده داریم ..-

 مغرورانه گفت .. جاناتان

 من از پسش برمیام ..تو مسابقهءسوارکاری امسال نفر اول شدم ...-

 ونگاه مرموزی به النور انداخت .النور چشم غره ای به جان رفت ونگاهش رو چرخوند .

 خیل خب ...پس دکتر هم میاد دیگه کی میتونه کمکمون کنه ..؟-

  استوارت وبیلی دست بلند کردن سالواتور گفت
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 من دوست دارم بیام ولی نمیتونم پست خونه رو رها کنم ..-

 متیو گفت ...

 ممنون سالواتور ..تا اینجا شدیم شیش نفر ..-

ویلیام هم دست بلند کرد ولی بقیهءاهالی دهکده یا تبحری در سوارکاری نداشتن یا مجبور بودن به خاطر شغلشون 

 تو دهکده بمونن ..

 ..متیو با ناراحتی گفت 

 نمیتونیم تعدادمون هنوز کمه .-

 من هم میام ..-

 همه به سمت النور برگشتن ..متیو که چندان اشنایی ای با النور نداشت پوزخندی زد ..وجان ابرو درهم کشید 

 النور این بچه بازی نیست ..-

 کاری ازدستش برنمیاد ...النور مغرورانه جلو اومد ..سینتیا میخواست جلوی النور رو بگیره ولی میدونست که 

 کسایی که النور رو میشناختن میدونستن که النور لجوج تر از اونه که از حرفش عقب نشینی کنه ..

 هریسون تو دخالت نکن .-

 به سمت متیو رفت وگفت ..

ءاین شرایط تو به کسی نیاز داری که سوار کار ماهری باشه ..با سرعت بتازه وگوساله هارو جمع کنه ..خب من همه-

 رو دارم ..

 متیو با نخوت نگاهی به سرتا پای النور ریز جثه انداخت ..

 جاناتان کم کم داشت عصبی میشد ..میدونست که النور اونقدر پافشاری میکنه تا همراهشون بیاد ..

 النور این کار تو نیست ..-

 النور جوشید ..

 ن بهت اخطار میکنم هریسون ..تو کار من دخالت نک-

 به سمت متیو برگشت

چیه .؟من چهار سال متوالی برندهءمسابقات سوارکاری جشن های بهاره بودم ..امسال هم دوم شدم ..میتونی از  -

 استوارت وبیلی بپرسی ..

 قدمی به سمت متیو برداشت ومستقیم تو چشمهای متیو خیره شد ..

 من از پسش برمیام اقا ..-

 استوارت تائید کرد .

 هءحرفهاش واقعیت محضه... از پسش برمیاد ..هم-

متیو تو چشمهای این دخترک ریزه ءجنگو... چیزی به جز استقامت واراده ندید ..دستی به گوشهءسیبیلش کشید 

 وگفت ..

 باشه همین االن راه میوفتیم ..-

 جان براشفت ..

 ولی اون یه دختر بچه است ..-
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 متیو برگشت وبا خشونت گفت ..

ه تونسته چهار سال پشت سرهم رکورد دار مسابقهءسوارکاری باشه وامسال هم نفر دوم شده پس به دردمون اگ-

 میخوره 

 برام مهم نیست که بچه است یا بزرگ ...من به سرعتش نیاز دارم ..

 به سمت مردانش رفت وفریاد زد 

 حرکت میکنیم ..-

به سمت کلبه اش تازوند ..باید هرچه سریعتر لوازم مورد نیازش رو النور با پیروزی لبخند مغرورانه ای به جان زد و

 اماده میکرد ...

خورشید وسط اسمون بود که جان... النور ...ویلیام ...بیلی واستوارت به همراه متیو وفرانکلین وآلن ورایان برای پیدا 

 کردن گوساله های رم کرده به راه افتادن ..

نور موافق نبود ...درسته که النور سخت ومقاوم بود ولی این کار ومسیر طوالنی برای جان از همون اول با حضور ال

 جثهءبیش از حد کوچیک النور واقعا دشواربود ..

 نگاهی به النور انداخت که لجوجانه با اسبش میتاخت وحتی خللی هم تو تصمیمش ایجاد نمیشد ..

 د ..این جور که میدید النور به هیچ عنوان ناراحت نبو

کمی از مسیر رو که سراشیبی بود باهم طی کردن ولی به محض رسیدن به رودخونه بود ...که مجبور شدن به چند 

 دسته تقسیم بشن ..

از رد پای روی گل والی مشخص بود که گله پخش شده و برای بازگردوندن همشون باید به سه دسته تقسیم 

 میشدن..

 شد فریاد زد ..متیو همون جور که روی زین بلند می

 آلن.... استوارت ...ویلیام ...به طرف غرب برید ..-

 من ...رایان ..جان ..به شمال ..والنور... بیلی وفرانکلین به شرق ...-

 جان درجا پاسخ داد ...

 جای من وبیلی رو عوض کن ..-

 النور دوباره عصبانی شد ..

 من تمایلی ندارم که با تو هم گروه باشم ..-

 تیو حرفی نزد فقط با همون چشمهای تیز عقابی نگاهی به النور وبعد به جاناتان عصبانی وعبوس انداخت ..م

 نهایتا تصمیمش رو گرفت ...

 جان ...النور وفرانکلین به شرق میرن ..بجنبید .گله داره هرلحظه دورتر میشه ..-

 کرد .. جان لبخندی زد واز کنار النور گذشت ولی النور زیر لب غرغر

 تو همیشه مزاحم من هستی هریسون ..-

لبخند جان وسعت گرفت... درسته که نتونسته بود جلوی اومدن النور رو بگیره ولی حداقل میتونست درکنارش باشه 

 تا احیانا اتفاقی براش نیفته ..

 النور با حرص گفت ..
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 من بچه نیستم هریسون ..-

 خ به راهش ادامه داد ..هریسون تنها قه قه ای زد وبدون پاس

زمین که شیب دار شد جان والنور وفرانکلین اسبهاشون روهی کردن وبه تاخت به سمت مسیری که فرانکلین رد 

 یابی کرده بود رفتن ..

 هرچی به عصر نزدیک میشدن پیدا کردن رد گله مشکل تر میشد ..

ه تاریکی بود ..وپیدا کردن گلهءپخش شده ..سخت اسب ها بعد از چند ساعت تاخت وتاز خسته شده بودن وهوا روب

 وطاقت فرسا .

 فرانکلین دستور توقف داد ..

 امشب رو اینجا اطراق میکنیم وطلوع افتاب به دنبالشون میریم ..-

 النو واقعا به این استراحت احتیاج داشت ... ساعتها سوارکاری بدنش رو خسته کرده بود ..

 رانکلین به دنبال هیزم برای اتش درست کردن رفت جان از اسب پائین پرید وف

 النور به ارومی زین برفی رو برداشت ویالهای زیبای اسبش رو نوازش کرد ..اسب وفادارش بیش از حد تاخته بود 

باروشن شدن اتش ...غذای مختصری رو که به همراه اورده بودن خوردن وسعی کردن زمان باقیمانده رو استراحت 

 کنن ..

 لنور واقعا خسته بود ..ا

 فرانکلین که درست مثل متیو سرد وخشن بود گفت ..

 باید نگهبانی بدیم ..شما بخوابید اولین نگهبانی رو من میدم .-

 النور زین اسب رو زیر سرش گذاشت وبه ارومی به خواب رفت .

تو تاریک روشنای نورهای اَلوان جاناتان عالرقم تمام خستگی هاش نمیتونست بخوابه ..به سمت النور برگشت و

 اتیش به صورت معصوم النور خیره شد ..

 حاال بعد از چند ماه میتونست بهتر راجع به النور قضاوت کنه ..النور جنگجو بود لجباز ویک دنده وجان 

 اعتراف میکرد که تمام اینها به خاطر بالیی بود که هری تو پونزده سالگی به سرش اورده بود ..

 جان بی اراده مشت شد ... دست

جان نمیدونست چه حسی نسبت به النور داره... وقتی کنارش بود با لجبازی های گاها بچه گانه اش جان رو عصبانی 

 میکرد 

 ولی همین دختر لجوج اگه احتیاج به کمک داشت جان ناخواسته برای کمک به موش فوضولش پیش قدم میشد ..

 برخالف ظاهر سخت ومقاومش روح شکننده ای داره ... یه جورهایی حس میکرد النور

جاناتان به النور حق میداد ...دردو عذابی که هری به قلب کوچیک النور سرازیر کرده بود باعث این همه لجبازی 

 وقدرت دافعهءالنور بود ..

قش درمقابل مردها تند وخشن از نظر ظاهر النور دختر زیبایی بود ...مخصوصا وقتی عصبانی میشد ...ولی اونقدر اخال

 بود که زیبایی صورتش هم نمیتونست باعث جذب مردان بشه .. ..

جاناتان بازهم با یاد اوری اتفاقی که هری باعث اون شده بود... عصبانی شد ..مطمئن بود یه روزی انتقام النور رواز 

 هری مک گوایر میگیره ..
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 ی فرانکلین بود ؟با صدای خفه ای که شنید انا بلند شد...صدا

 

 صدا زد ..

 فرانکلین ..-

 ولی پاسخ بازهم صدای داد بود ..

 جان سریع النور رو صدا زد ..

 النور؟-

 النور چشم بازکرد .

 یه اتفاقی افتاده ...-

 النور انا هشیار شد ..وپشت سر جان بلند شد ..

 رانکلین رو صدا کرد ..جان هیزمی رو که درحال سوختن بود بلند کرد وبازهم اسم ف

 با جلوتر رفتن ...صدای ناله ها بیشتر شد ..

 نفس النور وجان با دیدن صحنهءمقابلشون حبس شد ...دو گرگ درنده به فرانکلین حمله کرده بودن ..

 جان با شتاب وباهمون هیزم گداخته به سمت گرگها رفت وبه النور دستور داد

 ببرش کنار اتیش .-

 رکت دادن مشعل توی دستش سعی کرد گرگها رو دور کنه ..وخودش با ح

 النور کشان کشان فرانکلین رو به سمت اتیش برد ...جان هیزم به دست عقب گرد میکرد ...

 النور فرانکلین رو کنار اتیش رها کرد ..دو هیزم رو از بین اتیش بیرون کشید وفریاد زنان به سمت گرگها دوئید ..

 لنور که با صدای بلند فریاد میزد وبا مشعل های روشن به سمتشون میدوید عقب گرد کردنگرگها با دیدن ا

 جان مات ومبهوت به صحنهءدوئیدن النور با مشعل های شعله ور وفرار گرگ ها نگاه میکرد ..

 احتماال این دختر دیوانه بود ..رفتار النور به قدری عجیب بود که جان فکر میکرد نمیشناسدش ...

با برگشت مشعل ها تو تاریکی دشت ودرنتیجه دیدن النور به خودش اومد ..النور یک جنگجوی واقعی وشاید تا 

 حدی دیوانه بود ..

 صدای ناله های فرانکلین جان رو هشیارتر کرد ..به سرعت پیش فرانکلین برگشت ..

 جای ارواره های گرگهای درنده روی بدن فرانکلین پرازخون بود ..

دست به کار شد ..لباسهای فرانکلین رو پاره کرد وبه وارسی زخم ها پرداخت ..صدای النور باعث شد سربلند جان 

 کنه ..

 حالش چطوره ..؟-

 جان نگاهی به زخم ها انداخت ...

 بد ..خیلی بد ..-

ه با دستمال به سمت زین اسبش رفت ...مقدای ضمادرو که به همراه خودش اورده بودبرداشت وبه پیش النور ک

 مرطوب زخم های فرانکلین رو تمیز میکرد برگشت ..

 فرانکلین از درد به خود میپیچید ..وحتی اجازهءتمیز کردن زخم ها رو هم نمیداد ..
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 جان به النور دستور داد ..

 دستهاش رو مهار کن بایدزخم هاش رو تمیز کنم ..-

تمام قوا دستهای فرانکلین رو مهار کنه تا جان بتونه به خوبی النور مطیعانه به حرف جان گوش داد وسعی کرد با 

 روی زخم ها رو پماد بزنه ..

جان با دقت تمام زخم های فرانکلین رو تمیز کرد ودراخر النور نوارهایی رو از گوشهءدامنش جدا کرد تا جان بتونه 

 زخم فرانکلین روببنده ..

 به فرانکلین نوشاند از کنارش بلند شد ورو به النور گفت ..جان بعد از فارغ شدن از زخم ها مقداری اب 

 تو استراحت کن من نگهبانی میدم ..-

 نه من خوابیدم تو بخواب ..-

 جان عصبانی از لجبازی النور قاطعانه گفت

 با من بحث نکن النور جند ساعت دیگه بیدارت میکنم تا تو نگهبانی بدی .. -

سکوت کرد ..به سرجاش برگشت وبازهم یاداوری کرد که حتما چند ساعت دیگه من  والنور درمقابل قاطعیت جان

 رو بیدار کن ..

جان تنها سری تکون داد والنور چشم بست ...ناله های گاه وبیگاه فرانکلین باعث میشد خوابش نبره ولی خستگی 

 ..طول روز اونقدرزیاد بود که بعد از چند لحظه پلکهاش سنگین شد وخوابش برد 

 جان نگاهی به فرانکلین انداخت این طور که معلوم بود دردش کمتر شده بود ..

 ازکنار فرانکلین بلند شد وچشمهاش روی صورت النور چرخید ..

 با یاد اوری کار احمقانه ودرعین حال شجاعانهءالنور لبخندی زد ..این دختر سراپا عجایب بود ..

 کنارش گذشت .. پتوی کوچک النور رو باالترکشید واز

گاهی فراموش میکرد که مدت کمیه النور رو میشناسه ...به قدری باهاش جنگیده بود که بیش ازحد بهش احساس 

 نزدیکی میکرد

 

النور با صدای زوزهءگرگ از خواب پرید ..نگاهی به اطراف انداخت ..فرانکلین اروم خوابیده بود ولی جان؟ ...جان 

 نبود ..

 نکنه گرگ اینبار به جان حمله کرده باشه ..؟از جا جهید ...

با چاالکی هیزمی از کنار اتیش برداشت وبه سمتی که صدای زوزه ءگرگ میومد شتافت ..وهمزمان اسم جان رو صدا 

 کرد ..

 جان ..جاناتان ...-

 حتی حواسش نبود که جان رو به اسم کوچیک صدا میکنه ..

 شت ...ولی النور نبود ..جان با صدای النور به سمت اتیش برگ

 النور النور کجایی ..؟-

 النور با شنیدن صدای جان به پشت سرش نگاه کرد ..جان سالم وسالمت کنار هیزمهای اتش گرفته ...ایستاده بود ..

 نفس راحتی کشید وبه سمتش برگشت ..النور مشعل رو باالتر اورد ...
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 اینجام ..-

 چی شده ..؟-

 چه جوابی بده ..اگه میگفت نگران حال جان شده قطعا جان مورد تمسخر قرارش میداد ..النور نمیدونست 

 هیزم درحال سوختن رو کنار باقی چوبهای شعله ور انداخت وگفت ..

 چرا بیدارم نکردی .؟-

ال برد جان که هنوز حرکات النور رو درک نمیکرد واین همه ترس تو صدای النور براش عجیب بود تای ابروش رو با

.. 

 نیازی به بیدار شدن تو نبود ..بهتره استراحت کنی ..-

 النور مثل اکثر اوقات که مستقیما به چشم طرف مقابلش خیره میشد به چشمهای جان دیده دوخت ..

 نه نوبت نگهبانی دادن منه ...بهتره تو استراحت کنی .-

 جان خواست حرفی بزنه ..که النور مخالفت کرد ..

 ن بهتره استراحت کنی ..فردا نمیتونی سوار کاری کنی ..هریسو-

 جان بعد از مدتها با این حرف النور موافق بود واقعا نمیتونست بیشتر از این بیدار بمونه ..

 باشه پس تو نگهبانی بده ..-

 کنار زین اسبش درازکشید وگفت ..

 هراتفاقی افتاد بیدارم کن النور ...-

 ن داد ..النور تنها سری تکو

 جان دوباره تاکید کرد ..

 النور هراتفاقی ..هرصدایی ...هرزوزه ای ...متوجه شدی ...؟درضمن از این جا دور نشو ...-

 النور با حرص نفسش رو بیرون فرستاد ..

 بهتره بخوابی هریسون ...-

 جان با نگرانی چشمهاش رو بست ولی اونقدر خسته بود که به زودی خوابش برد ..

 النور کنار اتیش نشست وبا یه تیکه چوب شروع به جا به جا کردن زغالها کرد .نگاه النور روی جان ثابت شد ..

 واقعا چه دلیلی داشت که اینقدر نگران هریسون بشه ...؟ 

 النور پیش خودش توجیه کرد ..

 ام بود کمکش کنم .( )خب اون مرد همیشه تو سختی ها کمکم کرده ...اگه به کمک احتیاج داشت وظیفه

این دلیل تا حدی النور رو قانع کرد ..قطعا به خاطر ادای دین بود که اگه جاناتان هریسون به کمک احتیاج داشت به 

 کمکش میرفت ..

 نفسش رو بیرون فرستاد وبا تیکه چوب مشغول هیزم ها شد ..تا صبح وباال اومدن خورشیدزمان زیادی نمونده بود

 

 طلوع کرده بود که گروه سه نفرهءجان النوروفرانکلینِ زخمی ...سفر خودشون رو به شرق ادامه دادن .. خورشید تازه

فرانکلین عالرقم تمام زخمهایی که روی بدنش داشت به خوبی از پس سوارکاری برمیومد وبا رد یابی مسیر گوساله 

 های رم کرده سعی میکرد زودتر بهشون برسه ..
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 بود که النور روی زین اسبش بلند شد وداد زد ..خورشید وسط اسمون 

 اونجان دارم میبینمشون ..-

 لبخند روی لبهای فرانکلین وجان نشست ..چند راس گوسالهءگم شده درحال چرا بودن ..

النور درست مثل یه گاوچرون حرفه ای به سمتشون تاخت وسعی کرد دراندک زمان ممکن تمام گوساله ها رو بدون 

 جمع کنه .. پخش شدن

جان درحالی که داشت گوساله رو به سختی هدایت میکرد اعتراف کرد که سرعت النور و عکس العملش واقعا 

 ستودنیه ...

 النور پیش فرانکلین برگشت ...

 ده تا اینجان ...-

 جان از همون فاصلهءدور داد زد .

 پونزده تا هم اینجان -

 رو تموم کرد . فرانکلین هم شمارش تعداد گوساله ها

 نه تا هم اینجان ..-

 کالهش رو باالتر برد وروی زین جابه جا شد .

 فکر میکنم همین تعداد باشن ...بهتره زودتر برگردیم ..-

النور وجان دست به کار شدن ...با راهنمایی فرانکلین وپشتکار هردو تونستن گله روجمع کنن وراه بیفتن ..حاال موقع 

 .. برگشت رسیده بود

 النور کنار گله وجان پشت سرگله حرکت میکردن تا مبادا گوساله ای از مسیرخارج بشه .

 جان گوسالهء قهوه ای مشکی رو هی کرد وفریاد زد

 باید اطراق کنیم ..-

 النور نگاهی به فرانکلین کرد وازهمونجا داد زد ..

 باشه ..-

 فرانکلین به سختی از اسب پائین اومد .

 خوب استراحت کنید ..چون تمام شب رو حرکت میکنیم ...بهتره -

 جان متعجب گفت 

 ولی این امکان نداره ..-

 النور اخمی کرد وگفت ..

 چه طور میخوای با سی وچهار گوسالهء جوون میون اون همه گرگ اطراق کنی ..؟-

 میکردن تمام زحماتشون به هدر میرفت .. جان فقط سکوت کرد ..اینبار هم حق با النور بود ..اگه گرگها گله رو پیدا

جان والنور بعد از یک استراحت کوتاه دوباره راهی شدن ..النور همچنان مصمم ومسئولیت پذیر با چاالکی نیمی از 

 گله رو جمع کرد تا فرانکلین بتونه استراحت کنه ...

بیشتر از اون چیزی که نشون میداد ...وارد بود  جان اقرار میکرد که نظرش درموردن اومدن النور اشتباه بوده ...النور

.. 
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خورشید داشت غروب میکرد که فرانکلین بازهم دستور پیش روی داد ..نمیتونست با این تعداد کم جایی توقف کنه 

... 

 امکان حملهءگرگها زیاد بود والنور وجان ناوارد تراز اون بودن که بتونن از پس این تعداد گوساله بربیان .

 لنور با اینکه واقعا خسته بود ولی درظاهر کارش رو به خوبی انجام میداد ...تمام شب رو تو تاریکی جلو رفتن ...ا

فرانکلین به سختی مسیر رو رد یابی کرد ودم دمای صبح بود که به رودخونه وافراد متیو که اطراق کرده بودن 

 رسیدن ..

 ه داره ....جان هم خسته بود ..ولی بیشتر نگران النور ..النور حتی به سختی میتونست چشمهاش رو بازنگ

 خوب میدونست که این سفر تا چه حد براش سنگین بوده ..

 کنار اتیش روشن نشستن وبا فنجون چایی که ویلیام بهشون داده بود خستگیشون رو درکردن ..

 متیو داشت از مناطقی که دیده بود میگفت ...

 ره ها همه جا دیده میشدن ...ارتش داره هرلحظه بیشتر تجهیز میشه جنگ داره جدی میشه اوا-

النور با نگرانی فقط به اخبار مهمی که متیوبا خودش اورده بود گوش میکرد ..واقعا سرنوشت جنگ به کجا میکشید 

 ..؟

اشون حرکت خورشید داشت طلوع میکرد که النور وباقی اهالی دهکده از میتو خداحافظی کردن وبه سمت کلبه ه

 کردن ...هرچند که اخبار جنگ وعواقب اون ذهنشون رو درگیر کرده بود ..

 

هرروز بیشتر از روز قبل خبر شروع جنگ شدت میگرفت .اوضاع دهکده بهم ریخته بود ...ارتش مکزیک برای 

 جلوگیری از شورش های تگزاسی ها به سمت سان انتونیو درحرکت بود ..

 یکردن واز ترس جنگ غریب والوقوع به سمت مکانهای امن تر میرفتن ..مردم دسته دسته کوچ م

دهکدهءکوچیک وارام النور هم از این قاعده مستثنی نبود ..هرروزه مسافرانی که سرراه خودشون برای استراحت 

 وگاهی خرید مایحتاج وارد میشدن دهکده رو از حالت سکون دراورده بودن ..

 مشکالت هم بیشتر میشد با افزایش تعداد مسافران 

 کمبود اذوقه ومایحتاج اصلی ترین مشکل ساکنین دهکده محسوب میشد ..

 النور سخت تراز گذشته به پختن نون های تازه ادامه میداد وسعی میکرد با هزینهءمناسب برای مسافران نون بپزه ..

بسته ریخت ...وبه قصد مطب جان بیرون  نزدیک غروب بود که النور مثل هرروز پنج شیرینی خوشمزهءخانگی رو تو

 رفت ..

 هنوز هم بعداز این همه وقت به عهدش پایبند بود ..

درسته که این نهایت سوءاستفادهءجان از شرط وشروطش بود ولی النور به خاطر پایبند بودن به قراروقانونش 

 همچنان هرعصر شیرینی های خانگی رو تو بسته میریخت وبرای جان میبرد ..

 تقه ای به در زد که جان همون لحظه دررو بازکرد ...

 عصر بخیر هریسون ..-

 عصر تو هم بخیر ..-

 وازسر راه کنار رفت ..تا النور وارد بشه ..
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 جان همون طور که به سمت وسائل کثیف وخون الود روی میز میرفت تا تمیزشون کنه گفت ..

 های توبعد از یک روز خسته کننده واقعا لذت بخشه .. امروز روز پرمشغله ای بود وخوردن شیرینی-

 صورت النور ناخواسته باز شد ..قطعا این تعریف برازندهءالنور بود ..

 کالیو چطور بود ..؟-

تیررو از پهلوش دراوردم ..ولی باید خوب استراحت کنه ..نباید با دارودستهءهری درگیر میشد ..اون ها هیچ بویی -

 دن ..از انسانیت نبر

 دست النور از عصبانیت مشت شد ..شنیدن اسم هری کافی بود تا بی اراده عصبانی بشه .

جان با حس دلسوزی وهم دردی به سمت النور نگاه کرد ..النور سخت وسنگ ایستاده بود وچشمهای زیباش عصبانی 

 وخشمگین بود ..

جلوگیری از فکر النور حرف دیگه ای رو پیش  جان از دست خودش ناراحت شد ..نباید این حرف رو میزد ..برای

 کشید ..

 امروز مریضی داشتم که میگفت ارتش مکزیک هرلحظه داره نزدیک تر میشه ..-

 النور پلک زد ونفس کشید ..

 من شنیدم که تگزاس هم برای حنگ اماده میشه ..خدایا ...به هیچ عنوان دوست ندارم جنگی به راه بیفته ..-

 چه هایی که اونجا زندگی میکنن چی میشه ..؟تکلیف زن وب

جان نگرانی ودلشورهءالنور رو درک میکرد .. تو این مورد کامال با النور موافق بود جنگ مساوی با ویرانی وفقرو 

 مرگ بود ..

 وجاناتان به عنوان یک پزشک شدیدا مخالف جنگ بود ..

 رو متعجب کرد .. صدای کوبش قدم هایی که به سمت مطب نزدیک میشد هردو

 دکتر هریسون ..؟دکتر هریسون ..؟-

 صدای استوارت بود ..درباز شد واستوارت با نفس های بریده بریده داد زد ..

 جنگ شروع شد دکتر ..مکزیک به تگزاس حمله کرد .-

 اه از نهاد هردو برخواست 

 داد . النور با چشمهای نگران ....به جان نگاه کردوسری ازروی تاسف تکون

 جان هم متفکرانه با سرانگشت پلکهاش رو مالید ..این جنگ خانمان برانداز باالخره شروع شد ..

......... 

 دهکده به علت نزدیکی به مرز ومحل جنگ ...پراز افراد بی خانمان شده بود ..

 ...کم کم مشکالت جنگ همه رو من جلمه النور ودهکدهءساکت وارامشون رو درگیر کرده بود 

تعداد بی خانمان ها زیاد بود وهمین هم باعث کمبود اذوقه شده بود والنور وفیونا از صبح تا شب نون میپختن وبه 

 مردمی که از ترس جنگ به دهکده پناه اورده بودن میفروختن ..

 ولی کمبود ارد ومشکالت باعث میشد تا حتی برای نون پختن هم مشکل داشته باشن ..

 ت تاریک میشد که فیونا از النور خداحافظی کرد ...داشت در رو قفل میکرد که صدایی مانعش شد ..هوا کم کم داش

 میشه چند قرص نون به من بدید ...؟-
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به سمت صدا برگشت ..زنی که از ظاهرش به خوبی مشخص بود که حامله است ودرماه های اخر بارداری کنار پله 

 های ایوون ایستاده بود ..

 خند مالیمی زد ..النور لب

 البته ..-

 دروبازکرد وگفت ..

 بیاین تو ..-

 به سمت پیشخون رفت وپرسید ..

 چند قرص نون ..-

 پنج تا -

 النور شمع کنار پیشخون رو روشن کرد وبه سمت قفسه ها رفت تنها سه قرص نون باقی مونده بود ..

 متاسفم فقط سه قرص نون داریم ..-

 نور قرص نون ها رو داخل بسته گذاشت ..زن چیزی نگفت وال

 سربلند کرد تا زن رو مخاطب قرار بده ولی با دیدن زن که از درد خم شده بود نگران شد ..

 خانم چیزی شده ..؟-

 زن لبهءپیشخون رو گرفت وزیر لب ناله کرد ..

 النور از پشت پیشخون بیرون اومد .

 خانم ...؟-

 یمی به النور زد ..زن قد راست کرد ولبخند مال

 خوبم ...-

 النور پرسید .

 میتونم کمکتون کنم ..؟-

 نه دوروزه که دردهام زیاد شده ..فکر کنم بچه به زودی به دنیا میاد ..-

 النور لبخند گشاده ای زد ..

 اوه خیلی براتون خوشحالم ...-

 نون ها رو به دست زن داد 

 متاسفم همین مقدار مونده بود ..-

 زن نگاهی به سه قرص نون انداخت 

 ممنون همین کافیه ..-

 النور سکه هایی که زن روی پیشخون قرار داده بود برداشت ..وبه همراه زن از مغازه خارج شد ...

 زن بازهم تشکری کرد واز پله ها پائین اومد .

دیدن بستهءنون ها که روی زمین افتاده النور درحالی که داشت درروقفل میکرد نگاه دیگه ای به زن انداخت ولی با 

 بود وزن که از درد خم شده بود به سمتش دوئید .

 خانم خانم حالتون خوبه ...؟ولی زن تنهاازدرد به خود میپیچید وناله میکرد ...-
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 خانم ...صدای نالهءزن ناگهان به فریاد تبدیل شد ..-

 داره به دنیا میاد .خدایا داره به دنیا میاد .-

 اینها تنها جمالتی بود که از البه الی صدای ناله وجیغ زن شنیده میشد ..

 النور دستپاچه ومضطرب شونهءزن رو لمس کرد ..

 زن که عرقهای روی پیشونیش خودنمایی میکرد بازوی النور رو دردرست گرفت ..

 یا مسیح داره بچه ام به دنیا میاد ..-

دست به کار بشه ..دست به زیر بازوی زن که از جثهءخودش بزرگتر بود انداخت این جمله کافی بود تا النور زودتر 

 وسعی کرد به سمت مطب ببره ..

 زن جیغ میزد وبه خود میپچید ..

 اروم االن میریم پیش دکتر ..اروم .-

 زیر لب به مسیح پناه برد و ..از همونجا صداکرد 

 هریسون ..-

ود ومیخواست شمع ها رو خاموش کنه با شنیدن فریاد النور بی اراده به سمت در جان که به تازگی کارش تموم شده ب

 دوئید .

 ولی همین که در روبازکرد با زن حامله ای که النور به زور سعی داشت با خودش از پله ها باال بیاره مواجه شد ..

 دتر باید دست به کار بشه ..با یک نظر میشد به خوبی تشخیص داد که زمان وضع حمل زن فرارسیده وهرچه زو

 دست به زیر بازوی زن انداخت وبا کمک النور روی تخت خوابوند ..

زن خیس از عرق درحالی که گه گاهی جیغ میکشید از درد به خود میپچید ...جا ن فورا به سراغ وسائل رفت ولی 

 ستور داد ...برای به دنیا اوردن بچه احتیاج به یه همکار داشت ..درنتیجه با قاطعیت د

 النور برام اب جوش بیار ...حوله ومالفه های تمیز ..-

النور بدون تامل به سراغ دستورات جان رفت ..چند تیکه هیزم به شعله های شومینه اضافه کرد ومقداری اب داخل 

 ظرف ریخت وروی شعله ها گذاشت .قبال دیده بود که حوله ها ومالفه ها کجاست ..

 سرعت ممکن مقدمات زایمان زن غریبه رو اماده میکرد .جان با بیشترین 

مقداری دارو گیاهی به زن خوراند تا بعد از زایمان دچار خون ریزی بیش از حد نشه النور با اب جوش حاضر شد 

 ..جان کارش رو شروع کرده بود ولی ..

 اه از نهاد جان برخواست وابروهاش درهم گره خورد ..

 پرسید ..النور مضطرب وکالفه 

 چرا دست نگه داشتی ..؟چی شده ..؟-

 جان سربلند کرد ..

 این جوری بچه به دنیا نمیاد ..-

 صدای جیغ زن دوباره بلند شد ..بعد هم صدای التماسش 

 کمکم کنید خواهش میکنم النور عصبانی شد وفریاد زد ..-

 منظورت چیه؟ ..این زن داره میمیره ...-



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –وحشی آرام غرب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1 6  

 

  جان کالفه پاسخ داد

 بچه داره با پا به دنیا میاد واین برای هردوشون خطرناکه..-

 النور مکث کرد ..اونقدر میدونست که همچین زایمانی چقدر خطرناکه ..دوباره صدای زن ..

 ولی باید یه کاری کنیم ..-

 جان متفکرانه وبا استرس گوشهءپلکش رو مالید ..

 باید عملش کنم ..-

 چی .؟-

 سم این عمل سزارینه ..یه تیکه از شکم رو میبریم وبچه رو از بدن مادر خارج میکنم ..ببین النور ا-

 چی داری میگی .؟-

النور به من گوش بده وقت بحث کردن با تو روندارم ..االن فقط باید بهم اعتماد کنی وهرکاری که میگم رو انجام -

 بدی وگرنه هردوشون میمیرن ..

 النور با ترس گفت ..

 ن امکان نداره ممکنه بچه رو هم زخمی کنی ..؟ای-

 جان بی قرار گفت .

 نه النور این عمل قبال انجام شده ..مطمئنم جواب میده ..-

 ولی اگه جواب نداد ..اگه هردوشون مردن ..؟-

 جان به سمت زن برگشت که کم کم داشت از فشار ودرد زیاد بیحال میشد 

 یرن ...اگه اینکارو هم نکنم ممکنه بم-

 به سمت النور اومد وتو چشمهای النور خیره شد ..

 النور ازت خواهش میکنم برای یک بار به من اعتماد کنی ..من به همکاریت احتیاج دارم ..-

 

 النور تحت تاثیر جذبه واعتماد به نفس جان سری تکون داد وجان مصمم دست به کار شد ..

 ی داروی بیهوشی روی دستمالی ریخت وبه دست النور داد .جان لوازم جراجیش رو بازکرد ومقدار

 این دستمال رو جلوی دهنش بگیرتا وقتی که بیهوش بشه -

 زن که از دردو تقالی بیهوده خسته شده بود دستمال رو استشمام کرد وبه فاصلهءچند لحظه از هوش رفت ..

 وزن به زودی به هوش میومد ..جان سریعا دست به کار شد ..داروی بیهوشی اثر زیادی نداشت 

 چاقوی جراجیش رو روی شعله گرفت ولباس زن رو بازکرد ..وبا یک حرکت شکم زن رو برید ..

النور متعجب به حرکات جان نگاه میکرد ..جان با دستمال های کوچیک خون روی زخم رو گرفت وفشاری به شکم 

 زن وارد کرد ..

 منقلب کرد ..هجوم اب وخون روی شکم زن النور رو 

 ولی همچنان با جدیت دستمال اغشته رو روی بینی زن نگه داشته بود .

لحظه ای نگذشت که جان نوزاد رو از داخل رحم بیرون کشید وبا سرانگشت ضربه ای به پشت نوزاد زد ..صدای 

 گریهءنوزاد بلند شد ..
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 یبای سالم لبهای النور وجان غرق لبخند شد ...نوزاد سالم بود ..یک دختر ز

 النور اون مالفه روبیار ...-

 النور مالفه روروی دستش بازکرد وجان بچه رو به ارومی روی مالفه گذاشت .

 حاال نوبت به بستن زخم شکم زن بود ..

 النور صورت کثیف بچه رو با دستمال مرطوبی تمیز کرد وروی تخت دیگه ای گذاشت وبه سراغ جان اومد ...

 مکم کن به تنهایی نمیتونم ..النور لطفا ک-

 جان نخ وسوزن جراجی رو برداشت وشروع به وصل کردن الیه های شکمی زن کرد ..

 النورهمزمان با هرگره نخ رو میبرید تا جان بتونه قسمت بعدی رو بدوزه ..

تابی برای اغوش مادر زن کم کم با ناله بیدار میشد که کار جان والنور تموم شد ..صدای گریه های کودک نشون از بی

 بود ..

 النور دستهای خون الودش رو پاک کرد ومالفه ای که بچه داخلش بود رو به کنار بستر زن برد ..

 زن که تازه به هوش اومده بود با ناله چشم بازکرد ...

 النور موهای عرق کردهءزن رو به کناری زد واروم نجوا کرد ..

 م به دنیا اوردی ...تبریک میگم بهت ...یه دختر سال-

 نوزاد رو به ارومی دراغوش مادر گذاشت ..زن درد میکشید ولی بادیدن فرزند سالمش لبخند مالیمی زد ..

 جان رو کرد به النور ..

 کارت خوب بود النور ..-

 النور نگاهی به مادر وکودک انداخت وگفت ..

 انجام بدی ..کار تو هم خوب بود ..فکر نمیکردم بتونی این کار رو -

 جان لبخند غرور امیزی زد ..

 من تو این کار بهترینم ...-

 النور لبخندی زد ..

 جاناتان هریسون همیشه مغرور بود ..

 هریسون !دست از این غرور لعنتیت بردار .. -

 صدای قه قهءجان میون گریه های نوزاد پیجید ...

**** 

 رو از کلبه برداشت به سمت مطب دوباره راه افتاد ..جان بعد از اینکه داروهای مورد نیازش 

 شب طوالنی وبلندی بود ولی با همکاری النور وبه دنیا اومدن یه نوزاد سالم خاطرهءخوشی ازش باقی مونده بود ..

 نزدیک به طلوع خورشید بود که درمطب رو بازکرد ونگاهی به النور ومادرونوزاد انداخت ..

 انه روز کار حاال به ارومی کنار تخت مادر خوابیده بود ..النور خسته از یک شب

 نگاه جان پراز قدردانی شد ...موش کوچکش واقعا نترس ومقاوم بود وهمین برای جان ارزش داشت ...

داروها رو اروم روی میز گذاشت وبه سمت شومینه رفت تا شعلهءاتیش رو بیشتر کنه ...صبح جدیدی شروع شده بود 

... 
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 اتان یه بار دیگه به تلگرافی که به تازگی به دستش رسیده بود نگاه کرد ..جان

)دکتر جاناتان هریسون ..به دلیل جنگ ووجود افراد زخمی از شما میخوایم تا به همراه یک دستیار پزشک برای 

 معالجهءبیماران جنگ زده درسان انتونیو حاضر شوید ..

 شورای پزشکان تگزاس ..(

لی برای رفتن به منطقهءجنگی نداشت ولی کسی رو نمیشناخت که حاضر باشه به عنوان دستیار پزشک جاناتان مشک

 باهاش همکاری کنه ..

 البته به جز النور سالی موش فضول جنگجوش که موقع وضع حمل اون زن غریبه بهش کمک کرده بود ..

 ک فرشته نجات برای مردم محسوب میشد باید با مردم دهکده صحبت میکرد ...هرنیروی کمکی دردوران جنگ ی

صبح روز یکشنبه بود که اهالی دهکده بعد از مراسم دعا برای شنیدن خبر جدید جمع شدن ..النور به همراه 

 سیلسیلی درگوشهءکلیسا نشسته بود ..

ختن .وجان جان کف دستهاش رو بهم کوبید ودو ضربه بلندتر از حد معمول زد ..همه چشم انتظار به جان دیده دو

 بلند ورسا شروع به صحبت کرد ..

 همگی میدونید که جنگ شروع شده وتعداد زخمی ها در منطقهءجنگی زیاده ...-

تلگرافی به دستم رسیده که به همراه یک دستیار پزشک به سمت منطقهءسان انتونیو برم ..حاال میخوام ازشما بپرسم 

 که کی حاضره همراه من بیاد ..

 جمعیت افتاد ..دنیل با نگرانی گفت ..همهمه ای در

 ولی رفتن به اون منطقه خودکشی محضه ...-

 جان تائید کرد ..

 البته خطرناکه ولی فراموش نکنید که ما زیاد هم وارد میدان جنگ نمیشیم -

 دوباره همهمهءوابراز نگرانی 

 من همراهت میام هریسون ..-

 ت ..همگی سکوت کردن ..جان پوزخندی زد وگف

 احتیاج به یه دستیار دارم نه یه بچه ..-

 النور قوی ومقاوم از سرجا بلند شد واز بین جمعیت جلو اومد ..

من با دیدن خون غش نمیکنم ..راههای بستن زخم رو خوب بلدم ..حتی به تو هم تو عمل کردن اون زن کمک -

 کردم ..از پس اینکار بر میام ..

 داد .جان کالفه نفسش رو بیرون 

 النور سالی به تو گفتم که من محاله تو رو با خودم ببرم ..-

 النور یک تای ابروش رو باال برد ..

 هیچ کس دیگه ای نیست ..تنها منم ..-

جان کم کم داشت عصبانی میشد ..از اخالق لجوجانهءالنور خبر داشت ومیدونست تا وقتی به مقصود خودش نرسه 

 دست برنمیداره ..
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 ت جمعیت برگشتبه سم

 یعنی کسی نیست که بخواد داوطلب بشه ..؟ -

 فردریک که به تازگی به همراه خونواده اش به شهر اومده بود دستش رو بلند کرد 

 من همراهت میام دکتر ..-

 لبخند کوچکی روی لب جان نشست ...ولی همزمان همسر فردریک با ترس گفت ..

 طقه کشته میشی ..چطور میتونی ما رو تنها بزاری ؟اوه عزیزم تو با رفتن به اون من-

 فردریک با ناراحتی شونهءهمسرش رو لمس کرد ...

 اروم عزیزم ...دیدی که دکتر چی گفت ..-

 ولی تو نباید بری ..من بدون تو نمیتونم زندگی کنم ...-

 النو جوشید 

نکه یه دخترم من رو نبری..من کارم خوبه وتو این نمیبینی؟.. همسرش راضی نیست ... تو نمیتونی فقط به خاطر ای-

 رو خوب میدونی ..

 فردریک که با گریهءهمسرش دستپاچه شده بود حرفش رو پس گرفت ..

 متاسفم دکتر نمیتونم همسرم رو تنها بزارم ..-

 جویی از بین جمعیت گفت ..

 دکترهریسون باید النور رو ببری ..-

 ولی کالنتر ..-

 باقی افراد چرخید ..نگاه جویی و جمعیت رو دوست نداشت ..النور دوباره تکرار کرد ..نگاهش بین 

 هریسون تو موظفی به تلگرافی که به دستت رسیده عمل کنی ..-

 جاناتان کالفه وعصبی نفسش رو بیرون داد ..

 پس مغازه چی ..؟کی میخواد برای مردم نون بپزه ..؟-

 جاناتان تا این حد بچگانه حرف میزد خنده اش گرفته بود ..النور لبخندی زد ..از اینکه 

 فیونا این کارومیکنه ..-

 به سمت فیونا برگشت ..

 درسته فیونا ؟...-

 فیونا فقط سری به معنای تائید تکون داد ...

 جان نفسی کشید ...مجبور بود این بچه گربهءسرتق رو همراه خودش ببره ..

 ستیار همراه من میایی خیل خوب تو به عنوان د-

 لبخند النور وسعت گرفت ..

 ولی تو تمام لحظات سفر من مافوق تو هستم .. ...تمرد نداریم ..سرکشی نداریم ..-

 چشمهای النور برق میزد ...عاقبت جان رو راضی کرده بود ..باقی مسائل چندان مهم نبود 

 فقط سری تکون داد .

 .. جان از کنارش گذشت وزمزمه کرد
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 امیدوارم از این انتخاب پیشمونم نکنی ...-

 

فردا خورشید طلوع کرده بود که النور با خداحافظی از مری به همراه جاناتان به سمت سان انتونیو جایی که جنگ 

 دراون هنوز ادامه داشت راه افتاد ..

ی برای کمک به همنوعان خودش مسیر پرفراز ونشیب به همراه دو اسب چاالک طی میشد ..النور سرشار از انرژ

 راهی این سفر شد 

تمام روز رو تاختن ولی شب هنگام بود که با رسیدن به گروه کولی های مهاجر تصیمیم گرفتن که درکنارشون شب 

 رو به صبح برسونن ..

 ودرکنار اتش گرم وشعله وری که برپا کرده بودن اطراق کردن ..

گاهش خارج شده نبود از دیدن دامن های پراز رنگ وزنهای کولی با موهای عجیب  النور که تا به حال از دهکده وزاد

 وارایش های متفاوت صورتهاشون ...متعجب بود ..

 زنهای کولی بیش از حد برای النور جالب وجذاب بودن ..

اه با ریتم بعد از صرف شام درکنار کولی های خوش مشرب بود که سرگیس شروع به نواختن ساز کرد وماهاتی همر

 اهنگ شروع به رقصیدن کرد ..

 چشمهای النور مثل دو ستاره میدرخشید .ماهاتی درست مثل یک رقاصه کهنه کار به بدنش موج میداد .

النور مبهوت رقص زیبای ماهاتی شده بود ..ماهاتی به کنار جان اومد وبا لبخند وحرکاتی اغواگرانه به دور جان 

 بر روی گونهءجان زد ... چرخید ..ودرنهایت بوسه ای

 جان به سالمتی ماهاتی لیوانش رو بلند کرد وسرکشید ..

نگاه النور با رقصیدن های ماهاتی میچرخید ولی نگاه جان روی صورت النور گیر کرده بود ..کامال مشخص بود که 

 خش رو از النور ندیده بود ..النور داره از لحظه به لحظه اش لذت میبره ..جاناتان مدتها بود که این صورت ارام ب

شاید مشکالت وسختی ها باعث شده بود تا النور این روحیهءخوب رو از دست بده ...نور شعله های رقصان اتیش که 

 روی صورت النور منعکس میشد جان رو به شبی نه چندان دور برد ..

 ه رفته بود ..تا حالش رو بپرسه ..همون شبی که کتف النور دررفته بود وجان به خاطر عذاب وجدانش به مغاز

 ولی با دیدن النور که با همون دست اسیب دیده سعی داشت کیسهءارد رو جا به جا کنه شرمنده شده بود ..

 احساساتی که اون شب درکنار النور بهش دست داده بود مثل یه موج اطرافش رو احاطه کرد ..

 که لبهای شیرین النور رو برخالف ممانعتش بوسیده بود .. حسی که االن داشت درست مثل همون لحظه ای بود

 انگشت شصتش رو به روی لبش کشید ..طعم لبهای النور شیرین ترین طعم ها بود .. 

جان مطمئن بود که کم کم داره جذب این دختر وحشی میشه ..این دختری که گرچه زیبا بود ولی تندی واخالق لجام 

 ع میکرد .گسیخته اش همیشه جان رو دف

صدای موسیقی ای که تو دل شب میپیچید... باد خنک شبانگاهی ونور الوانی که چهرهءالنور رو دل پذیر کرده بود... 

 .جان رو بی نهایت وسوسه میکرد ..

 کاش میتونست امشب رو با النور باشه ..

 .با قطع شدن صدای موسیقی از خلصه بیرون اومد ونگاهش رو از النور جدا کرد .
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 واقعا امشب چه بالیی به سرش اومده بود ؟چه طور همچین فکری با خودش کرده بود .؟

داشت با تاسف سرش رو تکون میداد که نگاهش به زن پیر مسنی که از ابتدا با چشمهای عقابیش هردو رو زیر نظر 

 گرفته بود ..افتاد ..

 زن تمام ذهنش رو میخونه .. زن موشکافانه جان رو بررسی میکرد ..جوری که جان حس میکرد

جمعیت کم کم پخش میشد وکولی های خسته به بستر خود میرفتن ..جان والنور وزن مسن همچنان کنار اتیش بودن 

 ..زن انگشتش رو به سمت جان گرفت وگفت ..

 مرگ درانتظار تواِ ...-

که حاال همرنگ شعله های اتیش جان والنور متعجب از حرفهای زن سربلند کردن ..زن تو چشمهای میشی جان 

 گداخته شده بود خیره شد 

 سایهءمرگ رو درکنار تو میبینم ..-

 ماهاتی با لحن جدی روبه جان گفت ..

 شرما فال بین گروه ماست ..اون هرچی بگه درسته ..-

 جان پوزخندی زد گفت ..

 یعنی باور کنم که قراره بمیرم ..؟-

 حرف جان بده گفت .. ماهاتی بدون اینکه اهمیتی به

 شرما همیشه درست پیش بینی میکنه ..-

 شرما به سمت النور برگشت .

 وتو دختر جوان روزی رو میبینم که با این مرد هستی -

 النور به طعنه خندید .ورو به جان پوزخندی زد 

و که تو ذهنشه بگه شرما ولی جان مستقیما به شرما نگاه میکرد ..براش عجیب بود که شرما دقیقا همون چیزی ر

 دوباره لب گشود ..

 دختر جوان مراقب اطرافیانت باش کسانی که درکمین تو هستن... درکمین تو وهمه چیزت .-

 النور خندید وگفت 

 ولی من چیزی ندارم .-

 شرما دوباره با همون چشمهای تیره اش که به سیاهی شب بود گفت ..

 عشق... بوسه ...اغوش وتو باید قوی باشی ..دسیسه های اطرافت رو میبینم ..-

 النور کم کم بی حوصله میشد ..حرفهای زن براش بی معنی بود .

 شرما از جا بلند شد وگفت ..

 سایه ها رو جدی بگیرید .-

 وهمون طور اروم ومالیم به سمت چادرش رفت ماهاتی زمزمه کرد ..

 های مرگ همیشه خطرناکن ... مراقب خودتون باشید مخصوصا تو دکتر...سایه -

 النوربازهم پوزخندی زد ..ولی جان نگران بود ..شرما دقیقا از فکرهای جان با خبر بود ...
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 خورشید هنوز طلوع نکرده بود که جان والنور به سمت مناطق جنگی سان انتونیو حرکت کردن ...

مانی که سعی میکردن از جنگ وطبعاتش فرار کنن هرچی جلوتر میرفتن وبه منطقه نزدیک تر میشدن افراد بی خان

 ومنطقهءامنی برای زندگی تازه پیدا کنن بیشتر میشد ..

 جمعیت بیشتر وبیشتر میشد تا جایی که النور وجان به خاطر تعدد زیاد بی خانمانها .. مجبورشدن ارومتر حرکت کنن 

کرد که هرچی نزدیک تر میشدن تعدادشون رو به النور با ناراحتی به جنگ وسرنوشت ادمهای بی خانمان فکر می

 فزونی بود ..بچه ها وزن ها وپیرمردهای رنجور که حتی توان طی کردن این مسیر طوالنی روهم نداشتن ..

کم کم موج جمعیت کم وکمتر شد تا جایی که دهکدهء بعدی تقریبا خالی از سکنه بود وصدای قار قار کالغها وهو 

 بود که دهکده رو از سکوت دهشتناک رها میکرد ..هوی باد تنها صدایی 

درمیانهءراه تگزاس وسان انتونیو بودن که با گروه کوچکی سرباز و چند مرد غیر نظامی مواجه شدن که در حال دفن 

 کشته شده ها بودن

گرفتن وبه انتظار جان والنور مجبور به توقف شدن واز اسب به زیر اومدن ..وبه احترام افراد کشته شده کاله از سر 

 ختم مراسم دفن کشته شدگان ایستادن ..

النور از دیدن جنازه های خونین وزن ها وبچه های کوچیک که عالرقم سن کمشون ناجوانمردانه کشته شده بودن 

 منقلب شد ..

به خاطر اصابت از نظر النور اولین قربانیان جنگ همین افراد ضعیف وناتوان بودن ..النور با دیدن صورت دختری که 

گلوله تمام صورتش متالشی شده بود وموهای بافته شده اش پراز بقایای خون وگوشت سوخته بود با انزجار رو 

 گردوند .

جان که از شب قبل درفکر حرفهای کف بین کولی بود وصحبتهای شرما تاثیر نگران کننده ای روی روحیه اش 

 ئید ..گذاشته بود با ناراحتی حرکات النور رو میپا

اشک تو چشمهای مغرور النور نشسته بود وهمین امر باعث میشد تا جان خودش رو به خاطر اوردن النور به اینجا 

 شماتت کنه .

جان فاصلهءبین خودش والنوررو پرکرد وشونه به شونه اش ایستاد ..النور با ناراحتی وچشمهایی که از اشک برق 

 یدن نگاه خیس النور فشرده شد ..میزد به جان نگاه کرد ..قلب جان با د

 هردو متاثر از عواقب جنگ به یک چیز فکر میکردن ..این جنگ قدرت طلبانه تا به کجا ادامه خواهد داشت ..؟

اخرین جسد هم که یک پسرنوجوان بود به خاک سپرده شد والنور وجان صلیبی روی سینه کشیدن وبه صحبتهای 

 کشیش حاضر گوش دادن .

 خاک... خاکستر به خاکستر .. ازخاک به-

جو ناارام وغمگین گورستان که گه گاهی با صدای شلیک توپی دردوردست ها بهم میخورد قلب النور رو به درد 

 میاورد ..

 النور سعی داشت مثل همیشه قوی باشه ولی دیدن این منظره ها ازارش میداد ..

 نظیر النور رو تقدیر میکرد ..این دختر کوه مقاومت بود  جان همون طور که کنار النور ایستاده بود شجاعت بی

جان به خوبی متوجه درد النور بود ولی النور مغرورومحکم درد میکشید وسعی میکرد که هم چنان پابرجا باقی بمونه 

.. 
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 بعد از مراسم بود که سفرجان والنور به سمت سان انتونیو ادامه پیدا کرد ..

که مخروبها وصدای شلیک گلوله وزخمی ها نشون از وارد شدن به سان انتونیو خورشید وسط اسمان بود 

 منطقهءجنگی بود ..

 النور با خود زمزمه کرد ..

 آه مسیح اینجا کجاست ..؟جهنم روی زمین ...؟-

 جان برای معرفی خود به تیم پزشکان مرکز ایالت مجبور بود به مقر فرماندهی مراجعه کنه .

 ائین اومدن ومیون خیلی عظیم سربازانی که به هرطرف میرفتن پنهون شدن ..هردو از اسب پ

 صدای شلیک وجنب وجوش ارتش درهمه جا به چشم میومد وهمین مسئله فضا رو وهم الود تر کرده بود ..

بوی مرگ تو هوا پخش شده بود وجنازهءسربازان وزخمی ها که مرتب جا به جا میشد هر فرد عادی رو منقلب 

 کرد ..می

جاناتان واقعا از اینکه النور کوچولو رو به اینجا اورده بود پشیمون شده بود ..نباید به لجبازی احمقانهءالنور بها میداد 

... 

النور با اون بلیز ودامن معمولی مثل یک تیکه یاقوت میدرخشید ..وهمین جاناتان رو ازار میداد ...اینجا جایی برای 

 النور نبود ..

در به مقر فرماندهی نزدیک تر میشدن جان کالفه تر میشد ..طوری که اگه میتونست دوست داشت هرچه هرچه ق

 سریعترموش فضولش روبه همون دهکدهءامن واروم برگردونه ..

بعد از رسیدن به مقر فرماندهی جان والنور اسبهاشون رو به تیرک جلوی هتل دو طبقه ای که حاال به پایگاه 

 ل شده بود بستن تا جان خودش رو معرفی کنه فرماندهان تبدی

جان النور رو به گوشه ای که به نظرش امن تر برد وتاکید کرد که از اونجا دور نشه ..وبه اجبار به داخل ساختمون 

 رفت ..

 النور خسته وکالفه از سفر دوروزه اش به درخت پشت سرش تکیه داد ونگاهش رو به جمعیت روبه روش دوخت 

 ...خانم ...؟خانم -

 النور به سمت صدا برگشت ..سرباز جوانی که به فاصلهءچند قدم ازش ایستاده بود صداش میکرد ..

 بله ...با من هستی .؟-

 سرباز سری به معنی تائید حرکت داد وگفت ..

 میشه ازتون خواهشی کنم ..؟-

 النور قدمی جلو گذاشت 

 البته -

 شت بازوی زخمیش رو به سمت النور گرفت ..سرباز جوان که صورت مهربونی دا

 میتونم ازتون بخوام این دستمال رو به دور زخمم ببندید .؟-

النور با نگاهی به بازوی زخمی مرد که همچنان خون ازش جاری بود فورا دست به کار شد النور دقیقا برای همین کار 

 به اینجا اومده بود ..

 ن نوار تیره رنگ اخم هاش درهم شد ..دستمال رو ازمرد گرفت ولی با دید
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 ولی این پارچه خیلی کثیفه ممکنه زخمت عفونت کنه ..-

روی زانو چمباتمه زد ومقداری از زیر دامنی تمیزش رو با دندون جدا کرد ..چشمهای سرباز جوان حرکات سرشار از 

 محبت ومسئولیت النور رو میپائید ..

 ون دیدن نگاه مرد مشغول بستن زخم بازوی مرد شد ..النور با رضایت از جا بلند شد وبد

تیکهءلباس بریده شده رو به دور زخم بست وهمون طوری که از جان یاد گرفته بود نوار پارچه ای رو محکم گره زد 

 .تا جلوی خونریزی رو بگیره ..

 می روی لبش بود مواجه شد ..النور بعد از پایان کارش سربلند کرد که با نگاه خیرهءسرباز جوان که لبخند مالی

 خیلی ممنون خانم جوان .-

 النور همون جور که داشت پارچه رو روی دست سرباز مرتب میکرد پاسخ داد .

 اسمم النور سالی ..-

 سرباز لبخند پررنگ تری زد ..

 ومن هم تاملی اسکات ...-

 النور لبخند دیگه ای زد اسم تاملی رو دوست داشت ..

 تام ..خوشبختم -

درهمین لحظه نورفالش دوربینی باعث شد النور وتام از هم فاصله بگیرن ..النور لحظه ای پلک زد وسعی کرد با دقت 

 به فردی که عکس انداخته نگاه کنه ..

 با دیدن مرد لبخند روی لبش نشست ..

 اوه برایان ..-

 سالم النور ..اینجا چی کار میکنی ..؟-

 النور با غرورگفت ..

 برای دستیاری هریسون اومدم ..-

 پس شما دوتا مبارز با هم به صحنهءجنگ اومدید ..؟-

 النور به لحن برایان خندید ..

تام محو لبخند زیبا و بکر النور بود ..جاناتان همون لحظه که از پله ها پائین اومد النو رو به همراه دومرد درحال 

 گفتگو دید ..

 رو عصبی تر کرد...این لبخند از آن چه کسی بود ..؟ لبخند روی لب النور جان

 به قدم هاش شتاب بخشید وبه سمتشون رفت ..ازهمون فاصله هم میتونست نگاه پرمهرسربازکنار النور رو ببینه ..

تنها چند قدم باقی مونده بود که با شنیدن صدای خندهءبرایان قدم هاش اهسته شد ...پس یکی از مردها برایان بود 

 دوست قدیمیش ..؟

 النور با دیدن جان گفت ..

 جنگجوی مبارزت اومد برایان ..-

 برایان نیم چرخی زد وبا دیدن جان لبخند اشنایی تحویلش داد .

 برایان -
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 جان -

 هردو دوست درمیون صدای شلیک گلوله وجنب وجوش بی حد منطقه دراغوش هم فرو رفتن ..

 سمت النور برگشت ..تام از فرصت استفاده کرد وبه 

 ازت ممنونم خانم جوان ..-

 النور تنها لبخندی زد وگفت .

 مراقب خودت باش تام ..-

 البته تو هم همین طور النور ..-

النور نمیدونست تا چه حد تام رو تحت تاثیر خودش قرار داده ..ولی تام مجبور بود که برگرده ...وقت جنگ بود وتام 

 رو داشت ..وظیفهء دفاع از وطن 

 به ارومی از النور جدا شد ..درحالی که هنوز نگاه زیبا ومهربانی بی حد النور درذهنش نقش بسته بود ..

 درلحظات اخر قبل از سوار شدن به اسبش نگاه دیگه ای به النور پرستار جوانش انداخت ..

 ..هیچ کس نمیدونست که سرنوشت چه بازی هایی با تام والنور خواهد داشت .

 

چهرهءجنگ زشت تر وکثیف تر از اون چیزی بود که النور فکر میکرد همه جا پراز بوی باروت وجسد وافراد زخمی 

 ونیروهای ارتش بود ..

النور تا حد توانش به همراه جاناتان ودیگر اعضای گروه پزشکی مشغول مداوا شد ..ولی خیلی وقتها مقدار جراحت 

تونستن فرد زخمی رو نجات بدن یا بعد از مدتی به خاطر شدت عفونت کشته میشدن زخمی ها درحدی بود که یا نمی

.. 

 اما النورقوی وصبور به کارش ادامه میداد ..

جاناتان بیش از هروقت دیگه ای نگران النور وسرنوشت موش کوچکش بود ..میترسید که النور نتونه این همه خون 

 وزخم واجساد مردگان رو طاقت بیاره ...

ولی النور همچنان همراه دیگران به کارش ادامه میداد... به زخمی ها کمک میکرد ..اذوقه ومواد غذایی رو جا به جا 

 میکرد 

 وهرکاری که از دستش برمیومد برای نجات مردم جنگ زده وارتشیان انجام میداد ..

..... 

 النور کیسهءبعدی اذوقه رو بلند کرد وروباقی کیسه ها گذاشت ..

 سالم پرستار جوان .-

 النور به سمت صدا برگشت ..

 آه سالم حالت چطوره ..؟-

 تام لبخند دلنشینی زد ..چقدر خوشحال بود که پرستار مهربانش رو دوباره میدید ..

 ممنونم ..-

 النور به سمت کیسهءبعدی رفت .ولی تام بالفاصله کیسه رو از دستش گرفت ..

 تونی این رو بلند کنی ..صبر کن النور... تو نمی-
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 النور لبخندی زد ..

 مشکلی نیست تاملی ...میتونم ازپسش بربیام ..-

 ویک کیسهءدیگه رو بلند کرد وپشت سر تام به سمت باقی کیسه ها برد .

 تام دیگه اصراری نکرد وبه همراه النور شروع به جا به جایی کیسه ها کرد ..

 راستی دستت چطوره ؟-

 ی به نواری که النور چند روز پیش روی دستش بسته بود انداخت ..تام نگاه

با اینکه زخم بهبود پیدا کرده بود ولی نوار همچنان به دور بازوش بسته بود ..تام واقعا نمیتونست این نوار پرازمهر 

 رو از دور بازوش بازکنه .

 بهتره ..چیز مهمی نبود ..-

 ند کرد وروی باقی کیسه ها گذاشت النور کیسهءاخر رو به همراه تام بل

 پیشونی النور پراز قطرات ریز ودرشت عرق بود وگونه های سرخش دل تام رو به تپش می انداخت ..

النور نمیدونست که بوی بدنش چقدر برای تام خوش بوست ..انگار که این بهترین رایحه ای بود که تام میون بوی 

 دود و باروت حس میکرد ...

 شونیش رو پاک کرد وبطری ابش رو برداشت ودو فنجون اب ریخت ..النور پی

 بیا تام ممنون که کمکم کردی ..-

 تاملی با مهربون ترین لبخندش فنجون اب رو گرفت 

 خواهش میکنم النور ..-

 جرعه ای از اب رو خورد وپرسید 

 راستی تو اینجا چی کار میکنی ..؟-

 النور پاسخ داد 

 هریسون هستم ..دستیار دکتر -

 لبخند تام پررنگ تر شد ..

 پس چرا کیسه ها رو جا به جا میکنی .؟-

 النور با غرور جواب داد .

 چون از کمک به دیگران لذت میبرم ..-

 تام فنجون اب رو به النور برگردوند ..

 تو هم تو همین قسمت هستی تام...؟ -

 تام فقط با سر تائید کرد وازجا بلند شد ..

 دوست داشت لحظات بیشتری رو درکنار النوربمونه ولی زمانی براش باقی نمونده بود ..

 احترامی شایسته به النور گذاشت وکاله نظامیش رو روی سر گذاشت ..النور لبخند شیرینی زد وگفت ..

 درپناه مسیح تاملی ..-

 تاملی از ته دل پاسخ داد ..

 احافظ النور ..وهمچنین تو.... درپناه مسیح ...خد-
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 النور بادست خداحافظی کرد واز جا بلند شد ...

تام درحالی که هنوز نگاهش به النور بود ازش فاصله گرفت ..ای کاش میتونست بیشتر با این دختر شیرین صحبت 

 کنه .

 دوهفته گذشته بود که جنگ به مراحل حساس خودش نزدیک میشد ..

 نبه جلوتر اومده بودن وحاال النور وجان دربطن جنگ اسیر شده بودن ..نیروهای تگزاس در یک حملهءچند جا

 جان با کالفگی از چادر مجروحین بیرون اومد واز پرستار پرسید .. 

 النور کجاست ؟ -

 پرستار سری به معنی نمیدونم تکون داد وبه تندی از کنار جان گذشت . 

ی بعدی مجروحین رفت ..ازهرکسی که النوررو میشناخت جان کالفه دستی توی موهاش کشید وبه سمت چادرها

 سوال کرد ولی همه بی خبر بودن 

 جان تا مرز دیوانگی پیش رفته بود .خدایا پس النور کجاست ...؟ 

 بازوی سربازی که به سمتش میومد رو محکم گرفت .. 

 النور ...؟النور سالی رو میشناسی ..؟خواهر النور ..؟ -

 نه اقا .. -

 ازوی مرد رو با عصبانیت رها کرد ..وبه سمت صحنهءنبرد دوئید .. ب

 النور کجایی .؟محض رضای خدا تو کجا میتونی باشی .؟ 

 هیچ کس نمیدونست النور کجاست ..جان به قدری عصبی ونگران بود که حتی میترسید النور کشته شده باشه .. 

 خبر داشت . باالخره سربازی رو پیدا کرد که از خواهر النور 

 اون کجاست ..؟ -

 چند ساعت قبل دیدمش که با گروه پزشکی به سمت جلو میرفت ..-

 لبهای خشکیدهء جان از حرکت بازموند ..جلورفته .؟خدایا جلو ....یعنی قلب دشمن ..؟اخه چطور ممکنه ..؟ 

 خواست به دنبالش بره ولی سرباز مانعش شد ... 

 یسون .. نمیتونی وارد بشی دکتر هر-

 ولی النور اونجاست -

 مرد که به خوبی پرستار مهربون رو میشناخت سری به تاسف تکون داد .. 

متاسفم دکتر ...من اینجا مسئولیت دارم تا اجازه ندم کس دیگه ای وارد این منطقهءخطرناک بشه ..افراد زخمی -

 نیم .. زیادن ودشمن حمله کرده.. باید هرچه سریعترنیروهامون رو جمع ک

 جان تو صدای گوشخراش گلوله وشکلیک توپها فریاد زد .. 

 ولی من باید برم ..اون دختر تنهاست .. -

 مرد هم با فریاد جواب داد .. 

 نمیتونید.. اجازه ندارم .. -

 ولی جان که بی وقفه نگران النور بود از دستور مرد سرپیجی کرد وتو یه لحظه به سمت جلو دوئید .. 
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باز به دنبال دکتر دوئید ولی وقتی که دید به هیچ وجهی نمیتونه جلوش رو بگیره به عقب برگشت وبرای سالمتی سر

 النور مهربان از ته دل دعا کرد .. 

 النور دست تاملی رو روی کتفش کشید 

 اروم تاملی .اروم باش ..نمیذارم به این زودی بمیری .. -

 ن خون ریزی داشت گفت .. تام با همون پهلوی زخمی که همچنا

 النور من رو رها کن ممکنه کشته بشی .. -

 النور همچنان با قاطعیت بدن سنگین تام رو میکشید .. 

 بس کن تاملی.. بهتره انرژیت رو روی پاهات بزاری تا باهام همکاری کنی ..خدایا تو چقدر سنگینی -

 سنگینی بدنش کم کنه .. تام به غرغر النور لبخند محوی زد وسعی کرد تا از 

 النور با دیدن مردی که تو غبار گوگرد وصدای وحشتناک گلوله ها نزدیک میشد صدا زد .. 

 هی ..کمک کنید ...اقا ..اقا اینجا ..یه مجروح داریم .. -

 ریتم قلب جان با شنیدن صدای النور منظم شد ..خدایا النور زنده بود ..

 بار به همراه یک زخمی بهش نزدیک میشد دوئید .. به سمت سایه ای که درمیون غ

 النور با دیدن جان لبخندی زد .. 

 هریسون تویی ..؟ -

 جاناتان عصبانی غرید ... 

 تو اینجا چه غلطی میکنی ..؟ -

 النور تنها گفت . 

 کمکم کن هریسون... تام خیلی سنگین تر از اونه که بتونم بیارمش .. -

 ی که دست به زیر بازوی تام زخمی میبرد فریاد زد .. جاناتان همون جور

 تو اینجا چی کار میکنی ..؟کی گفت به اینجا بیایی ..؟ -

 النور همون طور که به نفس نفس افتاده بود گفت .. 

 اینجا ...بهم ...نیاز ..داشتن ...باید ...میومدم .. -

 جان از کنار جسد سرباز مرده ای گذشت وگفت .. 

 باید به من میگفتی .. تو -

 نه ...این منم که باید برای خودم تصمیم بگیرم .. -

 ولی مسئولیت تو با منه ... -

 النور با بی حوصلگی فریاد زد 

 نه نیست... تو کار من دخالت نکن هریسون .. -

 اخ ...خواهش میکنم بس کنید... النور تو باید به دکتر هریسون میگفتی -

 بود که برای اروم کردن هردوگفت  این صدای تام

 النور با تعجب فریاد زد .. 

 تاملی اگه من نبودم تو اونجا مرده بودی ..؟ -
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 تام از صمیم قلب پاسخ داد.. 

 حاضر بودم بمیرم ولی تو درخطر نیفتی .. -

ت تاملی بود شوکه جان والنور هردو با شنیدن جواب تام سکوت کردن ..جان به خاطر محبتی که در تک تک کلما

 شد والنور به خاطر صراحت کالم تام درسکوت به کارش ادامه داد .. 

 کنار چادرها بود که مرد دیگه ای به کمکشون اومد والنور بازوی تام رورها کرد ..ودنبالشون به راه افتاد

 جاناتان همون جور که داشت تام رو روی تخت میخوابوند دستور داد...

 ازمم رو بیار .. النور کیف لو-

النورزودترازجان به سراغ کیف لوازم رفته بود .جاناتان بالفاصله دست به کار شد ولی نگاه تام به دنبال 

 فرشتهءنجاتش بود .. 

 النور کوچولو... پرستار شجاعش ..

  واضح بود .. جاناتان ناخوداگاه چشمش به تام بود که با نگاه النوررو تعقیب میکرد ..محبت چشمهای تام کامال

 خدایا اینجا چه خبره ..؟این مرد النور رو از کجا میشناخت؟ ..چرا با این همه عشق به النور نگاه میکرد ..؟ 

 النور باالی سر تام رسید..کیف لوازم رو کنار جان گذاشت وبا دستمال مرطوبی شروع به تمیز کردن زخم تام کرد .. 

 رخشید وجان رومتعجب تر میکرد ..واقعا این سرباز کی بود ؟ نگاه تام عالرقم اون همه درد مید

 اب میخوام النور .. -

 النور نگاهی به جان انداخت که جاناتان با حرکت سر گفت نه . 

 النور دستمال تمیزی رو مرطوب کرد وبا لبخند مهربونی گفت .. 

 ب میکنم .. متاسفم تاملی ..نمیتونم بهت اب بدم ولی به جاش لبهات رو مرطو-

 دستمال نم دار رو روی لبهای خشک تام کشید ...تام لبهای مرطوبش رو بهم مالید .. 

 ممنونم النور تو جون من رو نجات دادی .. -

 النور با عطوفت موهای تام روکنار زد .. 

 اروم تاملی ...تو خوب میشی ومیتونی برای جبران من رو به شام دعوت کنی .. -

 دهءتام به لبخند باز شد .. لبهای خشکی

 البته النور.. تو دوباره به من کمک کردی ..دعوت به شام کمترین جبرانه .. -

 جاناتان ناخوادگاه عصبانی شده بود .. 

محبت درتک تک حرفهای مرد دیده میشد وجالب اینجا بود که النور لطیف تر ومهربون تر از هروقت دیگه ای 

 باهاش صحبت میکرد ... 

 زخم تام رو به سختی بست ..هرچند مطمئن نبود که این پانسمان بتونه مانع عفونت تام بشه .. 

 به سمت النور برگشت .. 

 النور با من بیا به کمکت نیاز دارم .. -

  النور سرش رو به سمت تام خم کرد ..عطر بدن النور تو مشام تام پیچید ...النوراروم وشمرده به تام توضیح داد ..

 من زود برمیگردم تام ومطمئنم که تا اون لحظه تو بهتر شدی ..هریسون اخالق بدی داره ولی دکتر خوبیه .. -

 جان باخودش فکر کرد ..این تعریف بود یاانتقاد ..؟ 
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 به هرحال دور کردن النور از مرد مهمترین مسئله بود ..مطمئنا جان با وجود رفتار دل نشین النور با سرباز زخمی

 نمیتونست به راحتی کاری انجام بده .. 

النور کیف لوازم پزشکی رو برداشت وهمراه جان به راه افتاد ..جان همونطور که به سراغ مریض بعدی که پاش رو به 

 تازگی عمل کرده بود میرفت پرسید .. 

 خب اون سرباز کیه .؟ -

 النور بی حواس جواب داد .. 

 کدوم سرباز ..؟ -

 تر شد ونفسش رو به ارومی بیرون داد ..  جان عصبی

 همون کسی که به خاطرش جلو رفته بودی ... -

 به سر بیمار رسید .. 

 سالم شون .. -

 سالم شون -

 سالم خواهرالنور ..دکتر هریسون ...؟ -

 جاناتان پارچهء دورپای شُون رو بازکرد .. 

 امروز حالت چطوره ..؟ -

 خوبم دکتر .. -

 لوازم رو پیش جان گذاشت وبه کنار شون رفت وکمک کرد تا بتونه بشینه .  النور

 زخمت بهتره شون ..؟ -

 بله خوب شدنش رو مدیون خواهر النور هستم .. -

النور لبخند شیرینی زد ..این لقبی بود که افراد زخمی به النور مهربان ومسئول داده بودن ..خواهر النور... درست مثل 

 . یک قدیسه .

 خوشحالم که حالت بهتره شون .. -

 لیوان ابی به دستش داد وهمزمان با جان نگاهی به پای شون انداخت .. 

 خب شون.. فکر کنم فردا میتونی به خونه ات برگردی .. -

 نه دکتر خونه نه ..به جنگ برمیگردم .. -

 ولی تو نمیتونی با این پا بجنگی .. -

کتر هریسون ..کافیه بتونم باهاش راه برم ..مسلما میتونم اسلحه دستم بگیرم وبه دشمن البته که میتونم بجنگم د-

 حمله کنم .. 

 جان نفس عمیقی کشید ...شون مصر بود که به جنگ برگرده .پس هیچ کار دیگه ای نمیتونست انجام بده .. 

 برگردی ..  باشه شون امیدوارم که این جنگ زودتر تموم بشه تا تو بتونی به خونه ات-

 امیدوارم دکتر هریسون .. -

جان جای خودش رو به النور داد تا النور زخم شون رو دوباره ببنده ..النور همون جور که پارچهءتمیز رو دور زخم 

 میپیچید گفت 
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 شون ...من هم دوست دارم مثل تو به جنگ بیام .. -

 یمی پاسخ داد جان متعجب به سمت النور برگشت وشون تنها با لبخند مال

 تو نمیتونی خواهر النور ..باید تیراندازی بلد باشی .. -

 جان پوزخندی زد 

 این دختر حتی از تو هم وارد تره شون ... -

صورت النور گشاده شد ..این اولین بار بود که جان صریحا به مهارت النور اعتراف میکرد ..هرچند که اعتراف 

 دلچسبی نبود .. 

 وگفت .. شون خندید 

 خواهر النوردرهمه چیز عالیه ... -

 النور فروتنانه لبخند زد 

ولی بازهم نمیتونی جلو بری ..چون تو یه دختر خوب ومهربونی که قول میدم همهءما برای حفاظت از تو هرکاری  -

 میکنیم ... 

  النور حرف دیگه ای نزد ..شون تمام محبت قلبیش رو به النور نشون داده بود ..

 پای زخمی شون رو روی تخت گذاشت وکیف لوازم پزشکی رو برداشت ودراخر بوسه ای روی شقیقهءشون گذاشت 

 موفق باشی شون ..برات دعا میکنم .. -

 ممنون خواهر النور ..درپناه خدا ..-

 

میکرد ..خدایا این به همراه جان از چادر خارج شد ..جان هرلحظه وهرثانیه شخصیت جدیدی از وجود النور رو کشف 

 دختر کی بود ..؟

 به چادر بعدی رسیدن ..هوای خفه ءسان انتونیو واقعا جایی برای نفس کشیدن باقی نمیذاشت .. 

 النور به محض ورود به سراغ زخمی ها رفت ..وجان به سراغ مریض های بد حال تر .. 

 ر رو هم زیر نظر داشت واقعا النور رو نمیشناخت .. جاناتان همون جور که نفر به نفر رو معاینه میکرد رفتار النو

این النور مهربان رو که با لبخند به همه انرژی میداد نمیشناخت ..ایا واقعا این دختر همون النور مغرور دهکده بود 

 که یه روزی به روی هری اسلحه کشید وباهاش درگیر شد .؟ 

ن حتی برای لحظه ای النور رو رها نکرد ..میترسید که به خاطر تمام طول روز جان والنور به مجروحان سرزدن وجا

 عالقه اش وارد منطقه بشه وصدمه ببینه .. 

 موقع شام بود که النور از جا بلند شد .. 

 کجا میری النور .؟ -

 النور ابرو درهم کشید .. 

 چرا باید به سوالت جواب بدم ..؟ -

من به اینجا اومدی ..مطمئن باش اگه ببینم یک بار دیگه بدون نظر من کاری النور فراموش نکن که تو با مسئولیت -

 رو انجام دادی...تو اولین فرصت با کالسکهءبعدی به دهکده برمیگردونمت .. 

 اوه خدایا تو خیلی نفرت انگیزشدی هریسون .. -
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 هرجورکه دوست داری میتونی فکر کنی ..ولی اول جواب من رو بده-

 صله جواب داد .. النور بی حو

 به دیدن تاملی میرم .. -

 تو هنوز جواب سوال صبح من رو ندادی ..اون سرباز کیه ..؟ازکجا میشناسیش ..؟ -

 النور این بار واقعا کالفه شد .. 

 به تو ربطی نداره هریسون .. -

 الــــــــنور -

 هریسون تو کار من دخالت نکن . -

 نه اجازه نداری از این چادر خارج بشی .. ولی من باید بدونم ...وگر-

 بس کن اون فقط یه دوسته .. -

 ازکجا میشناسیش ..؟ -

 همینجا دیدمش .. -

 کی ..؟چطور من ندیدمش ..؟ -

 النور نفسش رو با صدا بیرون فرستاد .. 

ی بود واز من کمک همون روزی که وارد سان انتونیو شده بودیم تو به مقر فرماندهی رفته بودی دستش زخم-

 خواست تازخمش رو ببندم .. 

 وتو برای نجات اون به جلو رفته بدی ..؟ -

 النور با حرص جواب داد .. 

 معلومه که نه ...گروه پزشکی به کمک احتیاج داشت من هم به همراهشون رفتم ...حاال میتونم برم ..؟ -

 جان به سردی گفت .. 

 رای مراقبت از دیگران اول باید مراقب خودت باشی .. میتوی بری ولی زود برگرد ..ب-

 النوراز چادر بیرون رفت .. 

 تام تو تب میسوخت که النور بهش نزدیک شد .. 

 بعد از چند وقت کار میون زخمی ها میدونست که زخم تام ممکنه منجر به عفونت بشه 

ام با حس عطر تن النور به سختی چشم بازکرد با دستمال عرق روی سینهءتام رو پاک کرد وباالی سرش نشست .ت

 ..فرشتهءنگهبانش برگشته بود .. 

 النور با دیدن چشمهای نیمه باز تام لبخندی زد 

 حالت چطوره تام ..؟ -

 هرلحظه ای که فرشتهءنگهبان من درکنارم باشه خوبم .. -

 النور خندید .. 

 ولی من فرشتهءنگهبانت نیستم .. -

 ر کشید ..صورت تام گرفته شد ..ولی به زحمت دوباره چشمهاش رو بازکرد وگفت .. پهلوی تام تی

 تو فرشتهءنگهبانی النور .هربار تو کمکم کردی -
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 ولی این تصادفیه ..  -

 نه نیست وقتی کنارم هستی حس میکنم حالم از همیشه بهتره .. -

 اب گلوش رو به سختی قورت داد 

 به من اب بدی ..؟  من تشنمه النور ..میتونی

 النور تنها دستمال کنارش رو مرطوب کرد و روی لبهای خشکیدهءتام کشید .. 

 متاسفم تام هنوز نمیتونم بهت اب بدم .. -

 تام پلک هاش رو با درد بست ...زخمش شدیدا درد میکرد ولی صحبت با فرشتهءنگهبانش براش مهمتر بود ... 

دمت احساس کردم تو رو قبال دیدم واین حس اونقدر قوی بود که به دروغ ازت کمک میدونی النور روز اولی که دی-

 بخوام .. 

 النور حرفی نزد فقط با لبخند به حرفهای تام گوش داد 

 ولی حاال تو جونم رو نجات دادی . -

 النورسرش رو به سمت تام خم کرد .. 

 ..  اروم تاملی تو نباید با حرف زدن انرژیت رو تموم کنی-

 میشه دستم رو بگیری النور ...؟ -

 النور تنها درسکوت با دو دست دست سرد تام رو تو دست گرفت .. 

زود خوب شو تام ...دوست ندارم تو رو این طور زخمی ببینم ..زود خوب شو ومن رو به شام دعوت کن شاید هم -

 یکم جین ... 

هءنگهبانش کنارش بود کافی بود حاال میتونست به ارومی پلک تام فقط به ارومی لبخند محوی زد ..همین که فرشت

 هاش رو روی هم بزاره وبا بوی عطر تن النور به خواب بره ...

 

از برگشتن النور زمان زیادی گذشته بود ..جان عصبانی وکالفه ازچادر بیرون اومد ...ماه دراسمون میدرخشید 

 واطراف رو روشن کرده بود ..

 ه النور رفته بود نگاهی انداخت ونفسش رو با حرص بیرون فرستاد ..به سمت مسیری ک

 این سرباز چی داشت که النور حتی حاضر نبود موقع خواب هم رهاش کنه ...؟

 ناخواسته مسیر چادر زخمی ها رو درپیش گرفت ..به کنار چادر رسید وسرک کشید

 دستهای بهم جفت شدهءالنور وتام رو ببینه نور مهتاب به خوبی فضا رو روشن کرده بود وجان میتونست 

 جان لحظه ای پلک هاش رو بست ..اصال این محبت بنیشون رو درک نمیکرد ..

 چطور ممکنه که النور با اون خصوصیات اخالقی خاص خودش ...تا این حد شیفتهءتام شده باشه ..؟

تونه به این راحتی بایسته ونگاه عاشقانهءتام با عصبانیت به سمت چادر پزشکان برگشت ودرهمون حال فکر کرد نمی

 به النور رو ببینه ..

....... 

 صبح فردا بود که النور با صدای دستوری جان چشم باز کرد ..

 پرستار سالی ..بجنب وقت نداریم باید برای مداوای زخمی ها بریم ..-
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 ایتی کنه از تخت پائین اومد ..النور به زحمت تونست چشم های خسته اش رو بازکنه وبدون اینکه شک

 جان تمام روز از النور کار کشید ولحظه ای رهاش نکرد ..مدام دستور داد والنور بی حرف اجرا کرد ...

حتی زمان ناهار مجبورش کرد تا با همهءخستگیش برای عملی که به خاطر قطع کردن دست یک سرباز مجروح 

 انجام میشد کنارش بمونه ..

 ونست این نهایت سنگدلیه ولی نمیتونست النور رو برای یک لحظه رها کنه ..جاناتان مید

 چون این رهایی مساوی بود با برگشت پیش تام ودستهایی درهم فرو رفتهءتام والنور ..

 وجاناتان به هیچ عنوان نمیتونست عشق وعالقهء بیش از حد تام رو به موش فضولش ببینه ..

د که جان با توجه به خستگی جسمانی النور وچشمهای مظلومش دلش طاقت نیاورد خورشید تازه غروب کرده بو

 وبهش اجازه داد تا استراحت کنه 

 ولی النور از همین فرصت استفاده کرد وبه سمت چادر تام به راه افتاد ..

 عصبانیت جاناتان بی نهایت بود

 وارد چادر زخمی ها شد .النور چند شاخه گل وحشی از کنار مسیر چید وبا رویی گشاده 

تام خسته وبیمار تر از دیروز دراز کشیده بود ...از صبح که چشم گشوده بود تا به االن منتظر بازگشت 

 فرشتهءنجاتش بود و حاال برای لحظه ای پلک روی هم گذاشته بود تا استراحت کنه ..

خواست دوست مهربونی مثل تام رو از دست قلب النور با دیدن رنگ وروی تام فشرده شد .به هیچ عنوان دلش نمی

 بده ..

 تام واقعا با محبت بود والنور تا به حال با هیچ کسی مثل تام راحت نبود ..

 گل ها رو داخل لیوان کنار تخت تام گذاشت ..

تام تو اوج تب ودرد با بوی عطر تن النور وگل های وحشی چشم بازکرد ..فرشته اش بعداز چند ساعت طوالنی 

 ....دوری بازگشته بود ..

 با محبت زمزمه کرد ..

 فرشتهء من ؟؟؟ ..اومدی .؟-

 النورلبخند مالیمی زد وکنار تخت تام نشست 

 البته ...حالت چطوره تاملی ..؟هنوز درد داری ..؟-

 تو که هستی دردی ندارم ...-

 و دستش گرفت ..دستش رو ناخواسته به سمت دست النور برد النور بی حرف دست تام رو ت

متاسفم که از صبح نتونستم بیام ..هریسون به قدری عصبانی بود که جرات نداشتم بدون اجازه اش کاری انجام بدم -

.. 

 تمام روز از من کار کشید ...حتی نذاشت یک لحظه رو هم استراحت کنم ..

 ته اش نگاه میکرد ..تام که از شنیدن صحبتهای النور لذت میبرد بالبخند به صورت مهربان فرش

 کاش النور میتونست برای همیشه درکنارش بمونه ..

 

 جاناتان عصبی وکالفه بود ..ای کاش النور فقط به چشم یک زخمی به تام نگاه میکرد ..
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 ولی هرروز که میگذشت رابطهءالنور وتاملی عمیقتر از قبل میشد .. 

 وست صادقانه به تاملی کمک میکرد .. تام عاشق النور شده بود والنور به عنوان یک د

 سه روز از زخمی شدن تام گذشته بود ولی زخم پهلوش بدتر از قبل شده بود .. 

جان با ناراحتی زخم پهلوی تام رو معاینه کرد ..چرکی تر وعفونی تراز دیروز شده بود وهمین هم جان رو نگران 

 میکرد ... 

 اش رو مشت کرد واز چادر بیرون رفت .. النور با دیدن وضع وخیم زخم تام دسته

 تام با نگاه غمگینش رفتن النور رو نظاره کرد .مطمئن بود که قرار نیست زخمش بهبود پیدا کنه .. 

 جان زخم رو به ارومی بست خوب میدونست که با این عفونت مرگ تام حتمیه... تام دست جان رو به سختی گرفت 

 دارم ...میمیرم... نه ..؟ -

 جان تنها نگاه کرد وصادقانه جواب داد . 

 تو باید قوی باشی تام .. -

 تام به زحمت پلک زد وگفت .. 

 تا وقتی فرشتهءنگهبانم کنارمه سعی میکنم قوی باشم .-

 جان نفس عمیقی کشید ..چطور تام تا این حد شیفتهءالنور بود ...این موش فوضول ...این دخترک جنگجو ... 

 م ...تو پیششی درسته ..؟مراقبشی ..؟اگه مرد -

 نگران نباش تام من مراقبشم ....بهتره استراحت کنی ...-

جان از تام جدا شد واز چادر بیرون اومد ..چند قدم جلوتر النور رو دید که رو به دشت مقابل که به خاطر جنگ 

 وشلیک توپها به ویرانه تبدیل شده ایستاده بود .. 

 ایستاد ..والنور نگاهش رو به سمت جاناتان برگردوند ..  دوش به دوش النور

 اون نمیمیره درسته ..؟ -

جان جوابی برای این سوال واضح نداشت ..مسلما بدن تام طاقت این عفونت بیش از اندازه رو نداشت وبه زودی به 

 خاطر شدت عفونت فوت میکرد ..

 النور به تکاپو افتاد ... 

 ویه ..میتونه ازپسش بربیاد .. اون هنوز جوونه ..ق-

 نگاه جان غمگین بود وجوابی نداشت .. 

هیچ وقت فکر نمیکرد که النور تا این حد به این سرباز عالقه مند باشه ..النور ناگهان به سمت جان برگشت 

 وفاصلهءبینشون رو با یک قدم بلند پرکرد .. 

 هریسون ازت خواهش میکنم نجاتش بده .. -

 تان تیر کشید ..بار اولی بود که این همه التماس رو تو نگاه النور میدید .قلب جانا

 چه حسی بینشون بود که النور رو تا این حد وابسته به تام کرده بود 

اروم باش النور ..ما داروی الزم برای درمان زخمش نداریم .حتی اگر هم داشتیم شدت جراحت به قدریه که دیگه -

 م ..تو باید قبول کنی که ما هرکاری که تونستیم انجام دادیم .. نمیتونیم نجاتش بدی

 النور سرسختانه ومغرور سینه اش رو جلو داد .. 
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 نه ..نه هرکاری ..من مطمئنم که میتونم تام رو نجات بدم . -

 خواست به سمت چادر برگرده که جان بازوی النور رو گرفت تا مانعش بشه .. 

خودت نگاه کن .تو این چند روز مدام داری ازش پرستاری میکنی اون هم کسی که مطمئن  احمق نشو النور ..به-

 نیستم چند ساعت دیگه دووم میاره ... 

 النور بازوش رو با خشونت کشید .. 

 خفه شو هریسون ..دیگه احتیاجی به کمکت ندارم .خودم ازش مراقبت میکنم .. -

 .از ته دل امیدوار بود که با مراقبت از تاملی بتونه نجاتش بده ..وبه سرعت به سمت چادر زخمی ها برگشت 

 

النور زخم پهلوی تام رو تمیز کرد ولی با دیدن عفونت چرکی فکش منقبض شد ...تام بیچاره داشت از بین میرفت 

 ...تام به ارومی ودرحالی که رمقی نداشت پرسید 

 .گیه ...؟ الن..ور ..اسمون ...او..ن بیر..ون ....چه رن.-

النور از همون فاصله نگاهی به اسمون تیرهءبیرون از چادر که به خاطر شلیک توپها غلیظ ودود گرفته شده بود 

 انداخت تو اون مه غلیظ حتی نمیتونست بفهمه خورشید وجود داره یا نه ... 

 لبخند محوی زد 

 ابی وافتابی ..خورشید میدرخشه تام ... -

 ارم ...یه بار ..دیگ..ه... خورش...ید رو ....ببینم .. خیلی... دوس...ت د-

 النور حس کرد قلبش فشرده میشه .تاملی مرد خیلی خوبی بود . 

 حتما تام ..یه روزی خوب میشی وبا پاهای خودت از چادر بیرون میری . -

 تام سرفه ای کرد ولبهای خشکیده اش رو به سختی حرکت داد .. 

 ر فک..ر ...نمیکنم ..مید...ونم که ....دار...م ...میمیرم ولی من... اینطو...-

 اوه تام... این چه حرفیه ؟تو به زودی خوب میشی ...درضمن هنوز من رو به شام دعوت نکردی .. -

 تام لبخند دردناکی زد ..این تمام آروزی تام بود ..که همراه با فرشتهءعزیزش شام رو صرف کنه .. 

واِ...میدونی ..؟...دوس...ت دارم... تو این ...هوای.. افتا...بی ...تو رو به پی..ک نیک... ببرم... کنار اره ...حق... با ت-

 رود...خونه . 

 النور واقعا طاقت مقاومت بیشتر رو نداشت ولی با تظاهر گفت .. 

 حتما تام ... من تا حاال به پیک نیک نرفتم .. -

 ؟  حت..ی... با دک...تر ...هریس...ون-

 تام ناخواسته این سوال رو پرسید .خیلی دوست داشت بدونه رابطهءالنور ودکتر هریسون درچه حدیه ..؟ 

چرا النور از هریسون فراریه ولی جان بازهم مغرورانه النور رو وادار به اطاعت از خودش میکنه ..ایا واقعا نگرانشه یا 

 سعی داره فرشتهءنگهبانش رو ازار بده ..؟ 

 ه ..چرا باید با اون مغرور کله شق ناهار بخورم ..؟ البت-

 بازهم یک تک سرفه از طرف تام .. 

 ولی... دکتر هری..سون... اص..ال مغ..رور... نیس..ت .. -
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 اوه تاملی بس کن ...واقعا از اینکه همه طرفداری هریسون رو میکنن خسته شدم من از این مرد متنفرم ... -

 چ...را...؟ -

 شه غر میزنه ..دستور میده وبی جهت مثل یه بچه مراقبمه . همی-

 واین ...یع.نی...عالق..ه .. -

 نه این یعنی فضولی ...به اون ربطی نداره که من چی کار میکنم .. -

 ولی ...دک..تر..هر..یسون ...مسئ.ل تو..اِ... -

 واخر جلمه اش به سرفه افتاد .. 

 برد ..  النور لیوان اب رو به سمت تام

 اون مسئول من نیست وحق نداره بهم بگه چی کار کنم ... -

 باشه ا...لنو..ر ار..ومتر ..مطم..ئنا ...کسی ..نمیخواد .تو رو ..واردار ..به کاری ...کنه .. -

 النور باز که تو اینجایی ..؟ -

د تام لبخند تلخی بزنه ..کاش واقعا النور نفسش رو با حرص بیرون فرستاد که باعث شد از این همه حرصی که میخور

 میتونست النور رو برای همیشه داشته باشه ... 

 دیدی خود مغرورشه .. -

 تام فقط لبخندی زد .. 

 چیه هریسون ..؟ -

 به کمکت نیاز دارم . -

 ولی من کار دارم .. -

 نه نداری ومن فعال بیشتر بهت نیاز دارم .. -

 ی بلند شد .. النور کالفه از کنار تامل

 روی گیج گاه تام رو بوسید ...چشمهای تام بی اراده بسته شد ...با تمام وجود از بوسهءپرمهر النور لذت برد ... 

جان دندون هاش رو رو هم سائید ..این دیگه واقعا بیش از حد بود .بوسه؟؟؟ اون هم روپیشونی تام ..؟احمقانه بود 

 ..؟ 

 ونم ازچنگ هریسون فرار کنم بازهم به دیدنت میام .. زود خوب شو تام ...اگه بت-

 به سمت جاناتان چرخید ونفهمید که نگاه تام ...چه بی تابانه به دنبالش حرکت کرد .. 

 نباید به دنبالم میومدی هریسون ...این وقت استراحتم بود .. -

 جان با کالفگی به راهش ادامه داد . 

 ف تاملی نکنی . النور بهتره دیگه وقتت رو صر-

 النور ابرو درهم کشید وبا قدمهای بلند راه جان رو سد کرد .. 

 باراخریه که بهت میگم هریسون ..حق نداری بهم دستور بدی ... -

 همین که گفتم تام رو فراموش کن . -

 چرا باید اینکارو کنم ..؟ -

  با من بحث نکن النور از این به بعد فقط کنار من میمونی ..-
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 هریــــــــــسون ...تو حق نداری تو کار من دخالت کنی .. -

 من مسئول تو ام .. -

 نیستی تو فقط یه دکتر مغرورو خودخواهی ... -

 النورمشتهاش رو تو هم گره کرد وبا فریاد گفت .. 

 دیگه نمیخوام ببنمت ..ازت متنفرم ... -

 النور ... -

 ازت متنفرم .. -

جان حرکت کرد ...جان مستاصل وکالفه به قدمهای تند النور خیره شده بود چرا نمیتونست با این وبرخالف مسیر 

 دختر کنار بیاد ..؟

دکتر هریسون ..اینجا یه زخمی داریم ...جاناتان به سمت مردی که سرتا به پازخمی بود وخون زیادی از گردنش -

-لحظه تامل کرد تا مرد اخرین نفس هاش رو بکشه ... خارج میشد رفت ...با خستگی ضربان مرد رو گرفت ..چند

ببرید سمت اجساد ...کاری نمیشه براش انجام داد ..با خستگی به روبه روش خیره شد .کم کم همه چیز واقعا براش 

سخت میشد.... هرروز تعداد زیادی کشته میشدن وجنگ هنوز ادامه داشت ...النور ومخالفت شدیدش با جان 

کرده بود .النور از امروز صبح با جان صحبت نکرده بود .حتی با اینکه مثل هرروز با هم به دیدن  انرژیش روکمتر

بیماران رفته بود ولی بازهم لب باز نکرده بود ...واین جان رو عصبی تر از قبل میکرد .خدایا !مگه تاملی کی بود که 

..با خستگی پلک زد وبه سمت زخمی بعدی رفت  دکتر ...دکتر هریسون-النور به خاطرش با جان صحبت نمیکرد ...؟

.خدا روشکر که این بار با یک مجروح بدون دست مواجه میشد ..چون واقعا طاقت دیدن مرگ سرباز دیگه ای رو 

اون نمرده -النور صبر کن ..ولی النور با جدیت سعی داشت تا مانع ریزش اشکهاش بشه ..-نداشت ..*****.

اون نباید بمیره ..زوده تام .....تو -چند سرباز تنه زد واز کنار کیسه های پراز شن گذشت ....میدونم که نمیرده ..به 

النور ..النور به کنار پرتگاه رسید ..قلب جان برای چند -النور وایسا ..ولی النور بی مهابا میدوید ...-نباید بمیری ..

هنش رو مختل کرد ..النور با رسیدن به پرتگاه لحظه از تپش ایستاد ..فکر احمقانهءپرت شدن النور به ته دره ذ

مجبور شد بایسته ..نگاهش روی اسمون پرباروت وفضای نامتنهای روبه روش میچرخید تام نباید میمرد ...حق این 

مرد مهربون ودوست داشتنی نبود که به این زودی بمیره ...جان به فاصلهءچند قدم از النور ایستاد ...واقعا نگران 

د .دستهای مشت شدهءالنور رو به خوبی میدید وناراحت تر از قبل میشد ..ای کاش النور تا این حد وابسته به النور بو

 تام نبود ..

النور ..ولی النور عکس العملی نشون نداد وهمچنان پشت به جان به منظرهءروبه رو خیره بود -به ارومی صداش کرد .

.دوباره اسمش رو به ارومی صدا کرد ...مراقب بود تا بیش از حد بهش ..جان نمیدونست النور به چی فکر میکنه ...

نزدیک نشه ....چون النور درشرایطی بود که هرکاری ازش برمیومد ..قدمی به سمتش نزدیک شد ..قدم های بعدی 

.. که رو اهسته برداشت تا النور رو عصبی نکنه ..النور بدون توجه به صدای خش خش سنگ ریزه های زیر پای جان.

قدم به قدم بهش نزدیک تر میشد به یاد لحظات قبل افتاد ..لحظاتی که تام در بستر مرگ اعتراف کرده بود عاشق 

 النور بوده ..عاشق نگاه سرد ومهربانی بی اندازهءالنور ..

ت عفونت النور با تمام توانش از تام مراقبت کرد ولی حتی پرستاری شبانه روز النور بازهم نتونست جلوی پیشرف

النور ...گر...دن...بندم ...بازش ...کن ...النوربه -زخم پهلوی تام رو بگیره ودراخر همین عفونت باعث مرگ تام شد 
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این تنها ..دارائیه ...منه ..النورنگاهی به گردنبند انداخت .یک مسیح به -ارومی گردنبند رو ازگردن تام بازکرد ..

نه تام نمیتونم قبولش کنم ..ولی تام با همون دستهای سرد -..هدیه ...بدمش ... میخ..وام ..به تو-صلیب کشیده بود ..

دوس...تت ...دارم ...النور ...درهمه...لحظاتی .که با -وبی رمق ..انگشتهای النور رو که گردنبند دراون بود جمع کرد 

ای .تو ممنون ...بودم ..امید...وارم ...دکتر تو ...بودم با اینکه ...درد میکشیدم ..ولی از ...صمیم قلب ...به خاطر محبت ه

هریسون ...بتونه ..همراه ...خوبی برای ...تو باشه ..چشمهای النور از درد میسوخت ..واقعا دوست نداشت تام رو از 

 میشه ...نامهءم...ن رو به ....خونواده ام ...برسونی ..؟بغض تو-بس کن تاملی... تو به زودی خوب میشی .-دست بده ..

من فقط... به تو ...اطمینان ...دارم النور ...ازت خواه...ش میکنم -تام اینکارونکن ..-صدای النور نشست ..

...نامهء..خداحافظی من ..رو به خونواده ام ...برسون ..النور با جدیت درحالی که سعی داشت از ریزش اشکاش 

ممنونم ..درهمین -مه رو به خونواده ات میرسونم ..حتما .مطمئن باش ...حتما این نا-جلوگیری کنه قاطعانه گفت .

مراقب ...خودت ...باش ..فرشتهءنگهبان ...من ..وچشمهای -لحظه بود که دستهای سرد تام لرزید ...تام زمزمه کرد ...

تاده مهربان تام برای همیشه بسته شد ...جان با نگرانی قدم دیگه ای به النور نزدیک شد ..حاال درست کنار النور ایس

متاسفم النور .النوربه سمت جان برگشت ..صورت النور از اشک خیس بود ..جان به یاد -بود .به ارومی نجوا کرد 

-داشت اولین واخرین باری که اشکهای النور رو دیده بود بعد از مرگ سارا بود ..با درد اسم النور روزمزمه کرد ..

ش رو به ارومی رو سینهءستبر جان گذاشت .قلب جان به درد اومد النور...النور تنها قدمی به سمت جان برداشت وسر

.حتی غم وناراحتی النور هم با دیگران فرق میکرد ..جان تنها دستهاش رو به دور بدن کوچک النور پیچید وبرای 

 اولین بار از صمیم قلب دراغوشش کشید ...تو اون لحظه موش کوچکش غمگین واسیب پذیرتر از هرلحظهء دیگه ای

چرا این جنگ لعنتی تموم نمیشه هریسون ؟جان هم به این موضوع فکر کرده بود ...تا کی این جنگ ادامه -بود ..

ولی تا اون موقع خیلی ها مثل تاملی میمیرن ..مردها وپدرها -تموم میشه النور ....به زودی تموم میشه ..-داشت .؟؟

-رحمه ...خشنه ...النو دستش رو رو سینهء جان مشت کرد ...میدونم النور جنگ بی -حتی زن ها ....همه میمیرن ...

توهرکاری تونستی انجام دادی -دلم براش تنگ میشه ..کاش میتونستم نجاتش بدم ...جاناتان صادقانه جواب داد ..

به  بیشتر از اون نمیتونستی ...النوربه ارومی گردنبندی که تو دستش بود رو فشرد این تنها یادگاری از مرد عاشقی

اسم تاملی بود ...النور دیگه اشکی نریخت ..یاد گرفته بود که چه طوری خودش رو کنترل کنه .از اغوش جان بیرون 

مهم نیست النور -من روببخش هریسون نباید دیروز اون حرفها رو بهت میزدم ..جان سخاوتمندانه گفت -اومد 

ک از اون اویزون بود باال اورد ..وبه دور گردنش ..النور بدون پاک کردن صورت اشکیش مشتش رو که زنجیر پال

هریسون سعی نکن منصرفم -ولی ..-هروقت که جنگ تموم شد نامهء تاملی رو به خونواده اش میرسوم ..-انداخت ..

 کنی ..من به تام قول دادم ..جان حرفی برای گفتن نداشت ..النورقول داده بود ومحال بود که به حرفش عمل نکنه ...

 

نور بی هیچ حرفی یاختی قطرهءاشکی دفن کردن تام رو درکنار دیگر اجساد سربازان مشاهده کرد ودراخر به ال

احترام تمام محبت های تام مشتی خاک برروی مزارش ریخت .جان با نگرانی تمام این لحظات رو میدید ...این همه 

به محض پایان مراسم تدفین به سرکارش برگشت  خود داری اصال خوب نبود ...واین جان رو نگران تر میکرد ..النور

...کمک به زخمی هاتنها کاری بود که النور انجام میدادالنور بی استراحت درست مثل یک خواهر روحانی به کار 

 خودش ادامه میداد ...به زخمی ها کمک میکرد وبا تمام وجودش هرکاری روکه از دستش برمیومد انجام میداد ..
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زیبا دیگه به لبهای النور برنگشت ..با وجودیکه درتمام لحظات سخت ومقاوم بود ولی درزمان ولی اون لبخند 

استراحت افسرده وبی حوصله تر شده بود ..مدام با جاناتان درگیر بود وبه هیچ کدوم از حرفهای جان گوش نمیداد 

.النور درحال افسرده شدن بود ..زنگهای خطر مثل ناقوس های بزرگ مرکز ایالت برای جاناتان به صدا دراومد 

...محیط جنگ وتعداد زیاد زخمی ها ....ومرگ نیمی از کسانی که النور با تمام وجود ازشون مراقبت میکرد روی 

روحیه اش تاثیر گذاشته بود ..همینجا بود که جان دست به کار شد با شنیدن خبر اومدن گروه جدید پزشکان به 

تو اگه میخوای بری میتونی بری ... ولی من -دهکدهءکوچیکشون حرکت میکنن ..النور گفت که صبح فردا به سمت 

النور فراموش نکن که این یه دستوره ...من وتو صبح فردا به محض رسیدن -اینجا میمونم ..جان با جدیت گفت .

النور بهتره با من -.امکان نداره ..خیلی از زخمی ها به من احتیاج دارن .-گروه جدید پزشکان به دهکده برمیگردیم ..

احمق نشو النور ...این اجبار تنها به خاطر خودته -نمیتونی مجبورم کنی . -بحث نکنی ..تو به همراه من میایی ..

..نمیبینی که هرروز افسرده تر از قبل میشی ..؟با مرگ هرکدوم از زخمی ها تو هم انرژیت رو از دست میدی ..من 

 اد دهکده رو به اینجا اوردم نه این دختر افسرده با رنگ وروی زردالنور سالی دختر جنگجو وهمیشه ش

تو من رو -من با تو نمیام ...-بهتره صبح فردا اماده باشی وگرنه دست وپات رو میبندم وبه زور باخودم میبرمت ..

غرور وجدیت  خوب میشناسی النور پس بهتره تا صبح فردا تمام وسائلت رو جمع کرده باشی ..درانتهای جمله اش با

درست مثل همیشه از کنار النور گذشت ..النور با اینکه به هیچ وجه دوست نداشت همراه جان برگرده ولی حرفهاش 

رو قبول داشت درمدت اقامتش با هرمرگ افسرده تر میشد وروحیهءسابقش رو به کل از دست داده بود ..با توجه به 

اینکه با دست وپای بسته به دهکده برگرده ..النور از اخطار جان ترجیح داد خودش اماده بشه به جای 

همهءمجروحین ودوستانش خداحافظی کرد حتی از کولینا پرستار مغروری که از ابتدای اومدنشون عاشق جاناتان 

 هریسون شده بود ..نزدیک طلوع خورشید بود که با ورود گروه تازه نفس ....از دکترهای شهر ودستیارانشون.. 

حرکت رو صادر کرد ..النور نامهءتاملی رو درخورجین اسبش گذاشت وسوار برفی شد ..باید اول این نامه  جان فرمان

چرا -هریسون ..من میخوام به سمت شرق برم نگاه جان برنّده به سمت النور چرخید ..-رو به مقصد میرسوند ..

خوام نامهءتاملی رو به خونواده اش برسونم می-چرا .؟-ولی من اول به شرق میرم ..-شرق؟ مسیر ما به سمت جنوبه ..

مهم نیست من باید وظیفه ام رو انجام بدم ..لحن -ولی این امکان نداره ..تا محل زندگی تام راه زیادیه ..-..

قاطعانهءالنور جایی برای بحث باقی نگذاشت ..جان مطمئن بود که النور اونقدر کله شق هست که با او... یا بی او ...به 

 رق بره ...حرفی نزد وبه دنبال النور به راه افتاد .جاناتان مطمئن بود ممکن نیست که النور رو تنها رها کنه .سمت ش

 

مسیر دهکدهءتاملی دورتر وطاقت فرساتراز حد انتظار جان بودهوا به شدت گرم بود وذرات عرق رو پیشونی جان 

گی با جدیت به راه خودش ادامه میداد ...جاناتان ارادهءبیش والنور خودنمایی میکرد ... ولی النور همچنان بدون خست

از حد النور رو میستود ..این دختر الههءصبر ومقاومت بود وشاید به گفتهءتاملی یک فرشتهءاسمانی ..خورشید داشت 

درپس کوه ها غروب میکرد که هردو خسته از یک روز کامل تاختن... توقف کردن ..النور بطری ابش رو از تو 

خورجین دراورد وسرکشید ...هوا بی نهایت گرم بودوعطش شدیدباعث استیصال هردو شده بود ..جان زانو زد تا 

اتیش کوچکی برای شب روشن کنه ..دستهءهیزمها رو کنار هم گذاشت وشعله رو روشن کرد ..النور داشت یالهای 

رکنار اتیش نشسته بود ومچ پاش رو برفی رو نوازش میکرد که با شنیدن فریاد جان به سرعت برگشت .جان د

نیشم زد ...النور با دیدن عنکبوت بزرگی که از کنار پای جان دور میشد -چی شده ...؟چه اتفاقی افتاده ..؟-میفشرد ..
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خدای من اون یه عنکبوته ..نور شعله های اتیش رنگ سیاه عنکبوت رو واضح تر نشون میداد النور به -فریاد زد ..

ت رو میشناخت ...سال گذشته گزش همین عنکبوت باعث مرگ یکی از اهالی دهکده شده بود خوبی این عنکبو

سم این عنکبوت مرگ اوره ...حاال باید چی کار کنیم ..؟جان از درد به خود میپیچیدونفس -..کنار پای جان زانو زد ...

خدای من باید -ه مرگش حتمیه ..نفس میزد ..النور مستاصل وکالفه بود به خوبی میدونست که اگه جان درمان نش

النور ... من یه... دکترم -چی کار کنم ..چه جوری تو رو به دکتر برسونم ..؟جان با دردونفس های تندش جواب داد ..

چاقوی... ضامن دارت رو ...روی شعله ها ...بگیر ..النور سریعا همین -چی کار باید بکنم ..؟-.بهتره.... کمکم ..کنی ...

حاال ...بیا... اینجا -نگاهش روی جان چرخید ...نفس های تند جان نشون از درد بیش از اندازه اش بود  کار رو کرد

-چی ..؟دیوونه شدی ..؟-از اینجا... تا اینجا ...رو ببر ... -..پائین شلوارش رو باال کشید وخطاب به النور ادامه داد ..

ولی نمیتونم ..جان دست -از قبل تو... خونم پخش ...میشه ...النور ..بجنب زهر ...اون عنکبوت هرلحظه بیشتر ....

سعیت ..رو بکن... النور وگرنه.... تا چند ساعت... دیگه -النور رو که چاقورو گرفته بود کشید وروی زخم گذاشت ...

وسعی کرد من... هم مثل ...تاملی میمیرم ..النور واقعا طاقت مرگ جان رو نداشت ..دندون هاش رو رو هم چفت کرد 

با کمک نور شعله های اتیش بدون لرزش... یه زخم عمیق وطوالنی روی مچ پای جان ایجاد کنه ..با اولین برش جان 

فریادی زد وبا درد نفسش رو به سختی از البه الی دندون های جفت شد ه اش بیرون فرستاد ..خون تیره از محل 

 ا قورو بست ..برش چاقو سرازیر شد وبه روی زمین ریخت ..النور چ

ولی چه جوری ؟جان همون جوری که مجکم باالی -حاال ...باید تمام ...خون سمی ر....و از... بدنم... خارج ...کنی .-

 زخم پاش رو میفشرد با درد گفت ..

باید خون ...محل زخم رو... با دهنت مک... بزنی وبعد... هم ...تف کنی ..النور ترسی از این کار نداشت فقط -

یخواست جان زنده بمونه ..سرخم کرد وشروع به مکیدن زخم باز پای جان کرد .هربار مقداری خون رو توی م

دهنش جمع میکرد وبعد هم اون رو به بیرون تف میکرد ..مزهءخون تمام دهن النور رو گرفته بود ولی النور بی وقفه 

کافیه... النور... حاال ...میتونی... زخمم رو... -.وبدون حرف به کارش ادامه داد تا جایی که جان با بی حالی گفت .

ببندی ..النور لبهای خونیش رو پاک کرد وزخم جان رو بست ..مقداری اب به جان نوشاند وجای مرتبی برای 

خوابیدنش اماده کرد ..ودراخر به جان نیمه بیهوش کمک کرد تا بخوابه .دونه های درشت عرق تمام صورت 

ده بود ...النور دستمالش رو با مقداری اب مرطوب کرد ولی جان به مرور دچار تب ولرز میشد وپیشونی جان رو پرکر

خواهش میکنم هریسون یه حرفی بزن ..جان -...التور دستمال مرطوب رو روی صورت جان کشیدوبا استیصال نالید 

لنور منتقل شد ...النور واقعا بازحمت مچ دست النور رو گرفت ..تمام حرارت دستهای بی جون جاناتان به مچ دست ا

نمیتونست مرگ جان رو هم تحمل کنه اگه جان میمرد النور قطعا دچار جنون میشد وهیچ وقت خودش رو نمیبخشید 

..چون خودش رو به خاطر این اتفاق مقصر میدونست اگه به حرف جان گوش داده بود تا به دهکده برگردن این 

-.النور به جان کمک کرد وجرعه های خنک اب رو به گلوی جان سرازیر شد .. النور اب-اتفاق براشون نمیوفتاد ..

 جاناتان چی کار باید بکنم ..؟

 جاناتان چشمهای تب دارش رو که زیر نور الوان اتیش به سرخی میزد بازکرد ...

باس جان رو گرمه خیلی گرمه ..چشمهای النور پراز اشک شد ..جاناتان توی تب میسوخت ..النور دکمه های ل-

بازکرد وسینهءستبر جان رو کامال برهنه کرد ..دستمال رو دوباره اغشته به اب کرد وروی سینه وشکم جان کشید 

خدایا جان باهام حرف بزن ..من باید چی کار کنم -.حرارت بدن جان به قدری بود که دستهای النور رو داغ میکرد ...
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و پائین بیاره ...هوا تاریک تاریک بود وجز صدای سوختن هیزمهای ...؟سعی داشت تا با دستمال مرطوب تب جان ر

گذاخته وجیر جیرکها صدای دیگه ای شنیده نمیشد ..النور بی خستگی وبی کسالت به کارش ادامه میداد ..مدام بدن 

نباید  خدایا نه ..اون-جان رو مرطوب میکرد ولی بدن جان هرلحظه داغ تر میشد .اشک النور چکید و فریاد زد ..

نه نه جان تو نباید بمیری ...ازت -بمیره تو همین حین بدن جان شروع به لرزش کرد .اشکهای النور سرازیرشد ..

جان -خواهش میکنم قوی باش ..دستهاش رو محکم روی سینهءعضالنی جان گذاشت تا مانع از لرزشش بشه 

میری ...؟اشکهای النور روبدن جان میچکید خواهش میکنم من رو تنها نذار .تو مسئول منی ..چه طور میتونی ب

اروم -..النوراونقدر مستاصل بود که سرش رو روی سینهءجان گذاشت ودستهاش رو به دور بدن داغ جان پیچید ..

باش من پیشتم .تو تنها نیستی ..فقط اروم باش ..مطمئنم تو میتونی از پسش بربیایی ...ازت خواهش میکنم جان قوی 

ن لرزان جان رو دراغوش گرفت که لرزش بدن جاناتان به مرور کم وکمتر شد تا جایی که لرزشها باش ..اونفدر بد

تقریبا فروکش کرد ..وجان به ارومی به خواب رفت ..النورلبخند خسته ای زد ...واشک چشمهاش رو پاک کرد ..جان 

هده گرفت ..جان گه گاهی تب میکرد قوی بود ومطمئنا زنده میموند ..النور تا طلوع خورشید پرستاری جان رو به ع

وگاهی به ارومی به خواب میرفت النور خسته از یک شب طوالنی... حتی جرات نداشت لحظه ای استراحت کنه 

وضعیت جان واقعا خطرناک بود والنور میترسید که با سهل انگاری باعث مرگ جاناتان بشه ..خورشید داشت طلوع 

ند شد وسائل رو جمع کرد وبه سختی جان رو سوار اسبش کرد واقعا که جابه جایی میکرد که النور با خستگی از جابل

مرد درشت هیکلی مثل جان خیلی سخت بود دستهاش رو به گردن اسب بست تا از اسب نیفته ..حاال باید به 

ان بود دهکدهءتاملی میرسید ..هرجوری که شده باید از جان حفاظت میکرد ..درطول مسیر النور واقعا نگران ج

..تمام ذخیرهءابش تموم شده بود وهوا به شدت گرم بود ..دونه های درشت عرق مانع دیدش میشد وناله های خفیف 

جان دلش رو به درد میاورد .خستگی روز وشب گذشته به قدری بهش فشار اورده بود که حتی نمیتونست چشمهاش 

ید به دهکده برسه .باید جان رو نجات بده .افتاب وسط رو باز نگه داره ...ولی مدام با خودش تکرار میکرد که با

اسمون بود ولی نشانی از دهکده نبود ...حال جان هرلحظه وخیم تر میشد والنور هیچ کاری ازدستش برنمیومد ...با 

شنیدن پارس سگ ها لبخند مالیمی زد النور بعد از یک شبانه روز طاقت فرسا ..درحال بی هوش شدن بود ..به 

دن مردی که از دور میومد .چشمهاش ناخواسته بسته شد ..گرمای بیش از حد روز ...تمام شدن جیرهءاب و محض دی

 خستگی روز وشب گذشته باعث شد کم کم از اسب سربخوره ..وروی زمین بیفته ...النور کامال از هوش رفته بود ...

 

 ل خرابش سریعا نشست .به ارومی پلک هاش رو نیمه باز کرد ..ولی با یاد اوری جان وحا

 اینجا دیگه کجاست ..؟

 چشمهاش رو به دور کلبه گردوند ..یه کلبهءساده با وسائل مختصر 

 جاناتان؟؟!! ..خدایا پس جاناتان کجاست ...؟؟

 از جا بلند شد ولی به قدری ضعیف وناتوان شده بود که حتی نتونست قدمی حرکت کنه ودوباره روی تخت نشست ..

باز شدن در برگشت ...زنی ریز جثه که موهای خاکستریش رو به قشنگی جمع کرده بود با یه لبخند زیبا  با صدای

 وارد اطاق شد .

 زن با سینی تو دستش جلو اومد .

 حالت چطوره عزیزم؟-
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 النور با همون گیجی پرسید ..

 جان کجاست ..؟-

 زن به نشانهءفکر کردن ابروهاش رو چین داد .

 کسیه که همراهت بود ..؟منظورت -

 النور نیم خیز شد ..

 حالش خوبه ..؟کجاست ..؟-

 البته که حالش خوبه ..تو اطاق دیگه داره استراحت میکنه ..-

 باید ببنمش ..-

 باشه باشه مشکلی نیست ..ولی تو با این حالت ..-

 النور چند قدم متزلزل به سمت زن رفت .

 بینمش ..من رو ببرید خانم ...باید ب-

 زن سینی رو کناری گذاشت ودست النور رو به ارومی گرفت ودروبازکرد .

 صدای تیرک های چوبی در بلند شد .

 والنور با نگرانی به مردی که روی تخت ارمیده بود وبه ارومی قفسهءسینه اش باال وپائین میرفت نگاه کرد ..

 نور نفس راحتی کشید ...خداروشکر که زنده وسالم بود .چند قدمی به سمت جان رفت چهرهءجان اسوده بود ..ال

 به ارومی پیشونی جان رو نوازش کرد خبری از اون دمای زیاد وتب باال نبود ..

 ازش فاصله گرفت که زن پرسید ..

 حاال خیالت راحت شد ..؟-

 النور تنها لبخندی زد وبه کمک زن به تخت خودش برگشت ..

داد ومشتاقانه به دخترک نحیفی که گردنبندتاملی پسرش رو به گردن داشت خیره  زن ظرف سوپ رو به دستش

 شد .

 النور زیر نگاه زن نیمی از سوپ رو خورد ..حاال وقت اون رسیده بود که به دنبال خونوادهءتام بگرده ..

 ممنونم خانم ..سوپ خوشمزه ای بود ..-

 خواهش میکنم ..حالت بهتره ..؟-

 ن داد زن کمی نزدیک تر شد وگفت ...النور سری تکو

 اسم من هاناست ..-

 اسم من هم النور سالی ...-

 زن دستش رو به گردنبند النور نزدیک کرد وپرسید ..

 میشه بهم بگی این گردنبند رو چه کسی بهت داده ..؟-

برای اون سرباز مهربون تنگ شده النور به یاد تاملی وتمام محبت های که درحقش انجام داده بود افتاد ..واقعا دلش 

 بود ..تام دوست خوبی برای النور بود وبا اخالق خوبش تونسته بود دل النور رو کمی نرم کنه ..

 این گردنبند هدیهءیه دوست خیلی عزیزه .-

 نگاه زن درخشید والنور متوجه نگاه براق زن شد ..
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 اسمش ...اسمش چیه ..؟-

 هوش بود که متوجهءهیجان زیاد زن بشه ..دستش رو روی گردنبند گذاشت النور مکث کرد... اونقدر با

 هانا میتونم ازت سوالی بپرسم ..؟-

 چشمهای هانا از گردنبند جا نمیشد ..

 بپرس النور ..-

 این گردنبند رو میشناسی ..؟دسش رو به ارومی از گردنبند جدا کرد که زن دست به زیر گردنبند برد ..-

 میشناسم ..تمام دهکده گردنبند تاملی من رو میشناسن ..تاملی این رو بهت داده نه ..؟البته که -

چشمهای النور پرازغم شد ..درست حدس زده بود ...هانا ..مادر تاملی ...سرباز مهربون ودوست خوبش بود ...مادر 

 کسی که دیگه زنده نبود ..

 بله ..تاملی این رو بهم داده ...-

 ونفس عمیقی کشید ...با خودش گفت ... چشمهاش رو بست

زودباش النور بهش بگو ...قوی باش وتو چشمهاش خیره شو وبگو که پسرش مرده ..تو به تاملی قول دادی که خبر -

 مرگش رو به خونواده اش برسونی ...

 خانم اسکات باید خبری بهتون بدم ..-

شمهای خیس وغمگین النور نگاه براقش ...درخشش خودش چشمهای نگران هانا از گردنبند جدا شد ولی با دیدن چ

 رو از دست داد ...

 متاسفم... ولی تاملی ..-

 نگاه زن سخت ومحکم به لبهای النور دوخته شد ..

 دیگه بین ما نیست ..سرباز وظیفه تاملی اسکات ...چند روز پیش براثر شدت جراحت فوت کرد ..-

 ا دیده نمیشد ...النور به ارومی دستهای سرد هانا رو در دست گرفت ..هیچ حسی تو نگاه سردو یخ زدهءهان

متاسفم هانا ..تاملی واقعا مرد مهربون وسرباز خوبی بود ..تو تمام لحظات من درکنارش بودم وواقعا از مرگش 

 ناراحتم ..

 چشمهای النور پراز اشک شد ..دستهای یخ زدهءهانا رو فشرد وبا بغض ادامه داد ..

 تونستیم نجاتش بدیم هانا ...تمام سعیمون رو کردیم ولی زخم تاملی عمیق تر از اون بود که بتونیم نجاتش بدیم ...ن-

 واین گردنبند ..؟؟-

 این تنها سوالی بود که از بین دندون های کلید شدهءهانا به گوش رسید ..نگاه النور روی گردنبند نشست ..

 به من داد  تو لحظات اخر به عنوان یه هدیه-

 هانا به سختی از جا بلند شد ..اشکی که از گوشهءچشمهاش چکید دل النور رو لرزوند ...

ای کاش هیچ وقت به تام قول انجام اینکار رو نمیاد ...هانا به ارومی از در بیرون رفت والنور گردنبند رو توی دستش 

 فشرد ..

 فتی فرشتهءنگهبان وبا چشمهات نوازشم میکردی .. تاملی دلم برات تنگ شده ..برای وقتی که بهم میگ

 از جا بلند شد وبه سمت کیفش رفت ..نامهءتاملی رو از توکیف بیرون اورد...نوبت دادن نامه فرارسیده بود .
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 دوروز بعد بود که مراسم یاد بودی برای سرباز تاملی اسکات پسرمهربان هانا برگزار شد ..

ت ومرگ تام واقعا براش ناگوار بود ..النور به همراه جاناتان که به تازگی تونسته بود از هانا همین یک پسر رو داش

 بستری بیماری بیرون بیاد درمراسم تام شرکت کردن ..

 همهءشما میدونید که تاملی اسکات پسر مهربونی بود ...وتمام دهکده از کوچیکی میشناختنش ..-

بود که داشت درمورد تاملی صحبت میکرد ولی فکرش به گذشته ها بود نگاه النور به کشیش دهکده دوخته شده 

 ...دلش واقعا برای تام تنگ شده بود ..

 جان به فک منقبض شدهءالنور نگریست وروی دستهای مشت شدهءالنور گره خورد ..

ر تام به وضوح .به هیچ عنوان راضی به مرگ تام نبود ولی این عالقهءبیش از حدالنور وعشقی که درتک تک رفتا

 مشخص بود باعث میشد تا از این نزدیکی احساس خطر کنه ..

جان خودش هم نمیدونست چه حسی به النور داره ولی اینکه النور به خاطر تام میجنگید وتمام لحظاتش رو با تام سر 

 میکرد برای جان ناگوار بود ..

دنش بازکرد وبه سمت هانا رفت ..هانا با چشمهای سرخ به بعد از پایان مراسم بود که النور گردنبند تاملی رو از گر

 النورلبخند زد .

 هانا میخوام این گردنبند رو به تو برگردونم ..-

 هانا نگاهی به زنجیر مسیح به صلیب کشیده ء تاملی انداخت ..

 ولی النور تام این رو به تو هدیه داده ..-

 النورگردنبند رو تو دستهای هانا گذاشت ..

 نمیتونم دیگه قبولش کنم ..این گردنبند متعلق به پسرتواِ ..هانا-

 النور ...! عزیزم .-

 متاسفم هانا واقعا برای از دست دادن تام متاسفم ..هرکاری تونستیم برای نجاتش انجام دادیم ....-

 نفس عمیقی کشید ودرادامه افزود 

درک میکنم النور ..تو دختر شجاعی -از این نمیتونیم بمونیم .. من وجاناتان مجبوریم صبح فردا حرکت کنیم بییشتر-

هستی ومن خیلی خوشحالم که تو روزهای اخر مراقب تام من بودی ..گونهءالنور رو بوسید واز کنارش گذشت قلب 

از اشک النور به درد اومد .هانا واقعا تنها شده بود ..****.خورشید طلوع کرده بود که جان والنور با خداحافظی پر

هانا به سمت دهکدهءکوچیکشون به راه افتادن ..هوا گرم بود ومحیط بیش از حد خلوت راه ...ازار دهنده .تمام طول 

روز رو یک سره تاختن ولی مسیر طوالنی بود وهوای گرم به قدری بهشون فشار اورده بود که گه گاهی برای 

تراحت کردن وصبح فردا رو به راه افتادن ...تا رسیدن به استراحت مجبور به توقف میشدن ...شب رو درکنار جاه اس

دهکده اشون سه روز فاصله بود ظهر روز دوم بود که النور وجان شروع به تاخت به سمت دهکده کردن زمان زیادی 

 نگذشته بود که به خاطر سهل انگاری النور ..ناگهان هردوپای اسب النور داخل گودالی رفت والنور واسب هردو باهم

به شدت روی زمین پرت شدن ..جان دهنهءاسب مشکیش رو کشید وپائین پرید ..نگران النور بود والنور از شدت 

النور حالت خوبه ...؟صدای شیه های وحشیانهءبرفی به گوش میرسید ولی جان فقط به فکر -درد به خود میپیچید 

رم شکسته ..جان دستی روی مهره های کمر النور اه خدا احساس میکنم کم-النور بود ..النور کمرش رو مالید وگفت 

نه النور هیچ اتفاقی برای کمرت نیوفتاده ...صدای شیههءبرفی بیشتر شده بود.. اسب بیچاره -کشید ...ولبخند زد .
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روی زمین غلت میزد وسعی میکرد از جا بلند شه ولی به خاطر پاهای صدمه دیده اش دوباره روی زمین میوفتاد 

برفی ...لنگ لنگاه به -لنور رو گرفت وبلند کرد ..النورتازه نگاهش به برفی افتاد وزیر لب زمزمه کرد ..جان دست ا

 سمت برفی رفت وکنارش نشست ..دستش رو روی سر برفی گذاشت تا اسب باوفاش بیشتر از این تقال نکنه ..ب

برفی کرد ..پره های بینی برفی به ه ارومی با فشار دستش سراسب رو روی زمین گذاشت وشروع به نوازش پوزهء 

سرعت بازو بسته میشد وبه شدت درد میکشید .جاناتان هردو ساق پای برفی رو معاینه کرد ..خدایا هردو پا به 

النور جفت ساق پاش اسیب -شدت شکسته بود وهیچ جوری نمیشد پای حیوان رو درمان کرد ..با ناراحتی گفت ..

 دیده .

ان نداره ..از جا بلند شد وبه ارومی پاهای برفی رو لمس کرد .حق با جان بود ..پای برفی از نه امک-النور متحیرشد 

النور اسبت داره زجر میکشه ...النور -چند جا شکسته بود واسب بیچاره به شدت درد میکشید..جان به ارومی گفت ..

النور ...؟النور - من باید چی کار کنم ..؟وای نه ...؟حاال-نفسش رو با کالفگی بیرون فرستاد .وپیشونیش رو لمس کرد 

نگاه کالفه اش رو به جاناتان دوخت ومنتظر ادامهءحرف جان شد..واقعا برای جان دشوار بود که این حرف رو بزنه 

 ...چون به خوبی از عالقهءالنور به اسب سفید رنگش اگاه بود 

 باید تمومش کنی ..-ه سرپا بشه ..به سختی گفت ولی با دیدن درد اسب واینکه اسب به هیچ عنوان دیگه نمیتون

چـــــی .؟دیوونه شدی ..؟اون چیزیش نیست ..میتونیم کمکش کنیم من فکر -النور به سمت جان خیز برداشت ..

نه -النور نمیبینی اون حتی نمیتونه یک قدم دیگه راه بره.. باید تمومش کنی ..-نمیکنم شکستگی هاش شدید باشه ...

النور من به خاطر خودش میگم اون فقط -ی اون برفیه از کوچیکی باهام بزرگ شده ..نمیتونم بکشمش ..تو نمیفهم

نمیتونم نمیتونم ..من بدون -وفقط داره درد میکشه .. اگه واقعا دوستش داری باید کمکش کنی تا به ارامش برسه ! 

یذارم ... حق نداری بهش نزدیک شی هریسون ! نه نم-پس بزار من اینکارو کنم النور فریاد زد .-اسبم نمیتونم ..

 النور به چشمهای سیاه برفی خیره شد .دم وبازدم های اسب وشیهه های دردناکش رو به خوبی حس میکرد ..

 واقعا نمیتونست اسب با وفاش رو بکشه .ولی از طرفی مطمئن بود با این همه درد دووم نمیاره .. 

 ... خاطره اولین روزی که با برفی توی دشت تاخته بود ... چشمهاش رو بست ونفس عمیقی کشید 

 خاطره اولین مسابقه اسب سواری و برد شیرین و پر غرورش ... روبان های آبی و حس خوب برتر بودن ... 

 همه اینها با برفی گره خورده بودن ... و حاال اون می بایست چنین لطف عجیبی رو در حق برفی می کرد ... 

باشه خودم تمومش میکنم ..لحن النور به قدری درد اور بود که جان -می پوزهءاسب رو نوازش کرد و گفت ..به ارو

 هم ناراحت شد واقعا دوست نداشت تا این اسب بمیره .

خوب میدونست که النور چقدر به اسبش عالقه داره ولی کاری از دستشون برنمیومد ...برفی دیگه درمان نمیشد 

 می خورجین برفی رو بازکرد اسلحه ای رو که جان به دست گرفته بود رو به سمت شقیقهءبرفی گرفت...النور به ارو

 چشمهای النور پراز اشک شد واقعا که لحظهءدردناکی بود ..برفی تنها دوست النور درهمهءلحظات بود ..

 م فشرد وزیرلب نجوا کرد .دستش رو به ارومی روی پوزهءاسب کشید ... پلک های مرطوبش رو با سرسختی روی ه

 خداحافظ دوست قدیمی من ..-

 با شلیک گلوله ...اسب تکون محکمی خورد وبه ارومی ثابت شد ..برفی ...اسب باوفای النور دیگه نفس نمیکشید ..

ست اسلحه به ارومی از البه الی انگشتهای النور بازشد وروی زمین افتاد ..احساس میکرد دوست کودکی هاش رو از د

 داده ...
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سر بلند کرد و نگاهش رو از جوی باریک خونی که از کنار شقیقه اسب روی شن های کهربایی روان شده بودبه 

 جادهءروبه روش دوخت 

جان تو چشمهای براق النور کلی درد میدید که به خوبی میتونست درکشون کنه ..النور بیشتر از حد توانش سختی 

 کشیده بود ..

خل خورجین برفی رو جا به جا کردلباسها ووسائل بی اهمیت رو همونجا گذاشت وبقیه رو درخورجین جان لوازم دا

 اسب خودش جا داد ...

 درهمون حال گفت 

 باید بریم النور خورشید داره کم کم غروب میکنه ..-

 النور برای بار اخر نگاهی به برفی انداخت وبا پای پیاده از کنار جان گذشت ..

 دهانهء اسبش رو کشید وپشت سر النوربه راه افتاد .. جان هم

 جان واقعا دوست داشت تا به النور دل گرمی بده ولی حرفی برای گفتن نداشت ..

 مرگ تاملی بعد از اون همه مراقبت النور و...حاال هم اسب باوفاش واقعا براش سنگین بود .

اون شده بود که حتی بتونه قدم دیگه ای برداره ..کنار تیکه سنگ تا شب پا به پای هم راه رفتن ..النور خسته تر از 

 بزرگی ایستاد که جان گفت ..

 بهتره اطراق کنیم هردو خسته ایم ..-

 اسب رو کنار النور نگه داشت وبرای روشن کردن اتیش شروع به جمع کردن هیزم کرد ..

..*** 

ی به النور انداخت ...النور همچنان خیره به شعله های اتیش جان سیب زمینی ها رو جا به جا کرد وزیر چشمی نگاه

 بود .

 النور واقعا متاسفم ..-

 النور حتی سر بلند نکرد ..جان کم کم نگران النور میشد ..النور تا به حال هیچ حرفی نزده بود ..

 النور نمیخوای باهام حرف بزنی ؟-

 تو خودش جمع بشه . هوا سرد بود و وزش باد باعث شد تا النور بیشتر

 سردته النور ..؟-

 از جا بلند شد وکنار النور نشست وپتوی نازکش رو به دور شونه های ضعیف النور انداخت 

 دلم برای برفی تنگ میشه هریسون .-

 النور سرش رو به ارومی رو شونهءجان گذاشت ..

 خیلی تنهام هریسون ...خیلی ...-

 جاناتان بعد از این همه مشکل بازهم درکنارش بود ..النور خوشحال بود که الاقل 

 جان بی اراده دستش رو به دور شونهءالنور پیچید ...بوی عطر موهای النور جان رو به خلسه برد ..

 موش کوچکش بیش از اندازه خسته بود .ای کاش النور هم مثل زن های دیگه بود ..

 ...ولی النور اینطور نبودکاش گریه میکرد.. اشک میریخت.. فریاد میزد 

 سخت بود ..محکم وقوی ..وهمین هم باعث میشد نه گریه کنه... نه فریاد بزنه ..
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با حس نفس های اروم النور با احتیاط او رو روی پتو خوابوند ..از النور جنگجو چیز زیادی باقی نمونده بود .جزهمون 

 روحیهءمقاوم سابق .

اش کنار زد وتو نور نارنجی شعله های اتیش جشم به دختری دوخت که حاال حس موهای النور رو از روی شقیقه 

 دیگه ای نسبت بهش پیدا کرده بود ..

 با یاد اوری گذشته وتمام جنجال هاش با النور ...حتی شیطنت های بچه گانهءالنور ...لبخندی زد .. 

تمام این اتفاقات سخت و ناراحت کننده باز هم  دختری که برای او تداعی کننده بوی خوب شیرینی بود ... با وجود

 مزه دهان جان وقتی که به النور فکر میکرد ، شیرین بود ... 

 نگاهی به النور درخواب انداخت ...النور سالی کم کم به موجود دلپذیری برای جان تبدیل میشد ...

ورشید کم کم پخش میشد ودامن دشت رو گرگ ومیش هوا بود که النور به ارومی چشم بازکرد ..نور طالیی رنگ خ

 روشن میکرد .

 جاناتان همون جوری که داشت صبحانه رو اماده میکرد نگاهی به چشمهای خواب الود النور انداخت .

 النور بهتره بلند شی راه زیادی باقی مونده ..-

 و قبول کنه وناراحت بود النور خمیازه ای کشید وازجا بلند شد ..هنوز هم نتونسته بود جای خالی برفی ر

سفر دو نفرهءجان والنور درحالی شروع شد که هردو به خاطر از دست دادن اسب النور سرعت کمی داشتن 

 ونمیتونستن راه زیادی رو طی کنن ...

 گاهی النور سوار اسب میشد ولی جان همچنان پیاده مسیر رو طی میکرد ..

 فته وابرهای خاکستری جلوی نور خورشید رو گرفته بودن ..کم کم به ظهر نزدیک میشدن ولی اسمون گر

 النور نگاهی به اسمون انداخت 

 اه خدایا نه ...داره بارون میگیره ..-

جان نگاهی به ابرهای تیرهءباالی سرش که هرلحظه بیشتر وبیشتر درهم گره میخوردن انداخت ..این نهایت بد 

 شانسیشون بود ..

 یه سرپناه پیدا کنیم ...النور عجله کن باید -

 ابرهای تیره تاجایی به هم فشرده شدن که اولین قطرهءبارون روی صورت النوربارید ..

اه از نهاد النور وجان برخاست .دشت... خالی از هرکلبه وسرپناهی بود وجایی برای پنهان شدن از بارش بی 

 وقفهءبارون وجود نداشت 

 بهتره هردو سوار اسب من بشیم .-

 قطرات بارون هرلحظه سریعتر میشد ...

 ولی اسبت نمیتونه مسیر زیادی بره -

 جان درحالی که سوار اسب میشد گفت ..

 مجبوریم النور ..سوارشو..-

اسب جان شیهه ای کشید وجان دستش رو به سمت النور دراز کرد ..النورنگاهی به اسمون بارونی وقطرات شدید 

 تو دستهای جان گذاشت وپشت جان.... سوار اسب سیاه رنگ جان شد .. باالی سرش انداخت دستش رو

 من رو محکم بگیر النور باید هرچه زودتر یه سرپناه پیدا کنیم -
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النور دستهاش رو به ارومی دور کمر جان حلقه کرد ...قلب جاناتان برای لحظه ای از تپش ایستاد ..حرارت بدن النور 

 ا لذت بخش بود ..زیر این بارون سیل اسا واقع

 شدت ضربات قطرات بارون به حدی بود که درعرض چند لحظه تمام بدن النوروجان رو خیس کرد .

النور که به خاطر حرکت سریع اسب مجبور بود خودش رو به جان نزدیکتر کنه نفس سنگینی کشید .حس مرموز 

 وخوشایندی تمام وجودش رو گرفته بود ..

جز هری مک گوایر تا این حد بهش نزدیک نشده بود... اصال به هیچ مردی اعتماد نداشت تا به حال هیچ مردی به 

 که اجازهءنزدیکی به اونها رو بده... ولی جاناتان با بقیه ءمردهای زندگی النور تفاوت داشت ...

 النور به معنای واقعی به جان اعتماد داشت .

ن و هر نوع سایهءتردیدی رو کامالکنار زد ..جان تو این لحظه دستهای مردد النور کم کم دور شکم جان حلقه بست

 حتی نفس کشیدن رو هم فراموش کرد 

 خدایا اینجا چه خبره ..چرا جاناتان مثل یک پسربچهء تازه بالغ دچار هیجان شده ..؟

 نه ..دستش به دور افسار اسب محکمترشد وبا شدت بیشتری به اسب سیاه اصیلش ضربه زد تا تندتر حرکت ک

زیر اون بارون سیل اسا دستهای حلقه شدهءالنور وگرمای بدنش که از پشت روی کتف وکمرش پخش میشد جانانان 

 رو بی تاب تر میکرد 

النور تو این بین به حس خوشی که از وجود جان به بدنش سرازیر میشد فکر میکرد ..وجود جاناتان هریسون دکتر 

 اعتماد وحس خوب بود ..سرد ومغرور شهری برای النور پراز

 خودش هم نمیدونست چطور این حس خفته تا این حد در وجودش بیدار و هشیار شده ! ... 

گویی قطب های آهنربای وجودش چرخیده بودند و بر عکس روال گذشته به طرز عجیبی به سمت جاناتان کشیده 

 می شد ! 

ه متوجه نشدن چقدر زیرباران سیل اسا تاختن وتا چه جاناتان والنور به قدری سرگرم این حس لذت بخش بودن ک

 حد از لمس حس های جدیدی که تو وجودشون زبانه میکشید لذت بردن ..

 ولی با دیدن بارن یا همون آغول های چوبی قدیمی به خودشون اومدن ..

 النور تو هوهوی باد وهجوم سیل اسای قطرات باران درگوش جان زمزمه کرد ..

 سرپناه میبینم ...یه بارن میبینم ..اونجا یه -

 هوای نفس های النور بدن جان رو لرزوند ...وجان تمام هیجانش رو با ضربه زدن به پهلوی اسب بیچاره خالی کرد ...

جان والنور که به نزدیکی اغول رسیدن جان از اسب پائین پرید ...درچوبی وسنگین رو بازکرد .النور اسب رو هی 

 داخل رفت ..کرد وبه سرعت 

 با بسته شدن در وکمتر شدن هوهوی باد النور وجان تازه تونستن فضای نیمه تاریک اغول متروکه رو ببینن .

هوا بی نهایت سرد بود ولباسهای خیس النور وبادی که از البه الی چوبهای نیمه شکسته ءبارن به داخل میوزید باعث 

 شد تا به لرزش بیوفته ..

خسته از اسب جان پائین اومد ..زمین نمناک اغول پرازکاه ویونجه بود وبوی بد ورطوبت بیش ازاندازه با زور وبا تنی 

 نفس کشیدن رو سخت میکرد ..

 النور تو حالت خوبه .؟-
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صدای نگران جان بود که النور رو تازه به خودش اورد ..دستهاش رو دور بازوهاش پیچیده بود ومیلرزید .النور از 

 ای چفت شده اش گفت .بین دندونه

 سرده هریسون ...-

 االن اتیش روشن میکنم ..-

 النور سری به تاسف تکون داد ..

 نمیتونی ...تمام این کاها خیسه ...-

جان تازه متوجه شد ..واه از نهادش برخواست ..حق با النور بود ..تمام اغول خیس ومرطوب بود ومسلما با این شرایط 

 ن کنن ..نمیتونستن اتیش روش

 صدای لرزان النور جان رو دستپاچه کرد .النور به شدت میلرزید ..

 سردمه ...هریسون ..یه کاری کن ..-

جاناتان عالرقم سرمای بدن خودش دست به کار شد ..خورجین اسب رو بازکرد وبه گوشهءبارن رفت ..وجای 

 کوچکی بین کاه های روهم چیده شده بازکرد ..

 والنورروبازکرد وبه دور النور پیچید .النور همچنان میلرزید .پتوی نازک خودش 

 جان حتی اسب خسته اش رو هم به حال خودش رها کرد وسعی کرد با حداقل امکانات النور رو گرم کنه ..

ولی سرمای هوا ولباسهای مرطوب النور همه دست به دست هم داده بودن تا النور از سرمای زیاد حتی نتونه مانع 

 زشش بشه ..لر

 جان پتو رو دور النور پیچید وسعی کرد با مالش دستهاش به دور شونه های النور گرمش کنه .

 بی فایده است هریسون... سردمه دارم یخ میزنم ..-

 جان کالفه بود ..نمیدونست باید چی کار کنه ..نگاهی به لباسهای سرد النور انداخت وگفت ..

 ..باید لباسهات رو عوض کنی -

 ولی من لباسی... ندارم... فراموش کردی... همه اش ... تو خورجین ....برفی باقی موند ..-

 جاناتان کمی فکر کرد باید هرچه زودتر تصمیمی میگرفت .وضعیت النور اصال خوب نبود ..

ری به حال النور لبهای کبود ودستهای یخ زدهءالنور جاناتان رو میترسوند وبهش اخطار میداد که هرچه سریعتر فک

 کنه .

 من توی خورجینم یه لباس دارم اون رو بپوش ..-

 ولی تو خودت.... بهش نیاز داری ...لباسهای تو هم ...خیسه ..-

 مهم نیست .-

 جان به سرعت از کیف کوچکش بلیز مردونه رو بیرون اورد ..

 بجنب النورباید لباست رو عوض کنی ..-

 ور با دستهای منجمد شده اش حتی نمیتونست دکمهءاول پیرهنش رو بازکنه .جان رو برگردوند ولی الن

دستهاش به قدری میلرزید که توانایی انجام هرکاری رو سلب میکرد . چندین بار تالش کرد و بعد ناامیدانه زمزمه 

 کرد :

 خدایا نمیتونم هریسون...نمیتونم دکمه هام رو بازکنم ..-
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 ...نمیتونم دکمه هام رو بازکنم ..خدایا نمیتونم هریسون-

جاناتان برگشت ونفس عمیقی کشید ...سعی کرد حس جدیدش به النور رو فراموش کنه و تمام تمرکزش رو رو 

 عوض کردن لباس النور بزاره . 

 باید به جلد همون دکتر مغرور باز می گشت ... این برای هر دوشون بهتر بود ! 

 اجازه میدی النور ..؟-

 نور به قدری میلرزید که فقط با چشم تائید کرد حاضر بود هرکاری کنه تا از این سرمای کشنده نجات پیدا کنه .ال

 جان پتو رو به ارومی بازکرد ودست به دکمهءاول پیرهن النور برد .

 دکمه های پیرهنش رو به ارومی بازکرد... ناخواسته هردو به یاد چند ماه قبل افتادن ..

 بهاری وزخم بازروی جناغ سینهءالنور ..جشن های 

نگاه جان به خط ممتد روی جناغ سینهءالنور افتاد ..نگاهش رو برگردوند وسعی کرد با همون دستهای لرزان دکمه 

 های بعدی رو هم به تندی بازکنه ..

 تراز قبل کرد ..پیراهن خیس النور رو به ارومی دراورد بدن سفید وسینه های خوش تراش النور جان رو ملتهب 

با وجود اون لباسهای خیس وهوای سرد بارن ...جان احساس میکرد تو کوره میسوزه ..میل شدیدی برای لمس 

 پوست لطیف النور داشت ولی به شدت جلوی این هوس رو میگرفت 

ی بود که لباس مردونه اش رو به سرعت تن النور کرد .چند تا دکمه رو به زور بست ولی لرزش دستهاش به قدر

 نتونست دکمه های باالی لباس رو هم ببنده .

دامن خیس النور رو کنار زد..متا سفانه شلواری نداشت تا پاهای خوش تراش النور روبپوشونه و از گزند سرما حفظ 

 کنه .

ریک شده پتو رو بازهم به دورالنور پیچید النور با اینکه میلرزید ولی با لمس سرانگشتهای لرزان جان به شدت تح

 بود ..

لباس جان که به خاطر خیس بودن به سختی دور ماهیچه های بازوسینهءجان گره خورده بود وگرمای اغوشی که 

 نویدش رو به النور میداد باعث شد تا النور عالقهءزیادی برای حبس شدن تو اغوش جان داشته باشه ..

 این جوری سرمای کمتری حس میکرد . جان با احساس سرما لباسهای خیسش رو هم دراورد ...حداقل

چشمهای تب دار النور سینه وبازوهای سخت جان رو کاوید ..لرزش لبهاش کم وکمتر میشد ..گرمایی که از تفکر 

 بودن دراغوش جان بدنش رو فرارگرفته بود کرختش میکرد .. 

قبل از هر چیز پیچ و تاب های بازوهای قوی و ناخواسته به یاد اولین مالقاتشون در کلبه میسیز هلن افتاد ... اونجا هم 

 ماهیچه های ورزیده جاناتان او رو شگفت زده کرده بود !

 جان که نگاه خیرهءالنوررودید لحظه ای متعجبانه به النور خیره شد .

ماشا النور کوچولو با اون لباس گشاد که دکمه های اول ودومش باز بود وجناغ سینهءالنور رو به خوبی درمعرض ت

 گذاشته بود مثل یه فرشتهءکوچک دل جان رو به تپش مینداخت ..

 جان سعی داشت شدیدا جلوی چرخش چشمهاش رو روی عضالت ساق پا ورون های خوش تراش النور بگیره .
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نگاهش رو به سمت صورت النور چرخوند ولی با دیدن صورت سرخ شده وچشمهای تب دارءالنور نگران شد 

 م جان رو میترسوند .....وهمین موضوع ه

 خودش رو به النور نزدیک کرد ...تا شاید از گرمای بدنش النور هم گرم بشه ..

 قلب النور دوباره به تپش افتاد ..سینهءستبر جان اغواکننده تراز هرلحظهءدیگه ای بود ..

 النور حالت خوبه ..؟-

 نه هریسون حالم خوب نیست ...سردمه و فکر می کنم تنهام .-

 جان ناخواسته پتوی النور روبازکرد والنوربی اراده تو اغوش جان خزید ..قلب هردو ازشدت هیجان میتپید ..

 بدن گرم جان وسینهء ستبرش دستهای یخ زدهءالنور رو گرم کرد ..گرم وگرم تر ..

 ذت میبرد ..جان واقعا از این همه نزدیکی تحریک شده بود وحتی از بوی عطر موهای نم دار النور هم ل

 دستش رو دور شونهءالنور محکم تر پیچید والنور با لذت بیشتری تو اغوش جان فرو رفت .. 

گویی دستی این شعبده عشق رو به سرانجام میرساند ... دستی نامرئی و مرموز و حسی به تازگی شکفتن غنچه های 

 رز قرمز !

 نمیذارم بلرزی چون گرمت میکنم ..من اینجام النور ..تو تنها نیستی ..من همراهتم ...-

 نگاه النور ازعضالت قوی سینهءجان باال رفت و تو چشمهای تب دار جان خره شد ..

 من اینجام النور-

 انگشتهای النور به ارومی باال اومد وروی گونه ءجان نشست 

 چقدر خوبه که اینقدر گرمی هریسون ! -

 یکرد درمقابل موش کوچکش این طور ضعیف وبی دفاع باشه ..جاناتان مسخ شده بود ...هیچ وقت فکر نم

 دستش رو به اروی البه الی موهای نم دار النور فرو کرد جان کم کم از این همه نزدیکی به نفس نفس میوفتاد ..

 ای کاش راهی برای خالصی از افسون بدن اغوا گرالنوروجود داشت 

 النور من اینجام مراقب تو  -

النور رو مسخ کرده بود ..حرارت بدنش کم کم باال میرفت وبا نفس نفس زدن های جان گرم تر میشد  چشمهای جان

.. 

 انگشت النور روی لب جان نشست که جان به ارومی بوسه ای روی انگشت النور زد

.سعی کرد سینهءباز النور بیش از حد تحریک کننده بود وجان طاقت نداشت ..طاقت این همه نزدیکی به النوررو .

 دستهاش رو از دور النور باز کنه ..

 متاسفم النورفکر میکنم ..-

 جاناتان ...-

صدای النور اونقدرشیرین واونقدر لطیف ودل انگیز بود که جاناتان نتونست تحمل کنه وبه سرعت به سمت 

بود ... غرور معنایی نداشت  النوربرگشت ولبهاش رو رو لبهای یخ زدهءالنور گذشت . در این قمار شاه دل پیروز شده

! 

النور بی حس وداغ شد ..این گرمای ملس ومطبوع رو که از لبهای جاناتان هریسون به بدنش منتقل میشد رو دوست 

 داشت ..
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 اه النور تو بی نظیری ..لبهات ...-

شت که هیچ وقت فکرش لطافت بدن لرزان النور راه رو برای هرنوع مقاوتی بست وجاناتان بی اراده پادرمسیری گذا

 رو هم نمیکرد ..

لبهای داغ جاناتان ...لرزش دستهاش روی کمر النور وبازکردن تک تک دکمه های لباس ....تنها چیزهایی بود که از 

 اون هم اغوشی رویایی تو ذهن النور باقی موند ..

 بقیهءخاطرات چیزی نبود جز لذت وهوس و گرمایی بی نظیر و به یاد موندنی..

 

النوربا احساس سرما به ارومی چشمهاش رو بازکرد ..تو نگاه اول سینهءستبر وعضالنی رو جلوی صورتش دید 

نگاهش رو عضالت سینه چرخید ..وباال اومد ...هنوز متوجه موقعیت ومکانش نشده بود ...دستش رو به ارومی مشت 

 اد...کرد وسرش رو کمی باالتر گرفت ..نفس های گرمی صورتش رو نوازش د

نگاهش روی شونه های پهن وگردن وبعد هم چونهءجان چرخید تا به چشمهای بسته وصورت غرق درخواب جاناتان 

 منتهی شد ..چند لحظه طول کشید تا النور متوجهءشرایطش بشه ..دراغوش جان بود!!! ..

 اغوش برهنه وبی لباس جان !!! ..

ز افکار بد وترسناک ...نمیدونست چه جوری سرانجامش به اینجا چشمهای النور با تعجب گشاد شد وتمام ذهنش پرا

کشیده... از شب قبل به جز زمانی که به بارن اومدن واز سرما به شدت میلرزید چیز زیادی رو به یاد نداشت وهمین 

هم باعث میشد همه چیز براش عجیب باشه .ناخواسته صحنهءتجاوز هری تو ذهنش پررنگ شد هری مک گوایر که 

و یه انبار درست مثل همین اغول بهش تجاوز کرده بود .دستهای النور سرد شد و از سرما به خودلرزید... ولی این ت

لرزش باعث شد تا بازوهای قوی جان به دور بدن النور بیشتر بپیچه ..النور عصبی تر شد ..حتی فکر کردن به شب 

وعش میشد .به زور بازوهای جان رو بازکرد وازجا بلند گذشته وهم اغوشی با جاناتان ازارش میداد وباعث حالت ته

شد ..تازه به خودش نگاهی انداخت ..اه خدایا تنها لباس تنش یه بلیز مردونه بود که بارها وبارها تو تن جان دیده 

 بودتش ..

که هیچ حسی  افکارش به قدری درهم ریخته ونامرتب بود که نمیدونست باید چی کار کنه ..این اولین تجربه ای بود

به جز گیجی بهش نداشت ..وقایع شب گذشته رو به یاد نمیاورد وهمین هم باعث میشد نتونه به خوبی فکر کنه 

..دستی به چشمهاش کشید وبرای بهتر فکر کردن به اطرافش نگاه انداخت ..اولین کاری که کرد به سمت لباسهاش 

 ه تن کرد ...رفت ..دکمه های لباسش رو بازولباسهای نم دارش رو ب

ذهنیت النور نسبت به جان به قدری متغیر ومتفاوت شده بود که نمیدونست باید چه حسی داشته باشه ..نگاهی به 

جاناتان که غرق خواب بود انداخت ونفسش رو با حرص بیرون فرستاد ..خدای من این مرد چه طور میتونه اینقدر 

.؟هی هریسون .بلند شو ..ولی جان تنها حرکتی کرد ودوباره به  هریسون-راحت بخوابه ..؟با عصبانیت صداش کرد .

بذار -بیدارشو هریســــــــون ..ولی جان تنها زمزمه کرد ..-خواب رفت .النور مطمئنا بیشتر از این عصبانی نمیشد ..

یدن سطلی که بخوابم النور خیلی خسته ام ..النور دندون هاش رو روی هم سائید به چپ وراست نگاهی انداخت وبا د

با اب بارون پرشده بود چشمهاش درخشید ..به سرعت سطل رو برداشت وبدون حتی یک لحظه فکر کردن به 

عصبانیت جاناتان ... اون رو روی سر جان خالی کرد جاناتان با حس هجوم اب وسرما چشمهاش رو به سرعت بازکرد 

قدری متعجب وگیج بود که نمیدونست چه اتفاقی وسریعا نیم خیز شد ازسرمای بیش از حد اب بدنش لرزید..به 
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افتاده ولی همینکه النور رو به همراه سطل در دستش دید متوجهءموضوع شد ..النور تمام اب سطل رو رو سرش خالی 

کرده بود ..نفس های جاناتان با دیدن صورت خونسرد النور ...کم کم تند وتند تر شد تا جایی که مثل یک 

چی کار میکنی النور ؟النور با خونسردی ذاتی خودش سطل رو به -نفجر شد وبا فریاد گفت ..بشکهءپراز باروت م

خدایا تو -بیدار نمیشدی ...بیدارت کردم ..جاناتان به بدن خیس وکثیفش دست کشید ..-سرجاش برگردوند وگفت 

ن با عصبانیت بلند شد وبا چون باید به سوال من جواب بدی جاناتا-دیوونه شدی ..چرا میخواستی بیدارم کنی ..؟

دستمال شروع به تمیز کردن باال تنه ءکثیفش کرد ..همینکه بلند شد وایستاد ..النور در دل اعتراف کرد که مرد روبه 

روش بی نهایت جذابِ ...ولی عصبانیت وتفکر غلطی که نسبت به جاناتان پیدا کرده بود باعث شد تو عرض چند 

چه سوالی ..؟میتونستی بعدا ازم بپرسی ..النور جلوتر رفت ومستقیم تو چشمهای -لحظه تمام افکارش تغیر کنه 

دیشب چه اتفاقی افتاد ...؟جاناتان داغ شد ..مطمئنا خیلی اتفاقهای زیبا ورویایی ای برای جاناتان -جاناتان خیره شد ..

ره وتحریکش کنه ..به سختی افتاده بود که حتی فکر کردن به اون ها هم میتونست درجه حرارت جان رو باال بب

منظورت رو -نگاهش رو از النور گرفت ..مخصوصا حاال که صورت گلگون النور بینهایت وسوسه کننده شده بود ..

منظورم رو خوب میفهمی هریسون ...دیشب بین من وتو چه اتفاقی افتاد ..؟جاناتان به -نمیفهمم ..النور قاطعانه گفت 

چی میخوای بدونی ؟فکر نمیکنم -بود ...به تندی لباسش روتکوندو به تن کرد ...سراغ لباسش رفت .. هنوز خیس 

اونقدر گیج وبد حال بودی که ندونی چه اتفاقی بینمون افتاده ...تمام لحظات دیشب واضح وروشنه ودلیلی برای 

که النور از  صحبت کردن راجع بهشون نمیبینم جاناتان با حوصله دکمه های لباسش رو بست ..این درحالی بود

البته -من وتو دیشب با هم بودیم ..؟جاناتان با خونسردی تو چشمهای النور خیره شد -عصبانیت درحال انفجار بود ..

که با هم بودیم ..کافی بود یه نگاه به لباس خودت ومن مینداختی تا متوجه همه چیز بشی ..النور من فکر میکردم تو 

 با گیجی گفت  باهوش تر از این ها باشی ...النور

 ولی من.. من چیزی یادم نیست ..تو میدونستی حال من خوب نیست وتو اون حالت ..-

 مکثی کرد وبا فریاد حرفش رو ادامه داد ..

خدای من تو به من تجاوز کردی جاناتان با این حرف عصبانی شد وبه سرعت به سمت النور برگشت وفاصلشون رو -

واقعا ..؟من مطمئن نیستم النور -نه نبودم -هم دیشب راضی به این رابطه بودی  بس کن النور تو خودت-طی کرد 

متوجهءمنظور جان نشد... ولی همون لحظه لبهای جاناتان با خشونت رو لبهای النور نشست ...دستهای جاناتان به دور 

نه حبس شد ولی بعد به سرشونه النور پیچید والنور تو اغوش جان فشرده شد ...النور تا چند لحظه نفسش تو سی

همون کاری که دیشب انجام -تو دیونه شدی ...چی کار میکنی ..؟-شدت تو سینهءجان کوبید تا ازش فاصله بگیره 

من وتو با هم بودیم.. -دادیم و تو هم راضی به انجامش بودی ...سرش رو پائین اورد وتو چشمهای النور خیره شد ..

ه باشی تو از قصد میخوای همه چیز رو فراموش کنی ...جواب این حرف جان فکر نمیکنم همه چیز رو فراموش کرد

سیلی محکم النور بود ..فک جان منقبض شد ودستهاش رو به سرعت مشت کرد ....لبهای النور ازعصبانیت بیش از 

ت بیش تو حق نداری حق نداری ...جان لبهاش رو روی هم فشرد ..نفس های تندش نشون از عصبانی-حد میلرزید ..

 از حدش بود ..پشت به النور کرد و به سمت خورجینش رفت .

خیل خوب النور -همون طور که داشت خورجین رو رو اسب سوار میکرد با خونسردی ای که واقعا بعید بود گفت ..

ی تو میتونی خیلی راحت خاطرهءدیشب رو فراموش کنی ومن وتو برمیگردیم به شرایط قبل النور با عصبانیت پا رو

البته النور این رو بارها به من گفتی -لعنت به تو هریسون ..تو پست ترین ادمی هستی که تا حاال دیدم -زمین کوبید ..
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..حاال بهتره عجله کنی واماده شی وقت زیادی برای برگشتن نداریم .بندهای خورجین رو محکم کرد وبه سراغ پتو 

ان نگاه میکرد ..جاناتان اگرچه به ارومی وبا ارامش وسائل رو جمع ها رفت ...النور با عصباینت به رفتار خونسرد ج

میکرد وبرای سفر اماده میشد ولی به قدری عصبانی بود که اگه میتونست مطمئنا النور رو به حال خودش رها میکرد 

ناتان یه وبه تنهایی برمیگشت ..ولی حس مسئولیت وعالقهءباطنیش نسبت به النوراین اجازه رو بهش نمیداد ..جا

بهتره تو راه -قرص نون رو از تو خورجین بیرون اورد ونصفش کرد ..نیمی از اون رو به دست النور داد وگفت 

بخوریش هوا داره گرم میشه وما باید زودتر حرکت کنیم ...وخودش قبل از اینکه النور حرکتی کنه یا حتی حرفی 

حرکت کرد ..النور نفس عصبانیش رو بیرون فرستاد ودوباره بزنه ..افسار اسبش رو به دست گرفت وجلوتر از النور 

 زیر لب به جاناتان هریسون مغرور لعنت فرستاد ...

 کاش میتونست تمام مسیر برگشت رو به تنهایی طی کنه ولی چاره ای نداشت باید به همراه جان برمیگشت ...

 

قدری خسته بود که نمیتونست به خوبی راه بره ولی  النور با عصبانیت به جان نگاه کرد ونفسش رو بیرون داد ..به

 جاناتان همچنان ساکت وبی حرف بدون ذره ای خستگی به راهش ادامه میداد ...

گرمای هوا زیاد بود والنور طاقت تحمل بیشتر رو نداشت ..به سختی با خودش کلنجار رفت ولی وقتی که دید دیگه 

ون بهتره استراحت کنیم .صدای جاناتان بدون کوچکترین نرمشی به هریس-نمیتونه قدم بیشتری برداره گفت ..

حاال نه النور راه زیادی باقی مونده ..النور به قدری عصبانی شد که قدم هاش رو تند کرد وجلوی -گوش النور رسید ..

 تا حدیش رو راه جان رو سد کرد ..حقیقتا فکرش رو نمیکرد که با اتفاقی که شب گذشته بینشون رخ داده بود وحاال

ولی ما باید توقف کنیم ..دیگه -به یاد می ارود جان اینقدر تلخ وگزنده باشه واهمیتی برای خستگیش قائل نشه ...

بشتر از این نمیتونم راه برم .جاناتان که از ضربهءسیلی النور به شدت دلخور شده بود وبه هیچ عنوان نمیتونست این 

تو اگه -رو تحمل کنه مصمم وبا اراده تو نگاه عصیان گر النور خیره شد ..همه سماجت وغرور بیش از حد النور 

بجنب النور نمیتونم تا صبح -هریــــــــسون ..-بخوای میتونی بایستی واستراحت کنی ولی من به راهم ادامه میدم ..

روزی من مطمئنا تو رو بهت اخطار میدم جاناتان هریسون ...یه -فردا به خاطر خستگی یه دختر بچهءلوس صبر کنم ..

مشکلی نیست النور -میکشم .....فک جاناتان از عصبانیت منقبض شد ...اصال نمیتونست این رفتار النور رو تحمل کنه ..

...ولی همینکه بهت گفتم .بهتره وقتم رو تلف نکنی .وبه راهش ادامه داد ..النور بیش از حد عصبانی بود ولی چاره ای 

 ن اون اسب کذائیش میتونست خیلی راحت تنهاش بزاره ورهاش کنه ..نداشت ...جان با داشت

پس مجبور بود تا جایی که توان داشت به دنبال اون خودخواه حرکت کنه ..جان میدونست که تا چه حد داره به النور 

ه بدون توجه کوچولو سخت میگیره ولی اونقدر از دست النور به خاطر حرفهایی که تو بارن شنیده بود عصبانی بود ک

به خستگی خودش وسستی النور به راهش ادامه داد ..جان تصمیم گرفته بود تا شدیدا النور رو به خاطر اون سیلی 

واون حرفها تنبیه کنه .النور نمیدونست چقدر راه طی کردن ولی همین رو فهمید که با دستور جان برای استراحت... 

ده تا خستگی درکنه ..به ارومی روی زمین نشست وپاهای تاول زده اش تنها تونست به تنهءدرخت کنار جاده تکیه ب

النور ...خورجین اسب من روبازکن -رو دراز کرد ...ولی با صدای دستوری جان دوباره دستهاش رو مشت کرد .

...النور با عصبانیت لبهاش رو روی هم فشرد به قدری از دست جاناتان هریسون کله شق عصبانی بود که دوست 

اشت تا با تفنگ شکاری رابی ..همون تفنگی که یه روزی به سمت هری مک گوایر نشانه رفته بود جاناتان رو به د

درک واصل کنه با حرص از جا بلند شد وپا کوبان به سمت اسب جاناتان رفت ...ناهار رو درسکوت سردی که 
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ر با دیدن جادهءاشنای کنار دهکده که به بینشون بود خوردن ودوباره سفرشون به طرف دهکده ادامه دادن ...النو

خدای من باالخره به خونه رسیدیم قدم هایی هردو -خونه منتهی میشد نفس راحتی کشید وزیر لب زمزمه کرد 

سریع تر شد تا جایی که با دیدن دهکده ومردم اشنای همیشگی لبهای هردوشون به لبخند باز شد ...بعد از مدتهای 

به سالمتی -وخونه برگشته بودن ...***.کالنتر جویی لیوان ویسکیش رو بلند کرد وگفت .. مدید باالخره به دهکده

اه النور واقعا؟؟ ..چه -دکتر هریسون والنور سالی که به سالمت از جنگ برگشتن ..همه گیالسهاشون رو بلند کردن ..

خیلی سخت بود سیسیلی واقعا -.طوری تونستی اون همه زخمی ومرگ ومیر رو ببینی ..؟النور مقداری جین خورد .

سخت بود ..دوست ندارم حتی به اون روزها فکر کنم ..نگاه النور به جاناتان افتاد که درحال صحبت کردن با فرانکی 

بود .. تو این لباس مرتب جدیدش ...به مراتب بیشتر از قبل میدرخشید ..ونگاه حسرت زدهءسیسیلی رو به خودش 

ی تفاوتی صورتش رو برگردوند ..از دوروز پیش که به خاطر اون شب لعنتی با هم به مشکل خیره میکرد ...النور با ب

النور -برخوردن ..دیگه حتی باهم صحبت هم نمیکردن ..وهرکدوم سعی داشتن تا از دیگری فاصلهءبیشتری بگیره ...

رده .؟النور با بی حوصلگی این درسته که دکتر هریسون جون خیلی ها رو نجات داده وبا شجاعت به دیگران کمک ک

اوه النور تو خیلی -اره سینتیا ..اون دکتر خوبیه ...ابروهای سینتیا وسیسیلی از تعجب باال رفت ..-تنها جواب داد ..

تغیر کردی ...فکر نمیکردم روزی برسه که از دکتر هریسون تعریف کنی ..النور حرفی نداشت چون تمام لحظاتی که 

درسته تغیر کردم سیسیلی... ولی ذهنیت من -باعث تغیر کردن خلق وخوش شده بود ..درجنگ به سر برده بود 

راجع به هریسون همونه ...دکتر جاناتان هریسون مغرورترین ادمیه که دیدم ..سیسیلی و سینتیا لبخندی بهم زدن 

تفاوتی به دوستهاش خیره  ...النور سالی هیچ وقت از حرف خودش کوتاه نمیومد .النور جرعهءدیگه ای نوشید ..وبا بی

شد بهتر بود وجود ادم مغرورو خودخواهی مثل جاناتان هریسون رو که معلوم نبود دراون شب کذایی چه بالیی به 

 سرش اورده بود که حاضر به همخوابگی باهاش شده بود رو تو زندگیش ندیده بگیره ..

 این جوری راحت تر میتونست زندگیش رو بگذرونه .

 

ه روال عادی خودش برگشته بود اما هنوز مهاجران خسته از جنگ به دهکده پناه می اوردن ..النور وجان زندگی ب

کارهای سابق خود رو دوباره از سرگرفته بودن وسعی داشتن تا شرایط رو به حالت قبلی خود برگردونن ولی سیل 

النور بعد از یک گشت وگزار کوتاه در  مهاجران همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده بود روز یکشنبه عصر بود که

حوالی دهکده به خونه برگشت النور با دیدن صندلی خالی ایوون تعحب کرد ..مری برخالف هرروز بیرون کلبه نبود 

اوه النور اومدی ..؟النور نگاهی -سالم مری ..مری پشت به النور درحال مهیا کردن عصرانه بود ..-..النور درروبازکرد 

نه -اینجا چه خبره مری ..؟نکنه بازهم خانم های خیّر دهکده رو دعوت کردی ..؟-یک خانگی انداخت ..به بشقاب ک

النور ..پس این کیک رو برای من پختی ...؟فکر نمیکنم تو همچین کاری رو برای النور کوچولوت انجام بدی ..مری 

النور سالی بهتره -اخت وتشر زد ..به ارومی ضربه ای پشت دست النور که میخواست به کیک ناخونک بزنه نو

باشه مری ولی به من نگفتی که مهمونت کیه .؟به محض گفتن این -ناخونک نزنی ...النور خندهءشیطنت امیز کرد 

الزم نیست بهم بگی مری -حرف صدای تقه ای به در باعث شد تا النور با لبخند برگرده به سمت در چوبی کلبه ..

حرکت بازکرد ولی با دیدن جاناتان هریسون که با یه بسته در دست پشت در ایستاده بود ..مهمونت رسید ..دروبا یه 

ابروهاش تو هم گره خورد ..جاناتان درست مثل یه جنتلمن واقعی کالهش رو از سر برداشت وتعظیم کوتاه 

له پنهان شده بود که عصر بخیر میس النور سالی ...چنان غرور ونخوت درهمین یه جم-ومحترمانه ای به النور کرد ..
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النور روسریعا عصبانی کرد ..انگار که رابطهءبینشون هم تاثیری تو جنگ وجدال پنهان النور با جان نداشت ..جاناتان 

که به خواهش مری ودل تنگی بیش از حد خودش به دیدنشون اومده بود با دیدن گونه های سرخ از عصبانیت النور 

اوه جانی بیا -نور سالی همیشه ودرهمه حال فرد جالبی برای جاناتان به حساب میومد ..لبخند دیگه ای زد ..واقعا که ال

تو ..النور با شنیدن صدای مری با عصبانیت از سر راه کنار رفت ...وجاناتان با غرورو کمی شیطنت در نگاهش وارد 

ن کالهش رو تو دستهای خیلی خوب کردی که اومدی جانی بیا بشین ..جاناتا-کلبهءکوچیک النور ومری شد ..

النورگذاشت وداخل شد ...النور نفسش رو با عصبانیت بیرون فرستاد ..جاناتان هریسون قبال هم اینکاررو کرده بود 

-یکی از مریض ها کمی گوشت نمک سود شده برام اورده بود ..-..جاناتان بسته رو به سمت مری دراز کرد وگفت ...

بوده ..النور بدون اهمیت به جاناتان ومکالمه اش با مری ..کاله رو روی میز  اوه ممنون جان این نهایت لطف تو

گذاشت وبه اطاق رفت ..لباسهاش رو با لباس تمیزی عوض کرد وبیرون اومد ..به شدت عالقه داشت تا به جاناتان بی 

که مری مادر جاناتان رو  حال مادرت چطوره جانی ..؟النور نگاه متعجبی به مری انداخت ..نمیدونست-احترامی کنه ..

خوبه مری تو سفر اخر خیلی دوست داشت به دهکده بیاد ولی نتونست ..پدرم هنوز بیماره وتوانایی این -میشناسه ..

دلم برای هردوشون تنگ شده ..وقتی تو کوچیک بودی رابطهءخوبی با هم داشتیم ..النور هرلحظه -سفر رو نداره ..

قعا فکر نمیکرد که دکتر هریسون مغرور شهری ومری تا این حد با هم اشنا باشن بیشتر از قبل متعجب میشد ..وا

بیا جانی ..تا سرد نشده -..مری از قوری زیباش مقداری چایی تو فنجون ریخت و پیش روی جان روی میز گذاشت 

...نگاه جاناتان  راستی از نامزدت چه خبر .؟تو یک لحظه نگاه جان والنور درهم گره خورد-ممنون مری ..-بخور ..

ایزابال بهم گفته بود که قصد ازدواج داری ...تعجب وخشم النور از این بیشتر -درست مثل دو تیکه یخ شده بود ..

مری عزیزم -نمیشد ..خدایا جاناتان هریسون نامزد داشت ..یک زن ..جاناتان با پوزخند به واکنش النور نگاه میکرد ..

من از نامزدم جدا شدم واون االن داره با مرد دیگه ای ازدواج میکنه ..النور به ارومی ..این جریان مال دوسال پیشه ..

اوه من -نفس راحتش رو بیرون فرستاد ..پس اون شب نفرین شده ءسرد وبارانی جاناتان نامزدی نداشت 

ریس زن خوبی نبود و مطمئنا نه ..بئات-فکرمیکردم به زودی شاهد ازدواج تو خواهیم بود ..جاناتان پوزخندی زد ...

من رو نسبت به زن ها بدگمان کرد .ترجیح میدم به تنهایی زندگی کنم تا زن دیگه ای وارد زندگیم بشه ..مخصوصا 

یه زن لجباز وخود خواه تمام صورت النور از خشم وعصبانیت سرخ شدمطمئنا جاناتان هریسون نفرت انگیز تر از 

ن چائیش رو برداشت وجرعه ای نوشید .سعی کرد خونسردیش رودوباره هرزمان دیگه ای شده بود ..با حرص فنجا

به دست بیاره ...متحیر بود که اگه جاناتان واقعا از زن ها متنفره پس چطور به خودش اجازه داد که اون شب رو با 

کس العمل النور سرکنه ..فکر کردن به این مطلب هم باعث بیزاری شدیدش از جاناتان میشد ..جاناتان با دیدن ع

های النور لبخند محوی زد بازی کردن با النور تفریح خوبی بود ...هردو خوب میدونستن چه جوری باید با طرف 

بیا پسرم از -مقابل مبارزه کنن مری کیک خوشمزه ای رو که به تازگی پخته بود برش زد وجلوی جاناتان گذاشت ..

رو برید وبه دهن برد ..جاناتان تازه میفهمید که راز خوش  این کیک بخور ..جاناتان مودبانه تکهءکوچکی از کیک

-طعمی شیرینی های النور چیه .مری شیرینی پز ماهری بود والنور هم به خوبی تونسته بود این هنر رو فرا بگیره ..

علم اوه عالیه مری ..خیلی خوشمزه است ..حاال میفهمم که چرا شیرینی های میس سالی این قدر خوش طعمه ..چون م

خوبی مثل تو رو داشته خدا رو شکر که تو به این خوبی شیرینی میپزی از این به بعد به جای جنگیدن با میس سالی 

اخمو به سراغ تو میام تا روزم رو با شیرینی های خوشمزه ات دل پذیر کنی ..صورت مری گشاده شد ودستهای النور 

من میرم بیرون مری -رو نداشت از جا بلند شد وگفت ..مشت ..واقعا دیگه طاقت تحمل کردن این مردخودخواه 
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باشه النور فقط زود برگرد ..هوا داره تاریک میشه ومهاجرهای -..میخوام سری به سینتیا بزنم ..مری تنها گفت 

متاسفم دکتر هریسون که دارم -خطرناک زیادی به دهکده اومدن ..النور تنها سری تکون داد ورو به جاناتان گفت ..

م .. به هرحال خیلی خوشحالم که از شیرینی های مری خوشتون اومده ..چون دیگه به هیچ عنوان الزم نیست میر

عصر به عصر به شرطم عمل کنم ... شما رو با شیرینی های خوشمزهءمری تنها میزارم دکتر هریسون ...لبخند 

جاناتان رو عصبی کرد ..اون حق بینهایت جذاب النور که به خاطر شیطنت بیش از حدش روی لبش نشسته بود 

نداشت به این راحتی زیر قولش بزنه ...ولی جاناتان مجبوربود سکوت کنه ...النور از کلبه بیرون اومد وبه سمت 

 دهکده به راه افتاد...خیلی خوب بود که با این ترفند میتونست از قولی که به جاناتان داده بود خالص بشه ..

 اسب ها فوق العادن .. اوه خدای من دنیل ..این-

 دنیل کالهش رو باالتر برد ...عرق روی پیشونیش رو خشک کرد ودرجواب تعریف النور لبخندی زد .. 

 البته النور... اینها از بهترین نژاد اسب های بومین ... -

ل صبحت کردن النور به اسب سفید وچموشی که دستیار دنیل درحال رام کردنش بود خیره شد ...جاناتان که درحا

 با فرانکی بود نگاهش به النور افتاد ... 

 نگاه خیرهءالنور به اسب سفید پراز اشتیاق بود .. 

 دنیل اون اسب ... -

 متاسفم النور ..اون به درد تو نمیخوره ... -

 النور با سماجت پرسید 

 چرا ..؟ -

روزه که داریم سعی میکنیم رامش کنیم ولی به اون اسب خیلی چموشه النور.. حتی نمیتونی سوراش بشی ..چند -

 هیچ عنوان نتونستیم .. 

 چی شده ..؟ -

 صدای جاناتان باعث شد که هردو به سمتش برگردن .. 

 سالم دکتر هریسون ... -

 سالم هریسون ... -

 سالم ..جریان چیه ..؟ -

عضالت محکم ساق پا وکَفَلش ...نژاد اصیلش رو  النور با اشتیاق به سمت اسب سفیدی که روی دو پا بلند شده بود و

 به نمایش گذاشته بود اشاره کرد .. 

 زیبا نیست هریسون ...؟من اون اسب رو میخوام .. -

 هریسون ودنیل هردو به شدت مخالفت کردن .. 

 جان با پوزخند گفت .. 

  دیوونه شدی النور ..؟اون اسب حتی به تو اجازه نمیده سوارش بشی ...-

 ولی من از اون اسب خوشم اومده .. -

 دنیل پوزهءاسب سفید دیگه ای رو نوازش کرد وگفت .. 

 چرا این اسب رو نمیبری ...؟رام وارومه ...سفید هم هست .. -
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 النور با سماجت به اسب نگاه کرد وگفت .. 

 ..  اومده خوشم اسب اون از تنها من–

 یدونی اون اسب به دردت نمیخوره .. کافیه النور... خودت هم م -جاناتان

 النور اخم هاش رو درهم کشید وبا عصباینت گفت .. 

 من اون اسب رو میخوام در غیر این صورت هیچ کدوم رو نمیخوام دنیل .. -

 النور .. -

 خواهش میکنم دنیل .. -

 متاسفم النور .نمیتونم بهت بفروشمش ..اون فوق العاده خطرناکه ..-

با عصبانیت به سمت جان برگشت تا شاید با کمک جان بتونه اون اسب زیبای اصیل رو بخره ولی نگاه جان هم النور 

 میگفت که با لجاجت بیش از حد هم نمیتونه اسب رو بدست بیاره .. 

 اللنور با عصبانیت نفسش رو بیرون داد .. 

 پس من هیچ کدوم رو نمیخوام ..ترجیح میدم بدون اسب باشم -

 به سمت مغازه اش به راه افتاد ..جان با نگاه النور رو تا دم مغازه اش بدرقه کرد وبعد به سمت دنیل برگشت .. و

 قیمت اون اسب چقدره دنیل ..؟ -

 خدای من دکتر هریسون ..؟گفتم که .. 

 کنم ..  با من بحث نکن دنیل... من یه مرد قوی ام ومسلما بهتر از النور سالی کوچولو میتونم رامش-

 ولی دکتر ..ممکنه بعد ازسوار شدن بهتون اسیب برسشونه -

 مهم نیست من اون اسب رو میخوام .. -

 ولی اگه بهتون بفروشم النور از دستم ناراحت میشه .. -

 جان قاطعانه گفت .. 

 دنیل ..قیمتش ..؟ -

دنیل دستور داد تا به محض ارومتر شدن  دنیل قیمت رو گفت وجان همون لحظه اسب رو از دنیل خرید وبه دستیار

 اسب ..اون رو به اسطبل خونهءجان بیاره .. 

النور که از پشت پیشخون مغازه اش شاهد تمام این حرکات جان بود با عصبانت به سمت در رفت وهمزمان با 

 باالامدن جان ازپله ها درمغازه رو بازکرد ... 

 جاناتان هریسون اون اسب مال منه .. -

 جان با خونسردی اشکاری گفت .. 

 واالن مال منه .. -

 خدای من تو... تو .. -

 جان لبخندی زد وگفت .. 

 بهتره یه نفس عمیق بکشی خانم جوان ..برات دعا میکنم تا یه روزی به خواسته ات برسی -

 واز کنار النور گذشت ..النور با عصبانیت زیر لب گفت 

 ازت متنفرم هریسون .. -
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 جاناتان تنها لبخندی زد وبه داخل مطب رفت .. 

از فکر کاری که انجام داده بود نمیتونست مانع لبخندی که روی لبهاش نشسته بود والنور رو تا این حد عصبانی 

 میکرد بشه .. 

 *** 

 مسابقات مشت زنی ..؟ -

 چشمهای النور درخشید .. 

شده بود وکالنتر جویی برای برگشت روحیهءاهالی ترتیب یک  دهکده به خاطر پایان جنگ خلوت تر از گذشته

 مسابقهءمشت زنی رو داده بود .. 

 النور با هیجان از رزیتا که درحال ساکت کردن مارگاریتا بود پرسید .. 

 تو میدونی کیا توش شرکت میکنن ..؟ -

 رزیتا با غرور گفت .. 

 دارودسته اش .. معلومه که میدونم ..مردهای قوی دهکده وهری و-

 با شوق به سمت النور برگشت 

وای النور اشتیاق زیادی برای دیدن این مسابقه دارم ..مطمئنم که مسابقهءجالبی میشه ..کالنتر جویی اعالم کرده که -

 به شخص برنده پنجاه سکه جایزه داده میشه ... 

فکر نکنم هری ودارودسته اش این اجازه رو به کسی بدن  امیدوارم که ویلیام بتونه تو این مسابقات برنده بشه ...البته

 ... 

لبخند روی لب النور رزیتا رو به خود اورد ..رزیتا به خوبی این لبخند معروف النور رو میشناخت ..همیشه خبر 

 پرهیجانی در پس این لبخند بود .. 

 به چی فکر میکنی النور ..؟ -

 حتی اهمیتی به عواقب فکرش بده جواب داد ..  النور بدون اینکه به حرفش فکر کنه یا

 میخوام تو مسابقه شرکت کنم .. -

 چشمهای رزیتا به عادت همیشه درمواقع تعجب ریز شد وبا موشکافی گفت 

 چی .؟امکان نداره .. -

 میخوام با هری مک گوایر مسابقه بدم ..-

بقه هم مخصوصا با حوادثی که بعد از مرگ سارا دختر چشمهای رزیتا از ترس گشاد شد ..حتی فکر کردن به این مسا

سیاه پوست بار جفرسون اتفاق افتاده بود رزیتا رو میترسوند .رزیتا به خوبی به یاد داشت که بار اخری که النور با 

 هری دعوا کرده بود هری چه جوری با ضربات مشت صورتش رو زخمی کرده بود ..

-تو دیوونه شدی النور ..-ات به النور کمک نکرده بود مطمئنا النور مرده بود ..اگه دکتر هریسون جذاب تو اون لحظ

خدایا النور تو حالت خوب نیست ..امکان نداره بزارن تو -معلومه که نه .میخوام اون پست فطرت رو شکست بدم ..

لنور سالی هستم رزیتا من ا-مسابقه ای که برای مردها برگزار میشه شرکت کنی .النور لبخندی زد وباغرور گفت ..

.محاله چیزی رو بخوام وبدست نیارم ..باید با جویی حرف بزنم ..یا شاید هم هری .مطمئنم از مسابقه دادن ما من 
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احمق نشو النور ..تو حتی نمیتونی از پس -استقبال میکنه ..از پشت پیشخون بیرون اومد که رزیتا جلوش رو گرفت .

 ه جوری دفعهءقبل ازش کتک خوردی ..؟هری بربیایی ...یادت رفته که چ

اگه دکتر هریسون بهت کمک نکرده بود اون عوضی تو رو میکشت ..النور با چشمهای درخشانش تو نگاه رزیتا خیره 

من میتونم رزیتا واینبار انتقام خودم رو از هری مک گوایر میگیرم -شد ودستش رو به ارومی از خودش جدا کرد ..

ا به خودش بیاد النور از مغازه بیرون رفته بود خدایا بازهم النور میخواست جنگ به پا کنه ...النور ..قبل از اینکه رزیت

بدون وقت تلف کردن به سمت بار جفرسون رفت .دو لنگهءدر رو هل داد وداخل رفت ..ازهمون فاصله هم میتونست 

هری مک -ده به هری اسمش رو صدا زد ..شیال رو که دراغوش هری فرورفته بود ببینه ..جلوتر رفت وچند قدم مون

گوایر ..هری به سمت النور برگشت ..چشمهاش با دیدن النور برق زد ..النور سالی تنها دختر جنگجوی دهکده بود 

اومدم -اوه النور تویی ..؟بیا اینجا... بیا کنار هم چند گیالس مشروب بخوریم  -که هری هنوز هم بهش عالقه داشت ..

بزنم هری ...صدای خنده وگفتگوی مردهای بار کم کم اروم شد ..همه منتظر حرفهای النور بودن به تا باهات حرف 

-خوبی میدونستن که النور تا چه حد از هری مک گوایر متنفره وبه خاطر همین این گفتگو براشون عجیب بود ..

د تا هری درجواب این حرف میخوام تو مسابقهءمشت زنی شرکت کنم وباهات مسابقه بدم ..چند لحظه طول کشی

خدای من النور تو واقعا شیرین وبامزه -النور قه قه بزنه ...جوری که مردهای حاضر وحتی شیال هم به خنده افتادن ..

بهتره بیشتر از این نخندی هری ..میخوام به جویی بگم که توی مسابقه شرکت کنم وبا تو بجنگم ..خندهءهری -ای ...

تو واقعا یه -شونه هاش از خندهءفروخورده اش میلرزید واشک به چشمهاش اومده بود ..کمترشده بود ولی هنوز 

خوب به -احمقی النور ..مثل اینکه فراموش کردی بار قبل چه بالیی به سرت اومد ...؟النور برای اولین بار لبخند زد ..

مسابقه اماده کنی ..هری با خاطر دارم هری ونظرت اصال برام مهم نیست ..فقط بهت گفتم تا خودت رو برای 

حتما ..باعث خوشبختی منه -سرخوشی از هیجان تازه ای که النور براش دست وپا کرده بود ..گیالسش رو بلند کرد ..

..میس النور ...سالــــــــــــی ..النور برگشت وبا طمانیه از بار جفرسون خارج شد ..درحالی که به شدت تصمیم 

میتونه تو مسابقه شرکت کنه وجواب تمام ظلم های هری ومرگ سارا روبده ..همین که گرفته بود تا هرجوری که 

النور از بار بیرون رفت جاناتان که از اول شاهد این حماقت احمقانهءالنور بود به دنبالش راه افتاد ..جاناتان باور 

...ولی وقتی که دید النور به سمت دفتر  نمیکرد که النور واقعا بخواد اینکار رو ...اون هم با دستهای خالی انجام بده

النور صبر کن .النور با -کالنتر جویی به راه افتاده ..واقعا از دست النور عصبانی شد ..از همونجا النور رو صدا کرد 

تعجب برگشت ...خیلی وقت بود که دیگه با جاناتان هم صحبت نشده بود وحاال متعجب بود که جاناتان چه کاری 

هیچ معلوم هست چی کار میکنی .؟النور بیشتر -..جاناتان با قدم های عصبانی به النور نزدیک شد .. باهاش داره

دستم رو ول -منظورت چیه ..؟جاناتان با عصبانیت بازوی النور رو کشید وبه سمت مکان خلوتی برد -متعجب شد ..

خب حاال بگو ببینم چرا -و به شدت رها کرد کن هریسون ..چی کار داری میکنی ..؟جاناتان با عصبانیت بازوی النور ر

منظورم مسابقه دادن با هریه ..النور با -منظورت از حماقت چیه ..؟-میخوای این حماقت رو مرتکب بشی ..؟

اوه پس تو هم متوجه شدی .اره میخوام باهاش مسابقه بدم ..فقط قبلش باید با جویی حرف بزنم -خونسردی گفت ..

تو دیوونه شدی نه ...؟النور بازهم با -قدری تند شده بود که حتی النور رو هم میترسوند .. ..نفس های جاناتان به

نه هریسون من قراره تو اون مسابقه -خونسردی لبخندی زد که این لبخند جاناتان رو به شدت عصبانی کرد ..

.اونقدر عصبانی بود که شرکت کنم وهری رو به سزای عملش برسونم .جاناتان برای لحظه ای چشمهاش رو بست ..

اگه النورهمین طور به حرفهاش ادامه میداد مطمئنا سیلی محکمی تو صورت النور میزد ..چشمهاش رو بازکرد وبا 
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تو نمیتونی تو اون مسابقه شرکت کنی النور ..النور با سماجت -خونسردی ای که واقعا برای النور عجیب بود گفت .

تو نمیتونی النور خودت هم خوب این -م نمیتونی مانعم بشی ...جان لبخندی زد البته که میتونم تو ه-جواب داد .

موضوع رو میدونی ..پس بهتره بیشتر از این خودت رو مسخره اهالی دهکده نکنی ..النور کم کم داشت عصبانی 

میکنم که میتونم  من اینکار رو میکنم وبه تووبقیه ثابت-میشد .به جاناتان ربطی نداشت که النور چی کار میکرد ..

تو خیلی بچه ای النور ..دیگه حرفی باهات ندارم -هری مک گوایر رو شکست بدم .جان دوباره پوزخندی زد .

..میتونی خیلی راحت بری به جویی بگی... ولی بهت قول میدم که هیچ کس به تو اجازهءشرکت تو این مسابقه رو 

 تماشا کنی ..النور از عصبانیت زیاد درحال دیوانه شدن بود .. نمیده ...تو تنها میتونی بشینی مسابقه رواز دور

واقعا ..؟ولی من اینکارو میکنم چون مطمئنم تو حتی نمیتونی درحد یک -بهت اجازه نمیدم تو کارم دخالت کنی ...-

-بیام ..من خیلی خوب میتونم از پس خودم بر-اشاره هری رو بزنی ...النور با عصبان یت دستهاش رو مشت کرد ...

فکر نمیکنم النور ..النورازخشم سراپا سرخ شده بود ...تو یک تصمیم انی با شتاب از کنارجان گذشت وبا عصبانیت 

 من اینکار و میکنم وتو خواهی دید که هیچ کس نمیتونه جلوم رو بگیره ..-غرید ..

 

ودم ولی باورم نمیشد ...مطمئنم که تو اوه پس تو واقعا میخوای تو این مسابقه شرکت کنی ...؟از اهالی شنیده ب-

نه جویی این واقعیت ...من میخوام با هری مک گوایر مسابقه بدم ..جویی با -باهری شوخی کردی درسته النور ..؟

نه النور نمیتونم اجازه بدم... -چرا نمیتونم ..هری خودش هم راضیه ..-متاسفم النور تو نمیتونی ..-خونسردی گفت ..

اوه -گفتم که نه ..-ولی من میخوام باهاش مسابقه بدم ...-شه ..النور لجوجانه حرفش رو تکرار کرد ..هری تورو میک

النور چرا -جویی به این فکر کن که چقدر این مسابقه برای همه هیجان انگیزه ..کالنتر کم کم بی حوصله میشد ..

چرا -نمیتونی از پسش بربیایی -بدم .. برام مهم نیست من میخوام شکستش-درک نمیکنی هری از تو قوی تره ..

خدایا النور چرا متوجهءحرف من نیستی ..؟اون میتونه -میتونم کالنتر اصال دلیل این همه مقاومت رو درک نمیکرد ..

گفتم که برام مهم -تا دم مرگ تو رو بزنه حتی فکر کردن به این اتفاق هم باعث میشد جویی عقب نشینی نکنه ...

نمیزارم بالیی به سرم بیاد ..کالنتر با -رای من هست ..اگه بالیی سر تو بیاد من باید جوابگو باشم ..ولی ب-نیست ...

اگه بهم این اجازه -النور هم متقابال با عصبانیت مشتش رو باال اورد ..-بس کن النور همین که گفتم -عصبانیت گفت 

وقت مجبورم که به تنهایی اینکاروکنم .کالنتر جویی رو ندی که تو مسابقات شرکت کنم ومنصفانه با هری بجنگم اون

تو نمیتونی جلوی من رو بگیری ...کالنتر -النور سالی بهتره من رو تهدید نکنی ..النور جوشید ..-با عصبانیت غرید ..

ی النور چرا نمیفهمی نمیخوام بالیی به سرت بیاد .هر-سعی کرد تا این بچهء چموش رو با صحبت کردن اروم کنه ..

تو -نه نمیتونه چون قبل از اون من اینکارو میکنم کالنتر با عصبانیت چشمهاش رو بست ...-میتونه تو رو بکشه ...

محض رضای خدا کالنترقبول کن ..کالنتر نگاه خسته -نمیتونی النور ...با دست خالی هیچ کاری نمیتونی انجام بدی ...

بحث کنم النور...باشه ولی عواقبش به عهدهءخودت چشمهای نمیتونم باهات -اش رو به چشمهای النور دوخت ..

باشه ممنونم جویی -النور با پیروزی درخشید .کالنتر امیدوار بود که النور به مرور خودش از مسابقات کناره بگیره ..

النور وبا خوشحالی از دفتر کالنتر بیرون اومد ..جویی نفسش رو بیرون فرستاد .اگه هری مک گوایر بالیی به سر 

ممنونم دکتر -سالم رزیتا حالت چطوره .؟-سالم دکتر هریسون ..-میاورد جویی هیچ وقت خودش رو نمیبخشید ..**

باید با هاتون صحبت کنم دکتر هریسون .جاناتان با  -اتفاقی افتاده ؟رزیتا با ناراحتی درروپشت سرش بست-خوبم ..

خب رزیتا گوش میدم ..چه مشکلی پیش اومده -یز کرد ..خوش رویی رزیتا رو دعوت به نشستن رو صندلی کنار م
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متاسفم که مزاحمتون شدم دکتر هریسون ولی یه اتفاقی -..رزیتا درحالی که پنجه هاش رو درهم فرو میبرد گفت 

 النور ...جاناتان که تا چند لحظهء قبل خوشرو بود با-رزیتا چی شده حرف بزن ..-افتاده ..که باید جلوش رو بگیرید ..

النور -موشکافی به سمت رزیتا برگشت .هرچیزی حتی کوچکترین مسائل هم درمورد النور برای جاناتان مهم بود ..

النور تصمیم گرفته با هری مسابقه بده وکالنتر جویی هم قبول کرده ..جاناتان -چی رزیتا ..؟رزیتا به تندی گفت 

میدونم دکتر ولی النور کالنتر جویی رو تهدید -شرکت کنه . این امکان نداره اون نمیتونه تو این مسابقات-براشفت ..

کرده که اگه اجازهءاینکار رو بهش نده خودش به تنهایی با هری میجنگه .جاناتان با سرانگشت پیشونیش رو لمس 

جلوش رو بگیرین دکتر هریسون النور هرچه قدر هم -کرد به قدری متعجب بود که نمیدونست باید چی کار کنه ..

خدایا من -جنگجو باشه از پس هری برنمیاد .من مطمئنم که هری النور رو تا مرز مردن کتک میزنه رزیتا نالید ..که 

اصال تحملش رو ندارم یه کاری کنید دکتر هریسون ..جاناتان درعرض چند ثانیه تصمیمش رو گرفت ..باید جلوی 

ار کنه که از این مسابقات کناره بگیره ..جاناتان دیگه هیچ کسی مثل شما نمیتونه النور رو وارد-النور رو میگرفت ..

صبر نکرد مصمم وبا اراده با ابروهای گره کرده که چونه ءمربعیش رو بیشتر به رخ میکشید از مطب بیرون اومد 

.نگاهی به مغازهءبستهءالنور انداخت ودوباره نگاهش رو چرخوند تا روی سیسیلی ..سینتیا والنور که با هم درحال 

فتگو بودن متوقف شد ..رزیتا با چشم های نگرانش جان رو تعقیب میکرد .جاناتان با عصبانیت از پله ها پائین رفت گ

...ورزیتا نگران تر از قبل شد ..خوب میدونست که از وقتی النور وجاناتان از جنگ برگشتن تا چه حد رفتارشون 

د دیگری رو نادیده میگرفتن ..النور با صدای جاناتان عجیب وغریب تر از قبل شده به طوری که هردو به شدت وجو

سربرگردوند ..هیبت جاناتان باعث شد تا اخم های النور هم درهم گره بخوره ..النور به خوبی جاناتان ورفتارش رو 

میشناخت ومطمئن بود که برای جلوگیری از شرکت درمسابقه حتما مزاحمش میشه .النور دست به سینه شد وگفت 

شنیدم میخوای با هری مک گوایر مسابقه بدی ..جویی هم باهات موافقت -شده هریسون ..؟جاناتان غرید .چی -..

کرده ..النور از گوشهءچشم نگاهی به رزیتا انداخت مطمئنا اون این خبر رو به جاناتان داده بود ..ولی براش مهم نبود 

که روی لبهای النور نشست جاناتان رو عصبی تر از قبل  به هرحال این اتفاقی بود که دیریا زود رخ میداد ...لبخندی

کرد ..جوری که سیسیلی وسینتیا وحتی رزیتا هم از ترس به خود لرزیدن ..واقعا که جاناتان هریسون با این مشت 

های گره کرده وابروهای درهم به شدت ترسناک شده بود ...البته النور درهرحالتی به هیچ عنوان از جاناتان 

به تو گفته بودم که حق نداری تو این -ید وبه همین دلیل به راحتی لبخند روی لبش رو حفظ کرده بود ..نمیترس

مسابقات شرکت کنی ..باصدای فریاد جان رابی وفرانکی واستوارت وسالواتوره از مغازه های خود بیرون اومدن ..یه 

جفرسون ...النور ودکتر هریسون دوباره باهم  هی-نفر لنگه های دربارجفرسون روبازکرد وسرش رو به داخل برد ..

دعواشون شده ..هری که درحال نوشیدن چهارمین گیالس مشروبش بود ..از جا بلند شد ...مطمئنا نمیتونست دیدن 

 چنین صحنهء جالبی رو از دست بده ..

 

احتی از النور مشت گره کرده اش رو به سمت صورت جان برد ولی جان قدمی به راست برداشت وبه ر

زیرضربهءمشت النور کنار رفت ..این بازی تازه داشت برای جاناتان مهیج میشد ...پوزخندی زد والنوررو مسخره 

اوه خدایا ..النور سالی تو حتی از پس یه بچه هم برنمیایی .النور دوباره به سمت جاناتان هجوم اورد ومشتش -کرد ..

حتی با کف دست ضربهءمشت النور رو گرفت والنور روبا رو به سمت شکم جان پرتاب کرد ولی جان به را

خفه شو هریسون ...من تورو شکست میدم وبعد هم به سراغ اون بی شرف میرم -ضربهءمالیمی منحرف کرد ...
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بجنب النور ....ببینم چطور میخوای من رو شکست بدی .این حرف جاناتان به قدری -..جاناتان پوزخند دیگه ای زد ...

عصبانی کرد که باز هم با قدرت بیشتری به سمتش دوید ..ماتیلدا با دیدن النور که به سمت جاناتان میدوئید النور رو 

با تعجب قدم هاش رو تند کرد ..خدایا این دختر دیوونه شده بود ...؟اول مسابقه دادن با هری مک گوایر خطرناک 

ان بازهم به راحتی از کنار النور رد شد والنور روی زمین رو انتخاب کرده بود حاال با دکتر هریسون میجنگید ..؟جانات

رویای قشنگیه النور... ولی تو حتی از پس خودت هم برنمیایی .. یاال بلند شو ..بهم نشون بده چی بلدی ...تو -افتاد ...

سمت جان دوئید فقط یه موش ترسیده ای که نمیتونی حتی یه ضربه به من بزنی ..النور ازجا بلند شدو فریاد کشان به 

تو اون لحظه مثل یه گاوخشمگین بود که سعی داشت تا جان رو زیر ضرباتش له کنه ... ولی جان به راحتی ضربه ای 

اوه النور کوچولو... تو باختی عزیزم ...متاسفم ...النور -به شکم النور وارد کرد که النور مجبور به عقب نشینی شد ...

 میکشمت هریسون من تورو میکشم ...جاناتان لبخند زیبایی زد -ئید ...دندون هاش رو از خشم روی هم سا

البته چرا که نه...؟ من منتظرم تا به دست تو کشته بشم ..النور به حد مرگ عصبانی شد ...بازهم حمله کرد که اینبار -

ناتان سرش رو به گوش جاناتان با سرعت مچ دست النور رو پیچوند والنور از پشت تو سینهءستبر جان فرو رفت ..جا

تو درست مثل یه بچهءاحمق خودت رو به کشتن میدی ومن این اجازه رو بهت نمیدم -النور نزدیک کرد وگفت ..

...که باعث تفریح وسرگرمی هری ودارودسته اش بشی ...النور همون جوری که نفس نفس میزد واز شدت درد 

-تونست به خوبی حرف بزنه از بین دندون هاش غرید ..دستش که به شدت در دستهای جان پیچیده شده بود نمی

 لعنت به تو هریسون چی از جونم میخوای ..؟

 جاناتان لبهاش رو به گوشهای النور نزدیک کردو به ارومی گفت ..

 به تو گفتم النور اگه بتونی من رو شکست بدی اجازهءمسابقه دادن با هری رو بهت میدم ..-

 داشت از دستش رو ازاد کنه واز اغوش جان فاصله بگیره غرید  النور همون طوری که سعی

 تو نمیتونی جلوی من رو بگیری ...-

النور تو مسابقهءسوار -جاناتان رو به جمع که با پوزخند وسرگرمی به جنگ بین جان والنور نگاه میکردن گفت ..

ون شروط باقی مونده ..دست النور روبه کاری جشن های بهاره با من شرط بندی کرد و باخت ..حاال سه شرط از ا

حاال نوبت به شرط سوم من رسیده ...به سمت النور برگشت ومصمم تو چشمهای -شدت رها کرد واز النور جدا شد ..

النور سالی اجازهءشرکت تو مسابقهءمشت زنی یا هر مسابقهءدیگه ای با هری مک گوایر رو نداره -النورخیره شد ..

تو اجازهءاینکار ونداری هریسون..کالنتر جویی که با دیدن جنگ بین النور وجاناتان  -مشت کرد  ...النور دستهاش رو

من هم با دکتر هریسون موافقم ..تو باید به قولی که داری عمل  -به خوبی متوجه ءضعیف بودن النور شده بود گفت ..

ونید من رو واداربه کاری کنید ..رزیتا که ولی این انصاف نیست ..شما ها نمیت-کنی النور..النور با حرص گفت ..

بیا بریم النور تو خودت هم میدونی که نمیتونی تو -موقعیت رو برای جلو رفتن مناسب دید بازوی النور رو کشید ..

رزیتا تو دیگه چرا ..؟جاناتان لبخند پیروزمندانه ای زد وهمون جوری که النورداشت ازش -این مسابقه شرکت کنی ..

بهتره بیشتر تمرین کنی النور... تو هنوز نمیتونی حتی یه ضربه به من وارد کنی ..به نظر من توبی -گفت . .. دور میشد

یه روزی جواب -کوچولو بهتر از تو میجنگه ..صدای خندهءجمعیت بلند شد ..النور برگشت وبا عصبانیت خروشید ..

منتظر اون روز میمونم میس سالی -نگ تر شد ..اینکارت رو پس میدی هریسون ..لبخند روی لبهای جاناتان پرر

...لطفا یاد بگیر که خوب بجنگی ..جنگیدن با یه بچه اصال برام لذت بخش نیست ..النور از کنار هری گذشت که هری 

النور هروقت بخوای میتونی با من مسابقه بدی ..الزم نیست حتما تو اون مسابقه -با لبخند تمسخر امیزش طعنه زد ..
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خفه شو هری ..من به قولم پایبندم فعال نمیتونم با تو مسابقه بدم -کنی ..النور از کنار هری رد شد وگفت ..شرکت 

..وبا خشم از کنارش گذشت ..به قدری از دست جاناتان عصبانی بود که اگه میتونست حتما با شلیک دو گلوله 

 درسرش جاناتان هریسون فوضول رو به درک واصل میکرد .. ..

 

 سیلی باز هم به ارومی خندید .النور با بی حوصلگی به سمتش برگشت ..سی

 میخوام بدونم به چی میخندی سیسیلی ..؟-

 سیسیلی لبخندش رو کنترل کرد وبه سمت النور چرخید 

 به اینکه میخواستی بین اهالی با هری مسابقه بدی ..؟-

مسابقه دادن با هم بودن ....محل انجام مسابقه روی تپه النور کسل وخسته به مانوئل وسرگیس نگاه کرد که درحال 

ای بود که همگی درکنار هم نشسته بودن ودرپائین تپه که زمین صاف وبایری بود مکانی برای مسابقه دادن افراد 

 درست کرده بودن ...

 اگه اون هریسون احمق مزاحم کار من نمیشد مطمئنم میتونستم هری مک گوایر روشکست بدم ..-

سیسیلی برای مانوئل که برنده شده بود وحاال کالنتر جویی به معنی پیروزی دستش رو بلند کرده بود کف زد ...وبه 

 سمت النور برگشت ..

اوه کافیه النور ...تو حتی نتونستی از پس دکتر هریسون بربیایی ..اون هیچ کاری نکرد ولی تو حتی نتونستی یه -

 اری داری که درمقابل هری برنده بشی ..؟خراش به صورتش بندازی چه انتظ

 تو اگه میتونستی دکتر هریسون رو ببری میتونستی تو این مسابقه هم شرکت کنی ...

 من میتونستم سیسیلی ویه روزی این رو به همتون نشون میدم ...-

تاه مانوئل باخت وهری افراد بعدی که به محل مسابقه اومدن ... هری ومانوئل بودن که تو عرض چند لحظهءخیلی کو

 پیروز شد 

 النوربا عصبانیت نفسش رو بیرون فرستاد اگه هریسون مانعش نشده بود میتونست االن با هری مسابقه بده 

جویی دست هری رو بلند کرد هری مک گوایر خوشحال از کسب جایزهءاصلی بازوهای عضالنیش رو به جمعیت 

 معیت باال وپائین برد ..نشون داد وسرش رو درتائید قدرتش برای ج

 ولی تو همون لحظه فرانکی حرفی به جویی زد که جویی به جمعیت اشاره کرد تا ساکت شن ..

همگی ساکت .ما یه شرکت کنندهءدیگه هم داریم که میخواد با هری مسابقه بده ...برندهء این مسابقه -

 ...برندهءاصلیه وجایزهءپنجاه سکه رو میبره ..

مت جمعیتی که درپائین محل مسابقه جمع شده بود دراز کرد وحریف هری روبرای باال اومدن دستش رو به س

 دعوت کرد ..

النور با دیدن جاناتان هریسون ...دکتر شهری که با لباس وشلوار ساده از بین جمعیت بیرون اومده بود صاف نشست 

 وبه مرکز جمعیت خیره شد ..

 ن هریسون تمایل به جنگیدن با هری رو داشته باشه .؟اصال نمیفهمید که چرا باید جاناتا

 سیسیلی با اشتیاق دستهاش رو بهم کوبید ...

 اونجا رو نگاه کن النور ...دکترهریسون -
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النور بیشتر از هر زمان دیگه ای متعجب بود چراکه واقعا جاناتان قصد مسابقه دادن با هری رو داشت ..چیزی رو که 

 چ وقت فکرش رو هم نمیکرد که جاناتان حاضر به مسابقه با هری مک گوایر بشه ..میدید درک نمیکرد هی

حاال هری وجاناتان روبه روی هم ایستاده بودن ..جاناتان با قد بلند وسینهءستبرش ..وهری با بازوهای عضالنی 

 ودستهای مشت شده اش ...

 هردو قوی وپرزور برای مسابقه اماده میشدن ..

جویی واومدن جاناتان بی حوصله شده بود در یک لحظه بدون اینکه اهمیتی به اماده شدن جاناتان  هری که با خبر

 بده به سمتش یورش برد ..وضربهءاول رو ناجوانمردانه به شکم جان وارد کرد ...

جمعیت ناگهان سکوت کرد ودستهای النور از شدت نفرت مشت شد ...ای کاش میتونست به اونجا بره وخودش 

 لین مشت رو تو صورت استخونی هری بکوبه ..او

 همهءاهالی با رفتار هری اشنا بودن ومیدونستن که هری تا چه حد بی قانون ورندانه بازی میکنه ..

جاناتان که با ضربهءنابهنگام هری گیج شده بود ..از شدت ضربه قدمی عقب گذاشت ولی بالفاصله به حالت عادی 

 یه لحظه وقت ....ضربهءهری رو با مشتی تو چونهءهری جواب داد ..برگشت وبدون تلف کردن حتی 

 لبهای النور به لبخند باز شد ..ازجا بلند شد وفریاد زد ..

 بزنش هریسون ..اون خوک کثیف رو بکش -

ر صدای النور حتی از میون همهمهءجمعیت هم به گوش جاناتان رسید ...تنها یه نفر بود که تا این حد از هری متنف

 بود وهریسون خطابش میکرد ...موش کوچکش ...

 وهمین مطلب هم باعث شد تا ضربه های بعدی رو بی درنگ وبا قدرت بیشتری به هری وارد کنه ...

 گرفتن انتقام النور تنها مسئله ای بود که باعث شد تا جاناتان همیشه مالیم ... وارد این مسابقهءاحمقانه بشه ...

ای پراز نفرت النور رو درهنگام شنیدن شرط سومش دیده بود با خودش عهد کرد تا به جای همون روزی که چشمه

 النور انتقام تمام رذالت های هری مک گوایر رو بگیره 

 دو مشت بعدی تو شکم هری فرود اومد ولی هری هم متقابال جواب ضربات جان رو داد ..

ای که توی انگشتش بود زخمی کرد وخون از محل ضربهءمشت هری صورت جان رو به واسطهءانگشتر فلزی 

 بریدگی جاری شد ..

 اه از نهاد النور وسیسلی که درکنار هم جان رو تشویق میکردن برخواست 

 هری نیشخندی زد وزمزمه کرد ..

زه بجنب جاناتان میدونم که به خاطر اون دختر بچه داری میجنگی پس نهایت سعیت رو بکن ... میخوام زودتر جای-

 رو ببرم ..

جاناتان عصبانی تر از قبل به این فکر کرد که عالوه برگرفتن انتقام النور تمایل شدیدی برای به زانو دراوردن این 

 مرد مغرور وکثیف داره..

النور خودش هم نمیدونست با دیدن زخم های هری ومشتهایی که جاناتان بی رحمانه به بدن هری وارد میکنه چه 

 .لذتی میبره .

به خاطر اجازه ندادن شرکت درمسابقه از دست جاناتان عصبانی بود ولی با دیدن درد هری وزخم های روی گونه 

 وصورتش و رد خونی که از کنار لب وبینیش سرازیر بود اروم میشد .
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 جانانان براثر ضربهءلگد هری روی زمین افتاد ...النور فریاد زد .

 خوردن نیست ..تو میتونی از پس اون پس فطرت بربیایی .. بلند شوهریسون ..االن وقت زمین-

ولی هری بدون توجه به افتادن جاناتان به سمتش حمله کرد وبا نوک کفش لگد های محکمی به شکم وسینهءجان 

 وارد کرد ..

 دستهای النور از نفرت بیش از حد مشت شد ودندون هاش رو روی هم سائید

 حد مرگ بزنه .. ای کاش میتونست هری رو تا سر

کالنتر جویی که به عنوان داور مراقب هردو بود ..به زور هری رو از جاناتان که بیرون از محوطهءمسابقه بود جدا 

 کرد ..

جاناتان که بی نهایت عصبانی وپرنفرت شده بود تحمل نکرد وبه محض بلند شدن از زمین ...به سمت هری حمله 

 ضربه زد ..کرد وبا سروشونه اش رو شکم هری 

این ضربه به قدری شدید بود که هری نتونست تعادلش رو حفظ کنه وبراثر شدت ضربه ءجان هردو روی زمین 

 افتاده ...

جان روی سینهءهری نشست وبا ضربه های سهمگین مشتش چنان به صورت وگونه های هری حمله ور شد که همه 

 با بهت وتعجب به این مسابقهءیک طرفه نگاه کردن ..

هری سعی کرد با دستهاو ارنجش مانع ضربه ها بشه ولی ضربه های پی درپی جاناتان چنان قوی وپراز نفرت بود که 

 هری به هیچ عنوان نمیتونست جلوی ضربه ها رو بگیره ..

جاناتان همزمان به روزی فکر میکرد که هری درکمال سنگدلی به النور کوچکش تجاوز کرده بود وباعث این همه 

 ت درقلب النورشده بود ..نفر

 جاناتان تا جایی پیش رفت که تمام صورت هری پرازخون شد ...جاناتان مشتش رو باال اورد وغرید ..

 این ضربه برای مرگ سارا ...-

 ومشت محکم دیگه ای روی گونهءهری فرود اورد ..دستش رو دوباره بلند کرد وبا نهایت نفرتش افزود ..

 تقام النورواین ضربه برای ان-

مشت بعدی به قدری پرنفرت وسهمگین بود که هری به کل تسلیم شد ودستهاش روی زمین افتاد ...جمعیت غرق 

 درسکوت بود ...

جاناتان با نفرت مشت خونیش رو جمع کرد واز روی سینهءهری بلند شد ..کالنتر جویی واهالی با تعجب وگه گاهی 

 دلسوزی به هری نگاه میکرد ...

 غرق خون هری به قدری رقت انگیز بود که حتی النور هم با تمام نفرتش صورتش رو برگردوند .. صورت

 جاناتان به سمت جمعیت برگشت ...نگاهش توی جمیعیت چرخید وروی صورت النور نشست ..

تان هریسون به جاناتان با غرور از همون فاصله تو چشمهای براق النور خیره شد ...النور لبخند مالیمی زد ...جانا

 خوبی تونسته بود انتقامش رو از هری مک گوایر رذل بگیره ..

مشت های النور از هم باز شد دستهاش رو بلند کرد وبرای برنده شدن مردی که انتقامش رو بعد از سالها گرفته بود 

 کف زد ..

 ن ..با صدای کف زدن النور ...جمعیت به خودشون اومدن وهمگی با النور همراهی کرد



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –وحشی آرام غرب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 6 8  

 

 جاناتان با خرد کردن هری ..قدرت تموم نشدنی وترسناکش رو برای ابد شکست داده بود ...

جویی به سمت جاناتان رفت ولی جاناتان بی توجه به جایزه وجویی از محل مسابقه پائین رفت واز بین جمعیت 

 گذشت ..

 بده هیچ وقت فکر نمیکرد که به خاطر حمایت از النور همچین کاری انجام 

 ولی اینبار حق رو به النور میداد وتو گرفتن انتقام از هری ..کمکش کرد

 

جاناتان وپیتر همزمان مشغول رام کردن اسب سفید رنگ وحشی بودن ..یک هفته از خرید اسب گذشته بود 

کنه ..اسب سرکش  وجاناتان به هیچ وجه نتونسته بود اسب سرکشی رو که دقیقا شبیه به النور سالی جنگجو بود ...رام

 تر از روزهای قبل بازهم پیتر رو روی زمین پرت کرد وجاناتان با عصبانیت به سمت اسب دوئید ...

هرچند که اسب به شدت خشمگین ولجام گسیخته بود ...نه ارام میشد ..ونه دست از تکاپو برمیداشت ..بعد از چند 

یکشید ..پیتر که به خاطر پرت شدن از اسب به شدت درد روز کار مداوم هنوز به روی دو پا بلند میشد وشیهه م

تو حالت -بهتره استراحت کنیم دکتر هریسون ..جاناتان با نگرانی به پیتر نگاه کرد ..-میکشید رو به جان کرد ..

الی خوبه ؟پیتر همون جوری که زانوش رو میمالید گفت ..اره... ولی اون اسب به این زودی اروم نمیشه ...جاناتان درح

اینبارمیخوام خودم -که سعی میکرد افسار اسب روطوری بکشه که اسب رو اروم کنه ..خسته وکالفه جواب داد ..

ولی دکتر هریسون اون اسب هنوز اروم نشده ...ممکنه -امتحان کنم ..پیتر با تعجب به سمت جاناتان برگشت ..

ولی ...جاناتان با -...قبال تجربهءاینکار وداشتم ..مهم نیست میخوام اینبار خودم رامش کنم -بهتون صدمه بزنه ..

کمکم کن پیترتا سوارش بشم ..پیتر که چاره ای جز کمک کردن به جاناتان نداشت با نگرانی افسار -قاطعیت گفت ..

اسب رو از دست جان گرفت وبه کنار نرده ها برد تا جاناتان راحت تر بتونه سوار اسب سرکش بشه ..جان یالهای 

ارومتر -و نوازش کرد ولی اسب همچنان شیهه میکشید ..زیر لب شروع به صحبت کردن با اسب کرد ..اسب ر

هیش ...اروم اورمتر ...اسب کمی اروم شد وجاناتان با احتیاط -حیوونن ..ارومتر ..اسب درحال تقال برای فرار بود 

شیهه ای کشید وروی دو پا بلند شد سوار زین اسب شد ولی به محض اینکه روی اسب مستقر شد اسب سفید وحشی 

...جان سریعا افسار اسب رو محکم گرفت ولی اسب به هیچ عنوان اروم نشد ..پاهای اسب پائین اومد وجان با 

ضربهءپاهای اسب جابه جا شد ولی هنوز درست نتونسته بود کنترل اسب رو در دست بگیره که اسب دوباره روی دو 

دفعهءقبل جان نتونست افسار اسب رو محکم بگیره واز اسب افتاد ..درد تو بدن جان پا بلند شد .. اینبار برخالف 

 پیچیدو پیتر سعی کرد تا با دستهاش مانع فرار اسب بشه وافسار اسب رو به دست بگیره.. 

ر با ولی اسب ..لجام گسیخته تراز قبل به سرعت از جان دور شد واز روی حفاظ نرده های چوبی پرید ..جاناتان وپیت

حالتون -کالفگی به اسب سفید وحشی ای که درحال دورشدن ازشون بود نگاه کردن ..پیتر به سمت جان برگشت..

حاال باید -چیزیم نشده پیتر ...نگاهی به رد اسب کرد وگفت ..-خوبه دکتر ..؟جان به سختی با کمک پیتر بلند شد 

یل میگم تا اگه پیداش کردن بیارنش اینجا ..ولی فکر نکنم به کالنتر ودن-چی کار کنیم ...؟پیتر با ناامیدی گفت ..

دیگه بتونیم پیداش کنیم ..جاناتان کالهش رو که روی زمین افتاده بود تکوند وخاک اون رو گرفت ...کالهش رو با 

لعنتی اون اسب خیلی چموش تر از اسبهای معمولی بود ..پیتر هم با -عصبانیت روی سر گذاشت وزیر لب غر زد ..

نظر جاناتان موافق بود ..اسب وحشی بیش از حد سرکش بود .***النور با دیدن پیتر وجان که باهم صحبت میکردن 

لبخندی زد ..چشمهای سیاهش میدرخشید ونگاه براقش جاناتان رو هدف قرار داده بود ..از مغازه بیرون رفت 
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برگشت ..سابقه نداشت که النور.. این  دکتر هریسون ..؟جاناتان سریعا-ودست راستش رو روی کمرش گذاشت ..

-بله میس سالی ..؟النور با لخندی که به هیچ عنوان نمیتونست مخفیش کنه پرسید ..-طور جاناتان رو صدا کنه ...

اتفاقی افتاده ..؟جاناتان به لبخند رویِ لب النور اندیشید ..جاناتان مدتها بود که به خوبی این برق درخشان چشمها 

منظورت چیه النور ..؟النور دستش رو به تیرک چوبی کنارش گرفت وشونه -لب النور رو میشناخت .. ولبخند روی

راستی حال اسبت چطوره ؟شنیدم خیلی سرکش وچموشه ..وبه هیچ کس -هاش رو به معنی مهم نیست باال برد ..

براش عجیب نبود مطمئنا موش اجازهءسوار کاری نمیده ..نگاه جاناتان تیز وبرنده شد ..این اشارهءواضح النور 

فوضولش از محل اسب سرکش وفراری جان خبر داشت ..جاناتان با همون نگاه موشکافش که زیر نور مستقیم افتاب 

تو میدونی اسب من کجاست ..؟النور مزورانه چشمهاش رو گشاد -مثل دو خط تیره دیده میشد به سمت النور رفت ..

مگه اسبت گم شده دکتر هریسون ..؟جاناتان با عصبانیت از پله ها باال رفت  اوه-کرد ..وبا تعجب ساختگی گفت ..

 ..درسته که اون اسب وحشی رو خریده بود تا رامش کنه بعد به النور برگردونه ...

النور سالی -ولی حاال که النور این طور مغرورانه باهاش برخورد کرده بود جان هم مثل همیشه امادهءجنگ میشد ...

من نمیدونم از چی -طار میکنم ...اگه از جای اسب من خبر داری باید به من بگی ..النور بازهم تظاهر کرد .بهت اخ

اگه -اسب من کجاست النور ...؟النور نیشخندی زد ..-حرف میزنی هریسون ..؟جاناتان با لحن ترسناکی غرید ..

 اسبت گم شده بهتره از کالنتر جویی سراغش رو بگیری نه از من ...

جاناتان قدم دیگه ای به النور نزدیک شد ..النور اقرار کرد که واقعا تو اون لحظه هیبت جاناتان هریسون بیش از حد 

وای به حالت النور سالی اگه بدونم که از جای اسب من خبر داشتی ونگفتی ..النور ابرو درهم -ترسناک شده بود ..

دوبه فاصلهءاندکی به سمت هم خیز برداشته بودن ..النور به خاطر من رو تهدید نکن جاناتان هریسون ...هر-کشید ..

قد کوتاهش مجبور بود تا سرش رو بلند کنه و توچشمهای خیره وعصبانی جان نگاه کنه ..جاناتان که کم کم از این 

پررنگ نزدیکی بیش از حد وبوی اغواگرانهءموهای النور از خود بی خود میشد ویاد اون شب بارونی به شدت براش 

به تو اخطار دادم النور ..وتو عرض چند لحظه عقب گرد کرد وبه سمت مطبش رفت -شده بود زیر لب زمزمه کرد ..

تو اون اسب رو بر داشتی النور ...؟النور حرفی نزد  -...پیتر که شاهد صبحبتهای النور وجان بود از پله ها باال اومد 

اون اسب مال دکتر -لی خوب این دختر بچهءلجباز رو میشناخت گفت ....پیتر که از بچگی با النور همبازی بود وخی

ولی من اون اسب رو میخوام ..النور دقیقا نمیدونست که چرا به پیتر حقیقت رو -هریسونه بهتره بهش برگردونی ..

نورتو دختر ال-گفت... پیتر به النور نزدیک تر شد وسعی کرد النور رو متقاعد کنه تا اسب رو به صاحبش برگردونه 

خوبی هستی بهتره اون اسب رو برگردونی.. شاید دکتر هریسون به خاطر سرکش بودن اسب حاضر بشه به تو 

اون هریسون مغرور هیچ وقت اینکار ونمیکنه .. اون میدونست که من به -بفروشدش ..النور با لجاجت جواب داد ..

نور اسب رو برگردون من قول میدم که با دکتر هریسون ال-این اسب عالقه دارم ولی به زور از چنگم درش اورد ..

صحبت کنم ..النور مردد به لبخند پیتر نگاه کردباالخره تصمیمش رو گرفت... از پله ها پائین رفت و بی معطلی سوار 

 اسب پیتر شد وبه سمت محلی که اسب رو برده بود تاخت ..

به اسب پیتر بست ..به هیچ عنوان دوست نداشت تا اسب  النور دستی به یالهای زیبای اسب کشید ..وافسارش رو

زیباش رو به هریسون برگردونه ولی چاره ای نداشت ..به یاد دیشب افتاد که اسب رو بدون سوار کار درکنارایوون 

 کلبه اش دیده بود ...
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ته بود اسب رو رام کنه به خوبی مشخص بود که فرار کرده وچقدر النور از بابت اینکه جاناتان هریسون بازهم نتونس

خوشحال بود ..با اینکه اسب وحشی به شدت ترسیده بود ولی النور به خوبی میتونست اسب زیبای وحشی رو رام کنه 

... 

با چند حبه قند وبه ارومی به اسب نزدیک شد ویالهای زیباش رو نوازش کرد ...وخیلی زودتر از حد معمول اسب رو 

یسون متوجه شده بود مجبور بود اسب رو برگردونه...نفس عمیقی کشید وبا یاد اوری اروم کرد ...ولی حاال که هر

 حرفهای پیتر امیدوار شد که ممکنه جان خودخواهیش رو کنار بزاره واسب رو به النور بفروشه ..

ی به زین ***زمان زیادی از رفتن النور نگذشته بود که النور سوار بر اسب پیتر درحالی که افسار اسب سفید وحش

جاناتان هریسون ..پیتر که منتظر النور بود لبخندی برلب اورد واقعا که -اش بسته شده بود جاناتان رو صدا کرد ..

النور سالی از پس هرکاری برمیومد ..حتی رام کردن چموش ترین اسب ها ..جاناتان درمطب رو بازکرد که با عجیب 

اسب فراری ایستاده بود درحالی که اسب واقعا اروم ورام به نظر  ترین صحنهءزندگیش مواجه شد ...النور درکنار

ازت -این هم از اسبت ..میخوام ازت بخرمش ..جاناتان که از برخورد النور ناراحت بود نیشخندی زد ..-میرسید ..

کرد ممنونم النور ..ولی محاله این اسب رو بهت بفروشم ..پیتر که از شنیدن جواب جان ناراحت شده بود سعی 

ولی دکتر هریسون ..ما نتونستیم اون اسب رو رام کنیم درحالی که النور به خوبی از پسش -جاناتان رو متقاعد کنه ..

امکان نداره پیتر اون اسب مال منه...النور با عصبانیت دستش رو مشت کرد.. -براومده ..جاناتان سرسختانه گفت ..

جان برگردونده بود از دست خودش عصبانی بود ..نگاه دلخوری به پیتر واقعا از اینکه اسب رو با خوش بینی تمام به 

انداخت وافسار اسب رو با حرص به دست پیتر داد ولی به محض اینکه پیتر افسار اسب رو کشید .اسب دوباره 

ی اسب به وحشی شد ..ومهار اون برای پیتر به شدت دشوار ..جاناتان از پله ها پائین اومد وبه کمک پیتر شتافت.. ول

قدری لجام گسیخته بود که جاناتان وپیتر حتی رابی که به کمکشون اومده بود نمیتونستن از عهدهءاسب وحشی 

بربیان النور با پوزخند به سه مردی که به شدت سعی درارام کردن اسب داشتن نگاه میکرد ..پیتر درحالی که 

ور حتی قدمی جلو نگذاشت ...هنوز از دست جاناتان عصبانی النور ..الن -نزدیک بود زیر سم های اسب بیفته فریاد زد

بود ...اسب به قدری وحشت زده بود که لحظه ای اروم نمیشد ..تو این حالت امکان نداشت بشه به راحتی ارومش 

 کرد .

 تو همین لحظه جان که میخواست افسار اسب رو محکم بکشه با حرکت اسب رو زمین افتاد ...این درحالی بود که

اسب کمی عقب رفته بود وروی دو پاش بلند شده بود ..النوربا دیدن این صحنه بی اراده به سمت اسب وجاناتان که 

روی زمین بود دوئید ..خیلی خوب میدونست که هرلحظه ممکنه جاناتان هریسون ..زیر سم های اسب کشته بشه 

اروم ..اروم باش حیوون ..اسب با دیدن النور -برد ....جلوی جاناتان ایساد ودستهاش رو برای ارومتر کردن اسب باال 

عقب نشینی کرد ولی به خاطر افسارش که هنوز در دست پیتر بود همچنان تقال میکرد ..النور که واقعا نگران بود 

ولش کن پیتر...پیتر مردد بود ولی با فریاد النور افسار اسب رو رها کرد ..اسب وحشی عقب گرد کرد -فریاد زد ..

الفاصله از کنار هر چهار نفر گذشت النور به سمت جان که تازه از روی زمین بلند شده بود برگشت ..از وب

تو خودخواه ترین ادمی -گوشهءچشم به خوبی اسب رو میدید که درحال فرار بود ..النور با عصباینت فریاد زد ...

 -یبت به سمت مغازه اش برگشت که پیتر گفت .هستی که دیدم ..تو حتی نمیتونی اون اسب رو اروم کنی ...با عصبان

من وقتی به دنبال اون اسب میرم که مال من -تو فقط میتونی ارومش کنی النور...النور بدون اینکه برگرده گفت ...

جاناتان هریسون یه بار دیگه ازت میخوام تا اون اسب رو به من -باشه ..به سمت جان برگشت ودست به سینه شد ..
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دکتر هریسون -امکان نداره ..النور خواست برگرده که پیتر گفت ..-جاناتان که واقعا عصبی بود گفت ...بفروشی ...

اگه همین االن به دنبال اون اسب نریم دیگه نمیتونید پیداش کنید ...بهتره به النور بفروشیدش ..جاناتان نگاهی به 

ین مدت پیداش کنی ورامش کنی مال تو ...وبا عصبانیت باشه... اگه تونستی بعد از ا-النور وپیتر انداخت وگفت ...

کالهش رو از رو زمین برداشت واز کنار النور گذشت ...دراخرین لحظه هم به خوبی میتونست لبخند روی لبهای 

 النور رو ببینه ..النور که مطمئن بود میتونه به راحتی اون اسب رو رام کنه به سمت اسب پیتر دوئید وهمزمان فریاد زد

موفق باشی النور ..جان در رو -ممنون پیتر ...افسار اسب رو به سمت رد اسب وحشی چرخوند که پیتر فریاد زد ..-

بست ولبخندی زد ...واقعا که النور سالی موجود شگفت انگیزی بود ...وهرچیزی رو که اراده میکرد به دست میاورد 

.. 

 دیرینش اسمش رو برفی گذاشته بود دم مغازه ایستاد ...***النور سوار بر اسب سفید وحشی که به یاد دوست 

رابی وپیتر که درحالی پیپ کشیدن بود به النور لبخند زدن ...جاناتان که داشت لیندا رو بدرقه میکرد ...النور رو سوار 

برنیاد براسب سفید رنگ وحشی دید ...لبخند ناخواسته ای روی لب جان نشست ...امکان نداشت النور از پس کاری 

باید اعتراف -نظرت چیه هریسون ...؟لبخند جان بیشتر شد ...-..النور با چاالکی از اسب پائین پرید وبا لبخند گفت ..

کنم که تو بُردی النور ...النور لبخند زیبایی زد ..به ارومی گوشهءدامنش رو گرفت وتعظیم محترمانه ای کرد ...جان 

 داخل مطب برگشت ...هم درمقابل با لبخند تعظیم کرد وبه 

)دوبا (سرعت قدم هاش رو بیشتر کرد صدای قدمهای مردهای سفید پوستی که به دنبالش میدوئیدن به خوبی 

هی بچه ها بگیرید اون رنگین پوست رو ...دوبا سعی کرد از لبهءرودخونه ردبشه و به محدودهءسرخ -میشنید ..

شدن مردهای سفید پوست درامتداد کنارهءرودخونه دوئید پوستها برگرده ولی با دیدن عمق زیاد اب ونزدیک 

..نفس هاش تند وپرشتاب بود وکم کم انرژیش تحلیل میرفت ...دویدن اون هم با شرایطی که داشت واقعا براش 

 سخت بود ..

با کند شدن سرعتش.. صدای نفس زدن های مردهای پشت سرش رو هم راحت تر میشنید ..تو یه لحظه برگشت تا 

هی به پشت سرش بندازه ولی پاش روی تیکه سنگی لغزید وبه شدت روی خاک وبرگها افتاد ..گریگوری نگا

لبخندی زد وبا یه جهش پیرهن )دوبا( رو که دوباره قصد بلند شدن و فرار کردن رو داشت گرفت ..دوبا تقال کرد تا 

 گرفته شد .. فرار کنه ولی با رسیدن میشل که دست دیگه اش رو هم گفت جلوی پیشرویش

با میشل و گریگوری که لبخندی های پلیدشون واقعا دردناک بود درگیر شد وسعی کرد خودش رو نجات بده ..دوبا 

با ارنج ضربه ای به شکم گریگوری زد که گریگوری از درد خم شد ودستش ازاد شد میشل که دید دختر سرخ 

...دستهاش رو به دور شکم دوبا حلقه کرد تا از فرارش پوست بیش از حد چاالک وقویه وممکنه دوباره فرار کنه 

جلوگیری کنه گریگوری که از درد به خود میپیچید با عصبانیت قد راست کرد وبرای جبران ضربهء دوبا ..مشت 

محکمی تو صورت دختر چموش رنگین پوست کوبید که دوبا از درد سست شد وروی زمین افتاد ..با رسیدن رئیس 

هرسه به دور دوبا...که حاال سست وبی حال روی زمین افتاده بود وبه خاطر ضربهءگریگوری میشل وگریگوری 

صورتش پراز خون شده بود خیره شدن ..دوبا سعی کرد از جا بلند شه ولی رئیس که چشمهاش مثل یه گرگ درنده 

درد به خود پیچید ..میشل  میدرخشید مشت دیگه ای توصورت دوبا فرو اورد ..دوبا این بار هم روی زمین افتاد واز

زبونش رو روی لبش کشید وکنار دوبا زانو زد ..دستش رو به سمت یقهءلباس دوبا دراز کرد که دوبا با هشیاری به 

شدت دستش رو چنگ زد ..گریگوی با این حرکت دوبا جای میشل رو گرفت وبا لگد ضربهءمحکمی به پهلوی دوبا 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –وحشی آرام غرب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 7 2  

 

د تو خودش جمع شد ..ضربه واقعا دردناک بود ..میشل که منتظر همچین اتفاقی وارد کرد .دوبا فریادی کشید و از در

بود به سرعت دست به لباسهای دوبای زخمی برد وبا یه حرکت یقهءلباسش رو پاره کرد ..دوبا به تقال افتاد ولی 

ردن .دوبای سرخ رئیس ومیشل وگریگوری بدون توجه به تقالهای دوبا وفریاد های بلندش لباسهای دوبا رو پاره ک

 پوست مغلوب ضربه ها ومشتهای سه مرد شد

 

چند ساعتی از تاریکی هوا گذشته بود ... اهالی دهکده خسته از تالش روزانه همگی به خواب رفته بودن و دهکده 

غرق در سکوت شبانگاهی بود که صدای تاخت وتاز وهیاهوی سرخ پوستهای بومی اطراف دهکده این سکوت رو 

شمهای اهالی گشوده شد وصدای هیاهو وگه گاهی هلهله ءسرخ پوستهای بومی درمیان صدای سم شکست ..چ

اتیش انبار اتیش -اسبهایی که به سرعت میتاختن ..اهالی رو کامال بیدار کرد ..با صدای فریاد یکی از اهالی که میگفت 

ها اهالی با صحنهءعجیبی مواجه شدن  گرفته .همگی از کلبه هاشون بیرون اومدن ..به محض بیرون اومدن از کلبه

..چند تا از انبارها وکلبه های اهالی درحال سوختن وگداختن بود وسرخ پوستهای بومی با مشعل های شعله ور از 

 میان دهکده گذشتن 

همزمان با بیرون اومدن اهالی یکی از سرخ پوستها که پرهای تیره ای روی سرش داشت تیری رو از کمانی که در 

 داشت به سمت بار جفرسون رها کرد .. دست

 نگاه ها به تیر رها شده دوخته شد که نامه ای رو به همراه داشت ..

 سرخ پوستهای عصبانی از میان دهکده گذشتن و اهالی برای خاموش کردن شعله های اتیش دست به کار شدن ..

 سرخ فقط برای انتقام به دهکده اومده بودن ..ولی همهءاهالی از یک مسئله مطمئن بودن ..سرخ پوستهای ارام تپهء

با کمک اهالی اتشی که میرفت تمام دهکده رو درخودش فرو ببره خاموش شد ..کالنتر جویی نوشته ای که سرخ 

 پوستها روی درهای دولنگهءبار جفرسون پرتاب کرده بود برداشت وبا کالیو به سمت دفتر کالنتری رفت ..

 نوشته با اعضای شورای دهکده صحبت میکرد .. باید صبح فردا راجع به

**** 

صبح روز بعد بود که عمق فاجعه مشخص شد سه انبار کاه به کلی اتیش گرفته بود وخونهءدو تا از اهالی هم نیمه 

سوخته بود ..خوشبختانه به خاطر هشدار سریع اهالی کسی صدمه ندیده بود ولی خسارات وارد شده بیش از حد 

..شورایی از افراد مهم دهکده که مسئولیت حفظ ونگهداری از دهکده رو به عهده داشتن دور هم جمع  انتظار بود

شدن تا درمورد اتفاق افتاده صحبت کنن ..جاناتان ...فرانکی... رابی ..جویی ...دنیل وماتیلدا وخانم اندرسون اعضای 

-گروه سرخ پوستان فرستاده شده بود بلند خوند این شورا رو تشکیل میدادن ..جویی نامه ای رو که از طرف رئیس 

شما باید متجاوزین به دوبا ...روتا سه طلوع دیگر به ما تحویل داد ...اگه درپایان غروب روز سوم متجاوزین را نداد 

سرخ پوستها به سفید پوستهای دهکده حمله کرد ..جویی برگه رو روی میز انداخت وبا ناراحتی ادامه داد ...اسم 

پسر رئیس قبیله دوباست ...کسی که امروز صبح از طرف سرخ پوستها خبر اورده بود گفت که سرخ پوستها  عروس

به شدت عصبانی هستن ..مخصوصا که دوبا حامله بوده وبه خاطر تجاوز سه مرد به شدت خونریزی کرده وفوت شده 

رو چنگ زدو زیر لب اسم مسیح رو برد ...ماتیلدا با ناراحتی ابرو درهم کشید وخانم اندرسون صلیب دورگردنش 

بهتره زود تر اون سه نفر رو پیدا کنیم ..مسلما این حق سرخ پوستهاست که -..جاناتان رو به جمع کرد وگفت ..

 متجاوزین به عروس رئیس قبیله رو مجازات کنن ..
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ه عروس رئیس قبیله مشخص همهءاعضای شورا متفق القول موافق این تصمیم بودن ..هرچه سریعتر باید متجاوزین ب

 میشد درغیر این صورت جنگ بین سرخ پوستها واهای دهکده فاجعه بار بود

ولی اهالی دهکده بیرون از شورا ...بیش از حد عصبانی بود ... و هیچ توجهی به تصمیمات داخل ساختمان مرکزی 

تمیز میکرد که با صدای فریاد هری مدرسه که به وسیلهءاعضای شورا گرفته میشد نداشتن النور داشت مغازه رو 

 مک گوایر بیرون رفت ..

بیشتر از نیمی از مردان دهکده به همراه تفنگهای شکاری واسبهاشون درمرکز دهکده جمع شده بودن ..استوارت 

ما باید حقمون رو ازشون پس بگیریم ..اهالی جوشان با عصبانیت تفنگهاشون رو بلند کردن ..النور مبهوت -گفت ..

متعجب به این شورش گروهی نگاه میکرد خدایا اینجا چه خبره ؟یعنی اونها میخوان به سرخ پوستها حمله کنن و

..؟از پله ها پائین دوئیدو به سمت جلوی جمعیت که به سرکردگی هری ودارودسته اش بود رفت وبا عصبانیت وحفظ 

شده وبازهم نفرت از هری باعث عصبانیتش  فاصله از هری ایستاد ..به خوبی میدونست که هری باعث شورش مردم

صبر کنید ..شما ها نمیتونید بهشون حمله کنید ..هری جواب داد -شده بود دستهاش رو به سمت جمعیت بلند کرد ..

ما داریم میریم حقمون رو بگیریم ..اون رنگین پوستها خونه هامون رو به اتیش کشیدن .انبارهامون رو خاکستر -..

ولی شماها حق ندارید ..شورای دهکده به همین خاطر تشکیل شده ..باید صبر -زای عملشون برسن ..کردن باید به س

اونها انبار من وتمام مشروبهایی که درست کرده -کنیم تا نتیجه رو بهمون بگن جفرسون ازبین جمعیت فریاد زد .

ماها هنوز نمیدونیم چرا -ور جلوتر رفت بودم رو به اتیش کشیدن ..نمیتونیم برای تصمیم شورای شهر صبرکنیم ...الن

سرخ پوستها حمله کردن ..اونها تا حاال کاری با ما نداشتن ...حتما دلیل محکمی برای اینکارشون دارن ..با جنگیدن 

موضوع حل نمیشه وصدمات بیشتری به هردو گروه وارد میشه هری که از دخالت النور وتردید های جمعیت عصبی 

معلوم نیست که اونها باز هم حمله نکنن ولی ما اینبار بهشون اجازه نمیدیم ..اونها باید -شید ..شده بود دوباره جو

سزای به اتیش کشیدن خونه ها وانبارهای مارو پس بدن ..هری تفنگ دردستش رو بلند کرد وبا عصبانیت از کنار 

تمام زحماتی که کشید نتونست جلوی  النور گذشت مردهای عصبانی هم پشت سر هری به راه افتادن والنور با وجود

شورش اهالی رو بگیره ..وقتی دید کاری نمیتونه انجام بده به سمت ساختمون مرکزی مدرسه که محل جمع شدن 

اعضای شورا بود دوئید ...نباید اجازه میداد مردم خشمگین دهکده.. سرخ پوستها رو عصبانی تر کنن ..به حد کافی دو 

 این کارها مطمئنا جنگ بین دهکده وسرخ پوستها حتمی بود ..طرف عصبانی بودن و با 

 

از کنار مغازهءرابی وفرانکی گذشت واز پله های مدرسه باال رفت ..بدون اینکه حتی فرصتش رو به خاطر تقه زدن به 

دن سرخ شده در تلف کنه دروبازکرد ..جان وجویی که رو به در بودن به همراه بقیه به سمت النور که از هیجان ودوئی

اهالی ...النور نفسی تازه کرد -چی شده .؟النور به نفس نفس افتاده بود .-بود برگشتن ..جاناتان با دلشوره بلند شد ..

اهالی عصبانین ودارن برای انتقام گرفتن به سمت تپهء سرخ میرن ..به سمت جویی ودنیل برگشت وبا -وادامه داد ..

د ..اگه االن جلوشون رو نگیرید ممکنه جنگ بشه جویی اخم هاش رو درهم کرد یه کاری کنی-نفس نفس ادامه داد ..

وبالفاصله کالهش رو برداشت واز کنار النور گذشت کالیو هم پشت سرش بیرون رفت وبقیهءاعضا هم برای کمتر 

تونسته بود کردن اتش خشم وغضب اهالی به دنبالشون به راه افتادن ..جاناتان کالهش رو برداشت النور که تازه 

-نتیجهءشورا چی شد ..اونها چی میخوان..؟جاناتان کالهش رو روی سر گذاشت -نفس بگیره سربلند کرد وپرسید ..

سه نفر از مردهای دهکده به زن پسر رئیس سرخ پوستها تجاوز کردن وبعد هم باعث کشته شدنش شدن ...این 
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-حامله بوده ..نگاه ثابت النور روی جاناتان موند ..-خت ..درحالی بوده که اون زن ..مکث کرد ونگاهی به النور اندا

وای خدای منه نه ... حتما )رودخانهءوحشی( خیلی ناراحته .جاناتان که زمزمهءالنورروشنید با کنجکاوی به سمت النور 

مگه -قبیله پسر رئیس -منظورت از رودخانهءشناور کیه ..النور با ناراحتی بدون اینکه متوجه باشه گفت ..-برگشت ..

تو اون سرخ پوستها رو میشناسی .؟.النور که تازه متوجه شده بود سربلند کرد وبدون اینکه جواب سوال جاناتان 

بجنب هریسون ..اگه حرفی که زدی واقعیت داشته باشه سرخ پوستها تا نتونن -روبده استین لباس جان رو کشید

ز پله ها پائین رفت وبه سمت اسبش دوئید ..جاناتان هم که مقصر اصلی رو به سزای عملش برسونن ساکت نمیشن ..ا

شکی رو حرفهای النور نداشت به دنبال النور راهی شد ..باید زودتر از وقوع این جنگی که بین دهکده ءاروم 

وقبیلهءسرخ پوستها بود جلوگیری میکردن ..****.کالنتر جویی اسلحه اش رو بلند کرد ودرنهایت تیر هوایی 

 .. شلیک کرد

ما یه نامه از -همهمه وجوشش جمعیت رفته رفته کمتر شد ..کالنتر که به موقع سررسیده بود با صدای بلندی گفت .

سرخ پوستها داشتیم که کامال مقصودشون رو از اتش زدن انبارها وخونه ها مشخص کردن . دوشب پیش سه نفر به 

ر پسر رئیس قبیله به شدت زخمی شده وبه خاطر عروس رئیس قبیلهءسرخ پوستها تجاوز کردن ومتاسفانه همس

حامله بودن ...جویی مکث کرد وبه صورت تک تک افراد خیره شد ...نگاه اهالی ناراحت ..متعجب وشگفت زده بود 

به خاطر حامله بدونش.... خودش وبچه هردو از دست رفتن ..حاال رئیس قبیله عزادار -..جویی حرفش رو ادامه داد .

 هءبدنیا نیومده اشه ..مرگ عروس ونو

وگفته تا سه روزدیگه مهلت میده تا سه مردی رو که همچین کاری رو کردن تحویل بدیم وگرنه جنگ بین ما و سرخ 

همتون میدونید تا حاال با سرخ پوستها مشکلی نداشتیم ...حتی به راحتی -پوستها حتمیه .دنیل هم درادامه افزود 

 دلیلی وجود نداره تا این مشکل رو به جنگ تبدیل کنیم ...باهاشون خرید وفروش میکردیم پس 

ولی اونها حق -بهتره دنبال مقصرهای این اتفاق باشیم تا جلوی جنگ وخون ریز بیشتر رو بگیریم ..هری غرید ..

.کسی به هرحال این اتفاق افتاده.. باید دنبال مقصرین باشیم .-نداشتن انبار من رو بسوزونن ..رابی درجواب گفت ..

اگه -شاید از اهالی دهکده نبودن ..پاتریک هم درادامه افزود -چیزی ندیده ..؟سباستین از بین جمعیت گفت ..

نتونیم تا سه روزدیگه متجاوزها رو تحویل بدیم جنگ شروع میشه پس بهتره ما خودمون شروع کنندهءجنگ باشیم 

ی سباستین وپاتریک تعجب کردن النور اسبش رو به ..النور وجاناتان که به تازگی رسیده بودن با شنیدن حرفها

اون زن به قدری -ارومی نگه داشت وخواست حرفی بزنه که جاناتان جلوش رو گرفت ودرجواب پاتریک گفت ..

 زنده بوده که معلوم کنه سه تا از مردهای دهکده بودن 

ن باید از تمام مردهای دهکده بازجویی ولی قبل از اینکه اسامیشون رو بگه از شدت خون ریزی فوت کرده.به نظر م

تنها کسایی که دلیل قاطعی داشته باشن -بشه ..تا واقعیت رو مشخص کنیم ..به سمت کالنتر جویی برگشت وگفت ..

اونهایی که دو شب پیش درکنار -از بین افراد مظنون حذف میشن ..کالنتر جویی که با ایدهءجان موافق بودادامه داد ..

ولی شماها نمیتونید ما رو مجبور -بودن با کالیو صحبت میکنن بقیه هم با من بیان جفرسون جوشید .. خونواده هاشون

من کالنتر این دهکده هستم ..وبرای نجات -به اینکار کنید ..جویی کالهش رو باالتر برد وبه سمت جفرسون رفت ..

 س میکنم تا مشکلی پیش نیاد ..جون زن ها وبچه ها وهمین طور دهکده... اگه الزم باشه همتون رو حب

دوست ندارم ما سفید پوستها شروع کنندهءاین جنگ باشیم ...پس بهتره همگی همراهی کنید ..النور با شنیدن این 

حرف نفس اسوده ای کشید کم کم افراد به دو گروه تقسیم شدن وبه دنبال کالیو وجویی واعضای شورا به سمت 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –وحشی آرام غرب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 7 5  

 

م به دنبالشون راهی شد ولی هنوز مسافت زیادی رو طی نکرده بود که مرکز دهکده برگشتن ..جاناتان ه

 متوجهءغیبت النور شد ..

 

نگاهش رو به اطراف چرخوند ...نه... النور بین جمعیت نبود ..حرف النور واینکه پسر رئیس قبیله رو میشناخت باعث 

ز دور اسب النور رو دید که پائین دامنهءتپه رها شد تا راه رفته رو برگرده وبه سمت منطقهءسرخ پوستها ادامه بده ..ا

 شده بود ...اسب سیاه رنگش رو درکنار اسب سفید رنگ النور گذاشت واز دامنهءتپه باال رفت ...

از همون فاصله هم میتونست النور رو ببینه که گوشهءدامنش رو جمع کرده بود وسعی داشت تا از دامنهءتپه وبین 

د میشد عبور کنه ..سرعت قدم هاش رو بیشتر کرد وچند قدم مونده به النور صداش کرد درختهایی که کم کم زیا

خدای من ...تو اینجا چی کار میکنی ..؟جاناتان که به نزدیکی النور رسیده بود -..النور با صدای جان برگشت ..

ا داری وارد محدودهءسرخ من باید این سوال رو از تو بکنم ..چر-کنارش ایستاد ودستش رو به تنهءدرخت گرفت ..

به تو ربطی نداره وبه راه افتاد که جاناتان مچ دستش رو -پوستها میشی ..؟النور نفسی تازه کرد وبا خونسردی گفت ..

چی بین تو واون سرخ پوستها هست... اصال تو پسر رئیس قبیله رو از کجا -گرفت وبه سمت خودش کشید .

گفتم که به تو ربطی نداره ..جان مچ دست النور رو محکم تر -شید وگفت ..میشناسی ..؟النور با لجاجت دستش رو ک

بهتره حرف بزنی النور ....چون اگه چیزی نگی برای حفاظت از جونت هم که شده دست وپات رو میبندم -فشرد ..

این اجازه رو من -وبا خودم به دهکده برمیگردونم ..النور با عصبانیت از البه الی دندون های چفت شده اش غرید .

البته که میتونم النور ..تو خوب میدونی -به تو نمیدم ..تو حق نداری تو کارهای من دخالت کنی جاناتان نیشخندی زد 

که من هرکاری رو که بخوام انجام میدم ...بهتره من رو بیشتر از این معطل نکنی ..چون هرچه قدر که تو لجاجت به 

دیگه نتونی به محدودهءسرخ پوستها بری ..النور که از عصبانیت درحال  خرج بدی من عصبانی تر میشم وممکنه

انفجار بود دستش رو مشت کرد وبه جان حمله کرد ولی جاناتان به راحتی مچ دست ازاد النور رو محار کرد والنور 

دش رو به ولم کن هریسون ..جاناتان خو-تازه متوجه شد که جفت دستهاش تو حصار دستهای جاناتان حبس شده ...

باید بدونم النور ...وگرنه امکان نداره بهت اجازهءنزدیک -النور نزدیک ترکرد ومستقیما تو چشمهای النور خیره شد 

چرا باو ر -شدن به اون سرخ پوستهای عصبانی رو بدم ..با نگرانی تو چشمهای النور نگریست وبه ارومی ادامه داد ..

رناکه .اونها اونقدر عصبانی هستن که خیلی راحت میتونن تو رو بکشن ..یا نمیکنی النور رفتن تو به اون منطقه خط

حتی به جبران مرگ اون دختر تو رو برای همیشه اسیر خودشون کنن ..نگاه نگران جاناتان به قدری شفاف ومشخص 

تو از کجا -ریسون ..قرار نیست اتفاقی برای من بیفته ه-بود که مشتهای النور به ارومی باز شد وسر به زیر انداخت ..

میدونی ....اونها میتونن هربالیی که بخوان به سر تو بیارن ..بهتره که صحبت کردن راجع به این موضوع رو به اعضای 

نه هریسون اونها کاری با من ندارن ..چون من ..جاناتان مستقیما به النور خیره شده بود تا النور لب -شورا بسپری ..

من رودخانهءوحشی رو میشناسم .اون همبازی من بوده ..این خبر به قدری برای جاناتان -اد .بازکنه ..النور ادامه د

ولی این امکان نداره .اخه چطور ممکنه؟ مطمئنم که تو یه -عجیب بود که به ارومی مچ دستهای النور رو رها کرد ..

-اره من سرخ پوست نیستم -امه داد سرخ پوست نیستی یا حتی رگه ای از سرخ پوستها ..النوربه ارومی راهش رو اد

چی ؟النورکه از سوالهای پی -چون سه سال باهاشون زندگی کردم ..-پس چطور پسر رئیس قبیله رو می شناسی ..؟

حاال که مطمئن شدی هیچ خطری من رو تهدید نمیکنه بهتره -دی پی جاناتان کالفه شده بود برگشت وگفت ..

به حرف النور به دنبالش باال رفت ..النور با دیدن حرکت جاناتان عصبانی شد برگردی هریسون ..جاناتان بی توجه 
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بس کن النور نمیتونی منصرفم کنی .من -هریسون ..-جای تو هم نیست -هریسون برگرد... اونجا جای تو نیست ..-..

ون اینکه حرف دیگه همراهت میام ..وتو هیچ جوری نمیتونی جلوم رو بگیری ..النور عصبانی نفس رو بیرون داد وبد

 ای بزنه از تپه باال رفت ..خیلی خوب میدونست که چقدر جاناتان هریسون کله شق ولجبازه ...

 

هرچی شیب تپه بیشتر میشد النور وجان خسته تر میشدن حاال هردو به نفس نفس افتاده بودن ..النور برای استراحت 

ی شبیه به جغد... به سرعت به سمت جاناتان برگشت وبا کنار درختی ایستاد که با شنیدن خش خش برگها وصدای

کف دست جاناتان رو هل داد ..با فشار دست النور ....که خیلی ناگهانی به سینهءجان وارد شد جاناتان نتونست تعادل 

ی خودش رو حفظ کنه و هردو با هم روی زمین افتادن درحالی که النورروی سینهءجان افتاده بود تو همون لحظه تیر

مثل باد از باالی سرشون رد شد وبه درخت باال سرشون اصابت کرد ...جاناتان با تعجب به النور وتیر روی درخت 

نگاه کرد وبا خودش فکر کرد..اگه النور نجاتش نداده بود این تیر مطمئنا به قلبش اصابت میکرد ...النور با چاالکی 

اطراف نگاه کرد ...هیچ صدایی به گوش نمیرسید وجان به قدری در جا نیم خیز شد واز البه الی شاخ وبرگها ..به 

متعجب بود که همون طور درسکوت به النور ورفتارش نگاه میکرد ...النور با نگاه اطراف رو از نظر گذروند ..هیچ 

ون کیه چی شده النور ..؟ا-حرکتی نبود جاناتان سعی کرد به ارومی از جا بلند شه ..روی پا نیم خیز شد ونشست ...

همینجا بمون -هیس ..ساکت هریسون ...هردو به ارومی سرجاشون نشستن ...النور زمزمه کرد ..-...؟این تیر ..؟

-کجا میری ؟النور همونطور اروم نجوا کرد ...-...خواست از جا بلند بشه که جاناتان به سرعت مچ دستش رو گرفت 

باید برگردیم النور ...ممکنه بهت تیر اندازی کنن ..النور با  نه خطرناکه ما-بذار برم هریسون تو همینجا بمون ...

خواهش میکنم هریسون... فقط برای یک -صدای خش خش هایی که نزدیک میشد تو چشمهای جاناتان خیره شد 

بار هم که شده به من اطمینان کن ..چنان این حرف رو با قاطعیت زد که دست جاناتان به نرمی بازشد والنور به 

مراقب -از کنار بوته ها گذشت ..النور همون طوری که خم شده بود برگشت ..جاناتان محکم وبا اراده گفت .. ارومی

خودت باش النور سالی ...لبخند محو النور شاید برای یک لحظه روی لبهاش نشست والنور برگشت ...فاصله اش رو 

سته وهرچقدر که النور ازش دور میشد با چشم با جاناتان بیشتر کرد ولی جاناتان هم نمیتونست بدون حرکت بای

مراقبش بود ...دوست نداشت تیری که درست درباالی سرش به درخت اصابت کرده ..به قلب النور کوچکش فرو 

 بره ..النور روی زمین زانو زد وصدایی همانند جغد با لبها ودستش درست کرد ...

بیه به جغد بلند شد ...لبخندی که روی لبهای النور نشست از چند بار اینکار وتکرار کرد وهمزمان صدایی درست ش

فاصلهء دور هم قابل دیدن بود ..بوته های مقابل حرکت کرد وپرهای رنگین وسپس مرد نیمه برهنهء سرخ پوستی از 

د که بین بوته ها بیرون اومد ..لبخند النور وسعت گرفت ولی جان که نگران النور بود به سرعت به سمت النور دوئی

النور نرو ..ولی برای گفتن این حرف دیر شده بود ...النور ومرد -النور بی توجه به جاناتان به پیشواز مرد رفت ...

هردو دراغوش هم فرو رفته بودن ...جاناتان متحیر ماند ..به مرد سرخ پوستی که بیش از حد از النور بلند تر بود 

 خیره شد... 

ند وکوتاه تیره وروشن بود وروی گونه هاش دو خط سفید کشیده شده بود که تضاد روی موهای مرد پراز پرهای بل

زیادی با پوست سرخ رنگ مرد داشت ..النور ومرد از هم جدا شدن ولی بازوی مرد هنوز به دور شونه های النور بود 

هش اجازه داده بود تادستش ..جاناتان کم کم عصبی میشد ...خدایا این مرد دیگه کی بود ..که النور به همین راحتی ب

النور ..؟؟النور که انگار تازه به یاد جان افتاده بود به سمتش برگشت -رو به دورش حلقه کنه ..؟ناخواسته صدا زد ...
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اوه هریسون بیا با عقاب طالیی اشنا شو ..مرد برگشت وبا دیدن جاناتان خصمانه بهش نگاه کرد ..جان هم -..

تاد..النور که با دیدن نگاه سرسختانهء دو مرد نگران شده بود جلو رفت ومابین هردو قرار ناخواسته درمقابل مرد ایس

اون سفید پوست نباید اینجا آمد -هی هی اروم باشید ...عقاب طالیی با سرانگشت به جاناتان اشاره کرد -گرفت ...

هءعقاب طالیی بود رفت ...النور با ..وقدمی به سمت جاناتان که دستهاش رو از عصبانیت مشت کرده بود ومنتظر حمل

اروم -کف دست مانع پیشروی بیشتر عقاب طالیی شد وبه سمت جان برگشت ونگاه اخطار امیزی هم به جان کرد ...

 عقاب طالیی ...اون یه دوسته ..

 

ی رو دوست تو هست ..اون مرد دشمن ..النور سعی کرد عقاب طالی-عقاب طالیی انگشتش رو به سمت النور گرفت 

ولی من اعتماد دارم اون دکتر -ما به سفید پوستهای مرد اعتماد نداشت ...-نه نیست اون هم مثل منه ...-اروم کنه ..

النور بهتره برگردیم ..النور که سعی -دهکده است جاناتان که ازنرمش وارامش النور دلخور شده بود با عتاب گفت ..

تو ساکت شو هریسون فعال وقت لجبازی  -به سمت جان برگشت . در اروم کردن عقاب طالیی داشت با عصبانیت

نمیبینی؟ اون یکی از سرخ پوستهاست ....تو -نیست ...جان هم که دیگه نمیتونست اروم باشه با پرخاش جواب داد 

-نمیتونی بین کسانی که از ما سفید پوستها تا این حد متنفرن بری ...النور با حرص چشمهاش رو بازوبسته کرد 

جاناتان هریسون این بار اخریه که بهت اخطار میکنم ..تو میتونی همین راه رو برگردی ولی من برای حل مشکل 

النور ...!!هردو مرد دوباره به -اون اجازه نداشت به تپهءسرخ وارد شد ..-اومدم وتا رئیس قبیله رو نبینم برنمیگردم ..

ای برای جنگیدن هستن ..النور با عصبانیت دستهاش رو به  هم نزدیک شدن ...به خوبی مشخص بود که منتظر جرقه

بس کنید ...با هردوتونم ..دوست ندارم -طرف سینهءهردو که حاال خیلی به هم نزدیک شده بودن گرفت وفریاد زد 

وتو بهتره همین االن من رو -به خاطر اشتباه دیگران باهم بجنگید به سمت عقاب طالیی برگشت وبا قاطعیت گفت .

مرد سفیدپوست اجازهءورود نداشت ..النور بی حوصله وعصبی -ش )روح شجاع (ببری باید باهاش صحبت کنم ..پی

اون با منه ..وخودم با روح شجاع صحبت میکنم ..عقاب طالیی که از لجاجت النور عصبانی شده بود برگشت -گفت ..

هراتفاقی افتاد یا -جان چرخید وبه ارومی گفت ..وبدون اعتنا به جاناتان از میون شاخه ها رد شد ...النور به سمت 

هرحرفی گفته شد تو سکوت میکنی ...اونها عصبانین هریسون... .پس بهتره عصبانی ترشون نکنی ..جان که واقعا به 

باید برگردیم النور ..اینجا خطرناکه ..النور با -ستوه اومده بود از البه الی دندون های جفت شده اش غرید ..

تو -از کنار درخت تنومندی که نیمی از اون بوسیلهءخزه های سبز رنگ پوشیده شده بود گذشت .. خونسردی

اصال چرا باید بری ...؟ما میتونیم صبر کنیم تا ببینیم نتیجهءپرس -میتونی برگردی .. ولی من به راهم ادامه میدم ...

مطمئنم که کار هری ودارودسته اشه ..غیر از اون من -وجو از اهالی چی میشه ..النور با ابروهای درهم کشیده گفت ..

حیوون دیگه ای رو نمیشناسنم ..ولی نمیتونم حرفی بزنم چون مدرکی ندارم ..پس باید اول با رئیس قبیله شون حرف 

بزنم بعد با کالنتر ...هریسون اگه هرچه زودتر کاری نکنیم این اتفاق باعث جنگ میشه وسرخ پوستها تا جایی پیش 

که هیچی از دهکده ومردم خودشون باقی نمونه جاناتان در این مورد کامال به النور حق میداد ...به خوبی میرن 

میدونست افراد سرخ پوست تا چه حد روی قبیلشون تعصب دارن وممکنه همین اتفاق باعث جنگ خانمان براندازی 

ختها کمتر وکمتر میشد تا جایی که چادرهای بشه ...با طی کردن مسافت نه چندان زیاد کم کم به جایی رسیدن که در

سرخ پوستهای بومی از دور دیده میشد ..با قدم گذاشتن به محدودهءسرخ پوستها چند زن ودختر بچه... النور 

 رومحاصره کردن ..
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ن النور با خوشحالی دراغوششون گرفت ...ولی نگاه سرخ پوستهابه جاناتان خصمانه وپراز خشم بود ...البته جاناتا

بهشون حق میداد عقاب طالیی جلوتر از جاناتان والنور حرکت کرد وخبر ورود )پرندهءگمشده( ومرد سفید پوست 

رو به پدرش داد ...روح شجاع که پیرمرد تنوومند وقوی ای بود چپق بلندش رو پراز توتون مخصوص کرد وبه در 

خ پوستان شیرین بود ..النور دختر خوب چادر خیره شد ..اومدن پرندهءگمشده یا همون النور برای همهءسر

ومهربانی بود که همه دوستش داشتن وبهش احترام میذاشتن ..النور به داخل چادر رفت ولی عقاب طالیی و)خرس 

غران( با صورتهای سخت وسنگین از ورود جان به چادر رئیس جلوگیری کردن ..جاناتان نگاهی به صورتهای خشن 

 اد بیرون از چادر منتظر النور باشهوسرد هردو انداخت وترجیح د

مطمئنا با رفتاری که اززن ها وبچه های سرخ پوستها دیده بود هیچ اتفاقی برای موش کوچکش نمیوفتاد ..النور 

-احترامی به رئیس قبیلهءسرخ پوستها یعنی روح شجاع گذاشت وچهار زانو دور اتیش کوچیک نشست ..

دوبا کشته شد ...به -ممنونم روح شجاع ..ومتاسفم بابت مرد دوبا ...-زد  پرندهءگمشده خوش امد ..النور لبخندی

واقعا متاسفم واز شنیدن این خبر ناراحت شدم ..روح شجاع پک محکمی به چپقش زد -دست مردهای سفید پوست ..

و با احترام از پرندهءگمشده برای تحویل اون سه مرد به اینجا امد ..؟النور چپق ر-واون رو به سمت النور گرفت ...

نه مرد سفید پوست -روح شجاع گرفت ...خوب میدونست که اینکار رئیس قبیله یعنی احترام گذاشتن به النور ..

پس چرا به اینجا امد ..؟النور پک محکمی به چپق -همراهم یه دکتره ...مردیه که مطمئنم هیچ وقت اینکارو نمیکنه ...

-مون وقت بدید ..سه روز مدت کمیه برای پیدا کردن اون سه تا متجاوز ..اومدم تا ازتون بخوام به-روح شجاع زد 

 اوه خدای من ..-دوبا داشت مادر میشد ...النور که کم وبیش دوبارو میشناخت با ناراحتی صورتش رو جمع کرد ..

توی دستش  اشک تو چشمهای النور حلقه بست ..به خوبی میتونست درد وزجری که دوبا کشیده رو درک کنه ...چپق

باید به من ودوستانم فرصت بدید ..من حدس میزنم که کی اینکارو کرده ولی مدرکی -رو به رئیس قبیله برگردوند 

ندارم ..خواهش میکنم روح شجاع ..من مطمئنم هیچ کدوم از دو طرف تمایلی به جنگ ودشمنی بیشتر ندارن ..ما 

م ..دلم نمیخواد این مشکل به جنگ بین سفید پوستها وسرخ سالهاست که زندگی مسالمت امیزی رو درکنار هم داری

 پوستها تبدیل بشه ...روح شجاع پک محکمی به چپق در درستش زد وبا سر به عقاب طالیی اشاره کرد...

این چاقوی -النور متوجه شد که عقاب طالیی دستمالی رو ازروح شجاع گرفت ودرکنار پای النور زانو زد ..

من نمیشناسمش  -...النور چاقورو به ارومی گرفت نگاهی به دستهء حکاکی شدهءاون انداخت کشندهء)دوبا( بود

..نمیدونم مال کیه... ولی پیداش میکنم فقط به من وقت بدید ..روح شجاع سکوت کرد ونگاه عمیقی به النور انداخت 

لویی رو که داخل صندوقچهءکالسکه از ...هنوز روزی رو که النور رو نجات داده بود به یاد میاورد ...دختربچهءکوچو

دست دزدان راهزنی که به خونواده اش حمله کرده بود درامان مانده بود ..خوب به خاطر داشت که راهزنان با 

وحشیگری مادر وپدرش رو کشته بودن روح شجاع النور رو نجات داد وبه خونهءخودش اورد ...النور کوچولو تو 

 ود که حتی غذا هم نمیخوردروزهای اول به قدری ترسیده ب

ولی عقاب طالیی پسر کوچک روح شجاع ...کم کم با النور دوست شد وباعث شد تا النوربه ارومی بهش اعتماد کنه 

..ومرگ مادروپدرش رو به دست فراموشی بسپره ...از همون روزها بود که به النور لقب پرندهءگمشده داده شد 

روح شجاع به تو اطمینان کرد ..کشنده های -ا زندگی کرد وجزئی از اونها شد ....النور سه سال درمیون سرخ پوسته

دوبا رو به اینجا بیار پرندهءگمشده ..النور سری به احترام خم کرد واز جا بلند شد ..چاقوی حکاکی شده رو دوباره تو 

(کجاست ..؟عقاب طالیی به  )رودخانهءشناور-دستمال پیچید وبه روح شجاع احترام گذاشت .واز چادر بیرون رفت ..
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النور به خوبی میدونست که وقتی یکی از اعضای سرخ پوستها خونواده اش رو از -سمت باالی کوه اشاره کرد ...

دست میداد برای بدست اوردن ارامش دوباره ...به باالی کوه میرفت وسعی میکرد با ارامشی که از محیط اطراف 

لنور نگاهش رو اطراف چادر چرخوند وروی جاناتان که درحال نوازش دختر میگیره دوباره به زندگی برگرده ..ا

بچهءکوچکی بود نشست ..همزمان با نگاه النور ...نگاه عقاب طالیی هم روی جاناتان نشست میخواست به سمت جان 

مرد شجاعیه اون یه دوستِ عقاب طالیی ...بهترین دوست من ..و-بره که النور با اخم های درهم بازوش رو گرفت ..

من هم یک سفید پوستم ودوست شما ..به من اطمینان کن عقاب -اون یه سفید پوسته ..-..نباید باهاش بجنگی ..

طالیی ..اون مرد هیچ مشکلی برای سرخ پوستها ایجاد نمیکنه ..هردونگاهشون روی لبخند جان ودختر بچه نشست 

ی لبهاش نشست ..دستمال حاوی چاقو رو داخل کیف ..عقاب طالیی عقب نشینی کرد والنور لبخند رضایتی رو

کوچکش گذاشت وکالهش رو مرتب کرد ..حاال نوبت برگشت به خونه رسیده بود ..باید هرچه سریعتر صاحب چاقو 

ومتجاوزان به دوبا رو پیدا میکرد ...جاناتان با دیدن النور وعقاب طالیی از جا بلند شد وگونهءدختر رو بوسید وبدون 

اون مرد -اه بازگشت رو در پیش گرفت... النور وعقاب طالیی هم بدون حرف پشت سر جان حرکت کردن ..کالمی ر

اوه -...شوهر تو بود ..؟النورلبخندی زد ..ناخواسته به یاد شب بارونی وسردی که دربارن گذرونده بودن افتاده بود ...

ز .عقاب طالیی سری تکون داد وبدون حرف به راه نه ..اون فقط یه دوسته ..یه دوست خیلی خوب وگاهی احمق ولجبا

ادامه داد ..کم کم دوباره مسیر پراز درخت های نزدیک به هم میشد تا جایی که مجبور بودن از بین بوته هاش شاخ 

وبرگهای درهم فرورفته راه رو ادامه بدن ..عقاب طالیی با رسیدن به محدودهءسرخ پوستها از النور خداحافظی کرد 

 میت به دوست سفید پوست پرندهءگمشده ...به اعماق درختان برگشت ..وبی اه

النور وجان هردو به مسیرشون ادامه دادن ...النور نمیدونست چاقویی رو که رئیس قبیله به عنوان امانت به دستش 

ده بود ...جاناتان داده رو به جان نشون بده یا نه ...ولی با یاد اوری گذشته وتمام اعتمادی که نسبت به جان کسب کر

چیزی شده ...؟النور هنوز مردد بود ..به جاناتان اعتماد داشت -هریسون ..جان ما بین راه ایستاد ..-رو صدا کرد ..

النور ..؟جاناتان منتظر بود ..النور نفس عمیقی کشید -ولی ایا میتونست چنین چیزی رو به جاناتان نشون بده ...؟

رئیس قبیله گفت که وقتی دوبا رو نجات میدادن یه نشونه هم از -برد ..ودستش رو داخل کیف کوچکش فرو 

مردهای سفید پوستی که به دوبا تجاوز کردن پیدا کردن ...چشمهای جاناتان طبق عادت همیشگی درمواقع فکر 

رو  کردن ریز شد ...همچنان منتظر ادامهءحرف های النور بود ..النور دستمال حاوی چاقو رو بیرون کشید واون

بازکرد ..جان به سمت چاقو خم شد وچاقو رو برداشت ..روی دستهءچاقو وحکاکی های اون رو نگاه کرد ...چیز 

-نظرت چیه هریسون ..؟جان چاقو رو دوباره به النور برگردوند ...-زیادی معلوم نبود وچاقو قدیمی بود ...

-.النورکه مایوس شده بود نفس سنگینی کشید ..نمیشناسمش ...تا به حال هیچ چاقویی شبیه به این چاقو ندیدم .

درسته من هم نشناختمش ..چه طور ممکنه از افراد دهکده به دوبا تجاوز کرده باشن ولی ما هیچ کدوم این چاقو رو 

نه ..اگر النور -بهتره چاقو رو به کالنتر جویی هم نشون بدیم ..-نشناسیم ...جان متفکرانه به چاقو خیره شده بود ...

ر از کلمهءنه حرف دیگه ای میزد جاناتان واقعا متعجب میشد ..درهرحال النور همیشه با حرفهای جان مخالف بود غی

-النور!! ...تو باید این مدرک رو به جویی نشون بدی ...النور چاقورو دوباره داخل دستمال پیچید وهمزمان گفت ..-..

اجع بهش با کسی صحبت نمیکنم ..کافیه که صاحب این چاقو تا وقتی که نفهمم این چاقو مال کیه به هیچ عنوان ر

جاناتان هریسون کاری نکن از اینکه این موضوع رو -ولی ..-بفهمه... اونوقته که ممکنه این چاقو رو از دست بدیم ..
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ه ای زد واقعا که کله شقی النور ..النور لبخند مزوران-بهت گفتم پشیمون بشم ..جاناتان ابروهاش رو در هم کشید ..

 البته که هستم هریسون ...***.اسب های سفید وسیاه جان والنور درکنار هم به ارومی حرکت میکردن ..-..

برام مهم نیست که -النور بهتره کسی متوجهءاومدن ما به محدودهءسرخ پوستها نشه ..النور با بی تفاوتی گفت ..-

اینکه فراموش کردی سه تا از کلبه ها اتیش گرفته ولی برای اهالی دهکده مهمه ..مثل -کسی متوجه بشه .. 

وجفرسون وهری وپاتریک به خاطر از بین رفتن انبارهاشون عصبانین ..تو نمیتونی بهشون بگی که تا این حد به سرخ 

بس کن هریسون... تو خیلی ترسویی ..جان قاطعانه -پوستها نزدیکی ...النور نیشخندی زد وجان رو مسخره کرد ..

نه نیستم ..بلکه دور اندیشم ....مطمئنم اگه هری بفهمه تو با اونها رابطه داری اهالی رو برعلیه ات -د ..جواب دا

اون هرکاری که بخواد میتونه انجام بده ...بهت -تحریک میکنه ..لبهای النور با شنیدن اسم هری درهم قفل شد ..

برای بار اخر بهت میگم النور ...به کسی -تازه کرد ..گفتم هریسون ...برام مهم نیست ..جاناتان با عصبانیت نفسی 

تو نباید -حرفی نمیزنی ..فهمیدی ..؟النور که از این اصرار بیش از حدجاناتان کالفه شده بود زیر لب با حرص گفت ..

د من رو تهدید کنی ..هردو به دهکده نزدیک شدن که کالیو از دور اسب سفید وسیاه جاناتان والنور رو تشخیص دا

-دکتر هریسون داره میاد ..جویی به سمت النور وجان برگشت وچند قدم به سمت جاناتان رفت ..-وبه جویی گفت ..

دکتر هریسون شما کجائید ..؟النور پوزخندی زد ..خیلی دوست داشت بدونه جاناتان هریسون چه جوابی به جویی 

ارویی رو از خونه ام برمیداشتم ..مشکلی پیش اومده ..؟به باید د-میده ..جاناتان نگاه تیزی به النور انداخت وگفت ...

اعضای شورا تو سالن -قدری جاناتان خونسرد ومنطقی این حرف رو زد که حتی النور هم ممکن بود باور کنه ..

-مدرسه جمع شدن باید تصمیم بگیریم ...جان سری تکون داد واز اسب پیاده شد ..همزمان رو به النور گفت ..

کن چی بهت گفتم النور ..النور با بی حوصلگی نفسش رو بیرون فرستاد .. واقعا این همه احتیاط برای چی فراموش ن

بود ..؟ مطمئنا با این همه اصرار وتهدید جاناتان نمیتونست حرفی بزنه ..درضمن اونقدر فهمیده بود که باید دیدار با 

 شک نکنه ...رئیس قبیله رو مخفی نگه داره تا کسی به تحقیقات النور 

 

جان به سمت سالن مدرسه رفت والنور به مغازه اش برگشت ..این درحالی بود که فکر کردن راجع به صاحب چاقوی 

حکاکی شده فکر النور رو به شدت مشغول کرده بود ..درهمین لحظه ...درست درسمت دیگهءدهکده ..هری مک 

ن دهکده درکلبهءهری جمع شده بودن تا تصمیم قاطعانه ای گوایر ودارودسته اش به همراه چند تن از اهالی خشمگی

برای مقابله با سرخ پوستها بگیرن ..کالنتر جویی وکالیو بعد از یک روز کامل بازجویی از اهالی به هری ودو نفر از 

همراهانش مشکوک بودن ولی متاسفانه دلیل محکمی برای دستگیری هری وافرادش وجود نداشت ..جویی وکالیو 

ه از یه روز پر کار ..پیدا کردن متجاوزان رو به فردا واگذار کردن وبرای استراحت به خونه برگشتن ..غافل خست

ازاینکه هری وافرادش تصمیم خود رو گرفتن ومنتظر تاریکی هوا برای اجرا کردن نقشهءانتقام جویانشون هستن 

رق درسکوت بود که صدای شیهه وبعد از اون ..ساعتی از شب گذشته بود ودهکده بعد از یک روز پراز ماجرا ..غ

کالنتر جویی ..کالنتر ..صدای کالیو بود -صدای ضربه هایی به در کلبهء جویی ..جویی ولیندا رو از خواب بیدار کرد ..

..جویی سراسیمه از جا بلند شد وبه سمت در رفت .با بازشدن در کالیو خودش روبه داخل کلبه پرت کرد ودرحالی 

عجله ...کنید ..کالنتر ...هری ...ودارودسته اش ..به ....سرخ پوستها... حمله کردن ..چنان -س میزد گفت ..که نفس نف

تاثیر این خبر سریع بود که جوی همون لحظه لباسهاش رو عوض کرد وبدون توجه به حضور لیندا وتیفانی ِترسان 

کالیو از کلبه خارج شده ..وقت اون رسیده اسلحهءشکاری وکمریش رو به همراه مقداری مهمات بردات وپشت سر 
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بود که جلوی کارهای احمقانهءهری وافرادش رو بگیره وگرنه مطمئنا با این حرکت هری مک گوایر سرخ پوستها به 

شدت عصبانی شده وجنگ شروع میشد ..***.جاناتان به سرعت از دنیل جدا شد وبه سمت کلبهءمری تاخت ...هری 

هالی به سمت محدودهءسرخ پوستها درحرکت بودن واین درحالی بود که جاناتان مطمئن بود مک گوایر با نیمی از ا

با شلیک اولین گلوله از طرف هری ودارودسته اش سرخ پوستها تا اخرین نفر از شرافت خودشون دفاع خواهند کرد 

جزو کسانی بودن که ..کاش میتونست زودتر اون سه نفر رو پیدا کنه ..هرچند که به نظرخودش هری وافرادش 

امکان داشت این کار رذیالنه رو انجام بدن ..النور که تازه به رختخواب رفته بود با صدای سم های اسبی که درکنار 

کلبه اش ایستاد هشیار شد ..به ارومی از جا بلند شد وبه صدای بیرون از کلبه گوش سپرد ..صدای قدمهای نرم وبعد 

تا سریعا به سمت در بره ...با بازشدن در جاناتان رو دید که بی حوصله پشت در به از اون تقه ای به در باعث شد 

چی شده هریسون ..؟جاناتان بدون جواب دادن به سوال النور ...حتی نگاه کردن به وضعیت -انتظار ایستاده بود ..

عث شد تا النور به خودش بلرزه النور بازویش رو کشید ..سوز شبانه از البه الی پیرهن بلند ونازک النور گذشت ..وبا

صبر کن هریسون چی شده ؟من رو کجا میبری ...جان بازهم توجهی به النور نکرد وبدون -النور بازوش رو کشید 

بجنب النور وقت توضیح دادن ندارم ..هری وافرادش به سرخ پوستها حمله کردن -جواب بازهم بازوش رو کشید ..

نی این حرف رو میدونست اگه هری به سرخ پوستها حمله میکرد سرخ پوستها هم النور درجا ایستاد ..خیلی خوب مع

درجواب این حمله جنگ رو شروع میکردن ومطمئنا افراد زیادی تو این جنگ کشته میشدن ..به سرعت بازوش رو 

باس عوض کنم باید ل-النـــــور ..النور تنها جواب داد ..-کشید وبه سمت کلبه دوئید ..جاناتان بی طاقت گفت ..

هریسون ..جان تازه به یاد اورد که النور تنها یه پیرهن ساده به تن داشته ..لبخند ناخواسته ای رو ی لبش نشست 

النور به سرعت لباسهاش رو پوشید وتفنگ شکاری وقدیمی مری رو که برای حفاظت درمقابل حیوانات وحشی در 

اوه مری من رو -..النور به ناگاه با شنیدن صدای مری ترسید ..کجا میری النور -کلبه نگه میداشتن رو برداشت ..

هری وافرادش -ترسوندی ...دوباره به کارش مشغول شد وتفنگ رو پرکرد ..همزمان برای مری توضیح داد ..

 تو نباید بری خطرناکه ..النور تو نگاه-میخوان به سرخ پوستها حمله کنن مری بازوی النور رو به ارومی لمس کرد ..

خواهش میکنم مری ..اونها دوستهای من هستن ...کسایی که من سه سال درکنارشون زندگی کردم -مری خیره شد 

..اونها درست مثل خونوادهءمن هستن ...رئیس قبیله به من اطمینان داره پس باید هرطوری که میتونم جلوی این 

ور ...با صدای بی حوصلهءجاناتان گونهءمری رو الن-جنگ رو بگیرم ..اگه اتفاقی بیفته هردو طرف اسیب میبینن ..

برامون دعا کن مری ...وبه سمت در دوید ..مری هم پشت سرش به راه افتاد ...جاناتان با دیدن مری در -بوسید 

حتما ...مری از ته دل -سالم جانی ...خواهش میکنم مراقب خودتون باشید ...-سالم مری ..-لباس خواب سالم کرد ..

برید درپناه میسح وبا سرانگشت روی سینه صلیب کشید مری با نگرانی به جان والنور که به سرعت -.دعا کرد ..

 سوار اسبهاشون شدن وبه سمت محدودهءسرخ پوستها حرکت کردن نگاه کرد ودعا کرد که جنگی اتفاق نیفته ..

 

از هر اتفاقی دیر شده بود ..صدای کالنتر جویی ورابی ودنیل وکالیو زمانی به محدوده رسیدن که برای جلوگیری 

شلیک گلوگه وپرتاب نیزه وتیر سرخ پوستها درتاریکی شب باعث ترس واضطراب جویی شدوبه گروه ثابت کرد که 

اگر زودتر دست به کار نشن مطمئنا تا صبح فردا افراد زیادی کشته خواهند شد ..النور وجاناتان که بدون حرف به 

اختن با شنیدن صدای شلیک گلوله وشیههءاسبهاشون با نگرانی به هم نگاه کردن سمت محدودهءسرخ پوستها میت

لعنت به هری مک گوایر -اوه خدای من ... اونها شروع کردن هریسون ..جان زیر لب غرید ..-..النور زیر لب گفت ..
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..جویی وکالیو ودار ودسته اش ...وضربهءدیگه ای به کفل اسب وارد کرد تا اسب با سرعت بیشتری حرکت کنه 

دراین بین به سمت هری وافرادش که درپشت بوته ها ودرختهای دامنهءتپه پنهان شده بودن وبه سمت فضای 

مقابلشون شلیک میکردن رفتن ..رابی درکنار یکی از افراد هری که به شدت زخمی شده بود نشست وجویی وکالیو 

وسردسته ءگروه رفتن تیرهایی که از سمت سرخ  ودنیل هرکدوم با اسلحه ای که به دست داشتن به سمت هری

پوستها به سمت جویی وافرادش میومد واقعا خطرناک بود ولی جویی با چاالکی خودش رو پشت بوته ها مخفی کرد 

اسلحه ات رو بنداز هری ..کالیو ودنیل هم -ونهایتا اسلحه اش رو روی شقیقهءهری گذاشت وهمزمان گفت ..

سر باقی افرادی که به سمت سرخ پوستها تیر اندازی میکردن گذاشتن ...هری که با هرکدوم اسلحشون رو روی 

دیدن جویی واسلحهءدردستش که مستقیما به سمت سرش نشانه رفته بود متوجهءاطرافش شد ..به ارومی اسلحه اش 

ه سر هری وارد رو روی زمین انداخت جویی که به شدت از دست هری عصبانی بود ..با قنداق اسلحه اش ضربه ای ب

من کالنتر جویی -کرد که هری همون لحظه بیهوش شد ..جویی همون طور که پشت بوته ها مخفی بود فریاد زد ...

هستم ... بس کنید ...جنگ تمومه ...صدای شلیک ها به مرور کمتر شد ...این درحالی بود که جویی وکالیو ودنیل 

لیک اسلحه ها قطع شد ولی تیر اندازی سرخ پوستها همچنان ادامه ...مشغول جمع کردن افراد واسلحه ها بودن .. ش

من کالنتر جویی هستم ..ازتون میخوام دیگه تیر اندازی -داشت ..جویی دستور عقب نشینی داد وهمزمان فریاد زد ...

که همچنان  نکنید ...ما برای صحبت اومدیم ...ولی سرخ پوستها به خاطر این حملهءشبانه به قدری عصبانی شده بودن

به تیر اندازی ادامه میدادن ..جویی وافرادش عقب نشینی کردن که با تیری که به بازوی کالیو اصابت کرد افراد 

دوباره عصبانی شدن ..ولی با شلیک هوایی جویی مجبور به عقب نشینی شدن ..جاناتان والنور که تازه رسیده بودن با 

بدون اینکه متوجه النور باشه به سرعت از اسب سیاهش پائین پرید و دیدن وضعیت موجود متعجب شدن ...جاناتان 

به سمت زخمی ها دوئید تا دو سه نفری رو که اسیب دیده بودن مداوا کنه ولی النور با دیدن تیرهایی که از سمت 

یش سرخ پوستها پرتاب میشد ..اروم وبی صدا به سمت محدودهءسرخ پوستها رفت ..مطمئن بود با وضعیتی که پ

اومده سرخ پوستها از تپه پائین میان وتا فردا به دهکده حمله خواهند کرد ..باید هرچه سریعتر جلوی این اشتباه رو 

 میگرفت ..

 

 النور به سرعت از دامنهءتپه باال رفت وسعی کرد با دور زدن مسیر از سر راه پرتاب تیرهای سرخ پوستها دور بشه ..

زخم کالیو رو ببنده به یاد النور افتاد ..به اطراف نگاهی انداخت اما النور نبود ..به سمت  جاناتان که تازه تونسته بود

 جویی رفت ...

 کالنتر ..النور رو ندیدی ..؟کالنتر ..که به شدت مشغول عقب فرستادن افراد بود فقط سری تکون دادن وگفت ..-

ون ..اینجا موندن خیلی خطرناکه ...جاناتان با نگرانی ممکنه به دهکده برگشته باشه ..زودتر حرکت کن دکتر هریس-

به دامنهءتپه نگاهی انداخت ..نمیتونست تصور کنه که حتی یکی از تیرهای سرخ پوستها به النور کوچکش اصابت کند 

... 

تها دکتر هریسون زودترحرکت کن ... سرخ پوس-کالنتربا دیدن تردید جاناتان یک بار دیگه حرفش رو تکرار کرد ..

دارن از دامنهءتپه پائین میان ..النور درحالی که نفس نفس میزد ..شعله های اتشی رو که هری وافرادش روشن کرده 

 بودن رو از باالی تپه میدید ..
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نفسی تازه کرد ولی با صدای خش خس برگها ..بدون اینکه حرکتی کنه چشم به بوته ها دوخت ..به ارومی پشت 

 دون ایجاد کوچکترین صدایی ..گوش سپرد درخت تناوری مخفی شدوب

صدای خش خس بیشتر شد تا اینکه صدای خش خش به نزدیکی النور رسید والنور بدون معطلی به سمت کسی که 

از البه الی بوته ها بیرون اومد پرید ..مرد والنور هردو با هم روی زمین افتادن والنور بالفاصله تیز ی لبهءچاقوی مرد 

حس کرد ..درتاریک رو شنای شب وزیر نور مهتاب ...النور ابر رقصنده رو به خوبی تشخیص داد رو روی گردنش 

منم النور سالی -تو کی هست ..؟النور دستش رو به ارومی روی دست ابر رقصنده گذاشت ..-..ابر رقصنده غرید ..

 ..پرندهءگمشده ..

تو اینجا چی کار کرد -ز روی شکم النور بلند شد ..مرد سرخ پوست چشمهاش رو ریز کرد وبه محض شناسایی النور ا

 ... ؟النور سریعا از جا بلند شد

سفید پوستها جنگ شروع کرد ما دفاع -میخوام با رئیس قبلیه صحبت کنم ..شما باید دست از تیر اندازی بردارید .. -

مردهای سفید پوست -شروع بشه .. ابر رقصنده االن نمیتونم بهت توضیح بدم ممکنه به خاطر این اتفاق جنگ-کرد ..

-درسته ولی نه همهءاونها ..ما نمیخوایم بجنگیم ..النور که بیش از حد نگران بود گفت .. -جنگ را شروع کرد ..

باید همین االن دست از -هرگز ..النور سینه ستبر کرد -بهشون بگو دست نگه دارن ..ابر رقصنده با قاطعیت گفت ..

اونها ...روح دوم رو زخمی کرد ..النور واقعا ناراحت -نمیخوام بیشتر از این کسی زخمی بشه ...تیر اندازی بردارید ..

شد ...روح دوم اولین پسر روح شجاع بود ..مهمترین عضو قبیله بعد از روح شجاع ...النور از صمیم قلب دعا کرد تا 

نه هیچ حرفی نماند ..سفید -ش حرف بزنم ..من رو ببر پیش روح شجاع باید باها-بتونه جلوی این جنگ رو بگیره ..

پرندهءگمشده نتونست جلوی جنگ را گرفت -اوه نه من نمیذارم ..-پوستها جنگ شروع کرد ما جنگ را ادامه داد ..

همین االن من رو پیش روح شجاع ببر ..ابر رقصنده -..النور با عصبانیت قدمی به سمت ابر رقصنده برداشت ..

خیره شد ..چاره ای جز بردن النور نداشت ..النور ثابت کرده بود که همیشه به حرف خودش  درچشمهای مصمم النور

عمل میکنه ..ابر رقصنده به راه افتادو النور رو از مسیری که خطر کمتری داشت به سمت چادر رئیس قبیله برد 

ته بودن ومردها برای تیراندازی از ...بارسیدن به چادرها النور متوجهءجو سرد قبیله شد ..زنها در چادرها پناه گرف

 دامنهءتپه پائین رفته بودن ..

درکنار چادرها به عقاب طالیی برخوردن که سوار بر اسبش بود ..مرد خشمگین سرخ پوست با دیدن النور اسبش رو 

.تقصیر من متاسفم .-پرندهءگمشده... تو قول داد ..-نگه داشت واز اسب پائین پرید ومانع نزدیک شدن النور شد ..

 نبود بذارید با روح شجاع حرف بزنم ..عقاب طالیی با سر نفی کرد ..النور با قاطعیت گفت ..

من باید باهاش حرف بزنم ..قبل از اینکه با این جنگ جون زنها وبچه ها به خطر بیفته ..عقاب طالیی وابر رقصنده به -

 سرعت به داخل چادر دوئید ..هم نگاهی انداختن ..که النور از فرصت استفاده کرد وبه 

 

 روح شجاع باید باهات حرف بزنم ..روح شجاع با عصبانیت گفت ...-

ما حرف نداشت ..به ما حمله شد ..ما جواب داد ...النور دست عقاب طالیی رو که برای بیرون بردنش دور کمر النور -

خیلی وقته که شلیک نکردن ...روح شجاع درحالی که با باید تیر اندازی رو قطع کنید ..اونها -حلقه شده بود کنار زد ..

 عصبانیت نفس میکشید انگشتش رو به سمت النور گرفت ..

 تو قول داد که کشنده های دوبا رو تحویل ما داد ..-
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 میدونم ولی اونها بدون اجازه حمله کردن ... کالنتر جویی همشون رو دستگیر کرده ...-

دهکده حمله کرد ..النور جلوتر رفت واز صف مردان سرخ پوستی که دور روح شجاع مهم نبود ما فردا صبح به -

 نه خواهش میکنم ..به من فرصت بدید ...-نشسته بودن تا باهم صحبت کنن گذشت ..

 فرصتی نداشت ..افراد ما و روح دوم زخمی شد ...النور واقعا مستاصل بود-

مطمئنم که همه تو این جنگ صدمه میبینن ..اگه سفید پوستها زن های  کمکم کنید ..به خاطر زن ها وبچه ها ...من -

سرخ پوست رو اسیر کنن ..با اونها مثل برده ها رفتار میکنن ..روح شجاع سکوت کرد ...ودرنگاه نگران ومصمم النور 

گردون تیراندازها رو بر-خیره شد ... پرندهء گمشده حقیقت رو میگفت ..پس به سمت عقاب طالیی برگشت ..

..عقاب طالیی احترامی گذاشت وبه سرعت ازچادر بیرون رفت ...درهمین لحظه دختر بزرگ روح شجاع وارد چادر 

سالم دختر اواز خان ..دختر اواز خان به -پرندهءگمشده خوش امد ..-شد ...با دیدن النور لبخند کوتاهی زد وگفت ..

 ور با نگرانی پرسید ..حال روح دوم خوب نبود ..الن-سمت روح شجاع برگشت ..

اون کجاست ..؟دختر اواز خان النور رو به چادر کناری برد ..همسر روح دوم وخرس سفید ودرمانگر قبیله -

 ...مشغول مداوای روح دوم بودن ..

ولی گلوله به شکم روح دوم اصابت کرده بود وروح دوم حال چندان مساعدی نداشت ..النور به دختر اواز خان گفت 

ولی عقاب طالیی اجازهءورود به مرد سفید پوست نداد -ن به دنبال دکتر دهکده میرم اون میتونه نجاتش بده ..م-..

 تنها اونه که میتونه کمکش کنه ...-..النور دست دختر رو گرفت ...

ن به سرعت از چادر بیرون رفت وبه سمت پائین تپه وجایی که اسبش رو گذاشته بود برگشت ...رد شدن از میو

 درختان کار واقعا دشواری بود ..

 

جاناتان هنوز به دنبال النور میگشت ..فضای تاریک البه الی درختان وبوته ها اجازهءپیش روی به جاناتان رو که به 

محیط تپهءسرخ نااشنا بود نمیداد ..النور با دیدن اسب سفیدش که درکنار اسب سیاه رنگ جاناتان ایستاده بود 

جاناتان هنوز به عقب برنگشته بود ..النور با قدم های تندتری تپه روپائین رفت ..کالنتر جویی  لبخندی زد ..پس

دکتر هریسون ..زخم پای سرگیس خون ریزی داره ..جاناتان دست از جستجوش -دوباره جاناتان رو صدا کرد ..

اشت زخم سرگیس رو بست برداشت وسعی کرد به اخرین زخمی هم کمک کنه ..با وسایلی که همیشه به همراه د

وبازهم با نگرانی به اطراف نگاه کرد ..مدت زمان زیادی از رفتن النور گذشته بود وجاناتان واقعا نگران موش 

کوچکش بود ..النور از مابین بوته ها گذشت وبه ارومی درحالی که کمی خم شده بود امتداد بوته ها رو ادامه داد واز 

 که به کالنتر وجاناتان وسرگیس نزدیک میشد .نگاهی به اطراف انداخت  اسبها فاصله گرفت ..همون طور

بهتر بود صبر کنه تا جویی وسرگیس به عقب برگردن ..تا بتونه جاناتان رو ازشون جدا کنه ..جویی سرگیس رو سوار 

ی خودش هم دکتر زودتر حرکت کنید جاناتان کالفه سری تکون داد که جوی-براسبش کرد وهمزمان به جان گفت ..

سوار به اسبش شد جاناتان با تظاهر به سمت اسبش حرکت کرد که درهمین حین جویی اسبش رو به حرکت دراورد 

وراه افتاد ..النور از البه الی بوته ها به سمت جاناتان خیزبرداشت وبازوی جان رو گرفت وبه میون بوته ها کشید 

هی هریسون منم النور -بلند کرد که النور به ارومی زمزمه کرد ....جاناتان که کامال غافلگیر شده بود ..مشتش رو 

خدای من النور...نزدیک بود بزنمت ..این مدت کجا بودی -..جاناتان درتاریک روشنای شب به النور خیره شد ..

ن شد ..؟النور اهمیتی به حرف جاناتان نداد ..وبازوش رو به عقب کشید ونگاهی به اسب جویی انداخت ..وقتی مطمئ
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هریسون پسر اول رئیس قبیله -ولی ما باید برگردیم ..-تو باید با من بیایی ...-که جویی دور شده ..زمزمه کرد ..

زخمی شده واگه نتونیم همین امشب نجاتش بدیم صبح فردا سرخ پوستها به دهکده حمله میکنن ..جاناتان حتی 

هی هریسون بجنب ..باید وسائلت رو برداری ..جاناتان -تصورش رو هم نمیکرد که تا این حد مسئله بغرنج باشه ..

تیر به پهلوش اصابت کرده ..ودرمانگر -چه جوری زخمی شده ..؟-همون جور که به سمت اسبش میرفت گفت ..

قبیله هم نتونسته خون ریزی رو بند بیاره ...جاناتان کیف حاوی لوازم پزشکیش رو برداشت وبه صورت اریب روی 

بعد از اینکه پسر رئیس قبیله رو -چیه هریسون ..؟-.النور راه افتاد که جان مچ دستش رو گرفت ..دوشش انداخت .

منظورم رو خوب میفهمی النور ...اینکه اونها -منظورت چیه ..؟-نجات دادم تو باید به تمام سواالت من جواب بدی ..

لنور تو چشمهای مصمم جاناتان برق سماجت چطور تو رو میشناسن ..واصال چرا تا این حد بهت اعتماد دارن ...؟ا

باشه ولی باید -وقاطعیت رو دید ..چاره ای نداشت برای نجات روح دوم مجبور بود راجع به گذشته اش حرف بزنه ..

تمام سعیت رو کنی تا روح دوم رو نجات بدی ..جان که جواب دلخواهش رو شنیده بود زودتر از النور به راه افتاد 

 جبار به دنبال جان رفت ..والنور به اال

 حاال هردو تنها یک هدف مشخص داشتن نجات جان روح دوم وجلوگیری از شروع جنگ ..

 شیب تپه... تند شده بود که النور با شنیدن صدای خش خش ایستاد ..و جاناتان پشت درختی سنگر گرفت ..

 گاهی باشه ..به خوبی یاد گرفته بود که با شنیدن هرصدایی باید به دنبال پناه

النور همون طوری که با حفظ فاصله از جان پشت بوته ها پناه گرفته بود مثل بار اول صدایی شبیه به جغد دراورد 

 ..صدا تکرار شد والنور از پشت بوته ها بیرون رفت ..

 عقاب طالیی همون طور که به سمت النور میرفت تیر در دستش رو در غالف گذاشت ..

 چرا برگشت ..؟پرندهءگمشده -

 برای درمان روح دوم اومدم ...-

 روح دوم سخت مریض ..توهیچ کاری نتوانست ..-

 النور مصصم گفت ..

 من تنها نیومدم ..دکتر دهکده هم با منه ..-

 عقاب طالیی گارد گرفت ..

 ما نیازی به سفید پوستها نداشت ..-

 النور قاطعانه گفت ..

 اب طالیی ولی باید به روح دوم کمک کنیم وگرنه اون میمیره ..نمیخوام باهات بجنگم عق-

جاناتان از پشت بوته ها بیرون اومد که عقاب طالیی خنجرش رو از کمر بیرون اورد النور که هم وقت کمی داشت 

 وهم دوست نداشت بین هردو مرد اتفاقی بیفته .گفت ..

 خم روح دوم رو ببینه ..عقاب طالیی اون دکتر دهکده است باید اجازه بدی ز-

 درمانگر اینکار کرد .. -

 نه نمیتونه من روح دوم رو دیدم ..-

 به سمت جاناتان که درسکوت به سخنان النور وعقاب طالیی گوش میداد رفت ..
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دی من با این مرد به جنگ رفتم اون میتونه افرادی رو که با گلوگه... زخمی شدن ..نجات بده ..ممکنه اگه اجازه ن-

 روح دوم رو ببینه صبح فردا از شدت درد وعفونت بمیره ..

 با صدای مالیم تری ادامه داد 

 عقاب طالیی نمیخوام جنگی اتفاق بیفته پس بذار معالجه اش کنیم ...-

 عقاب طالیی خنجرش رو پائین اورد 

 وست خواهد مرد ..بهتره که اینبار پرندهءگمشده حقیقت رو گفت وگرنه با شروع جنگ دکتر سفید پ-

به سمت باالی تپه برگشت وبدون توجه به جان والنور به راه افتاد النور با نگرانی به جان نگاه کرد .جاناتان که حاال به 

 نزدیکی النور رسیده بود گفت ..

 شاید نتونم نجاتش رو بدم ..-

 جنگ دیگه است ..تو باید اینکارو کنی هریسون این اخرین فرصت ما برای جلوگیری از یه -

 هردو به دنبال عقاب طالیی تپه رو باال رفتن ..با رسیدن به چادرها ..النور به ارومی زمزمه کرد ..

 هرحرف یا حرکتی دیدی عکس العملی نشون نده ..اونها خیلی عصبانین هریسون ...-

ی جنگ فردا صبح اماده میکردن با جان بی حرف به دنبال النور وارد قبیله شد ..حاال مردهایی که خودشون رو برا

چشمهای غضبناک به جاناتان خیره شده بودن النور مطمئن بود که با وجود عقاب طالیی کسی صدمه ای به جان 

 نمیزنه ..

 ولی امیدوار بود که جان بتونه روح دوم رو نجات بده تا جلوی جنگ احتمالی رو بگیره ..

 قیه بود ایستاد ودرچادر رو باال برد ..عقاب طالیی کنار چادری که بزرگتر از ب

 النور وجان به ترتیب وارد شدن ..النور به سمت دختر اواز خان رفت ...

 حالش چطوره ..؟-

 درمانگر به جای دختر اوازه خان جواب داد ..

 بد ..-

د معاینه کرد جاناتان بدون مکث کنار روح دوم نشست وزخم پهلوی مرد رو که بوسیلهءضمادی پوشیده شده بو

 ..زخم مرد عمیق تر از اون بود که بتونه کاری انجام بده ..

ولی چاره ای نداشت بایدهرطوری که میتونست روح دوم رو نجات میداد ..وسائلش رو بازکرد که النور کنارش 

 نشست ..

 زخمش چطوره ..؟-

 بد خیلی بد ..بهتره این دو سرخ پوست رو بیرون کنی ...-

 ولی ..-

 اناتان با اندکی خشونت غرید ج

النور من میخوام زخم این مرد رو بسوزونم واگه اینکارو کنم اونها مطمئنا جلوی کار من رو میگیرن ..پس بهتره -

 بیرونشون کنی ..

 النور به سمت دختر اواز خان برگشت ..

 تو ودرمانگر باید از چادر برید بیرون ..-
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 درمانگر همون لحظه جواب داد ..

 نه من روح دوم تنها نگذاشت -

 النور با صبوری بازوی درمانگر رو گرفت ..

تو ودختر اوازه خان نباید اینجا باشید ..اجازه بدید دکتر دهکده کارش رو انجام بده ...بعد از اون که خوب شد -

 میتونید ببینیدش ...خواهش میکنم

 ازه خان برگشت ..درمانگر بازهم مقاومت کرد که النور به سمت دختر او

 خواهش میکنم دختر اوازه خان وقتمون داره تموم میشه ...-

 دختر اواز خان با اعتمادی که به النور داشت به درمانگر دستور داد تا چادر رو ترک کنه .

جان چاقوی کوچکش رو روی شعله های هیزم گداخته گذاشت تا خوب سرخ بشه .وبعد بدون هیچ تاملی درحالی که 

 ت مرد سرخ پوست رو گرفته بود روی زخم باز مرد گذاشت ..صدای فریاد روح دوم بلند شد ..دس

 جان همون طوریه که مانع از حرکت روح دوم شده بود به النور دستور داد ..

 دستهاش رو بگیر النور ...-

 النور به سرعت دستهای روح دوم رو گرفت ..

به داخل اومد که النور بالفاصله قد راست کرد وجلوش ایستاد ...عقاب طالیی از صدای فریاد روح دوم ..عقاب طالیی 

 جوشید ..

 مرد سفید پوست حق نداشت روح دوم رو زجر داد ..-

 ما زجرش نمیدیم داریم کمکش میکنیم .. -

 جاناتان سرچاقو رو برداشت ومشغول مخلوط کردن چند داروی گیاهی شد ..

 را کشت .. نه من اجازه نداد برادرم-

 النور دستهاش رو روی سینهءستبر ونیمه برهنهءعقاب طالیی گذاشت ...

 بزار کمکش کنیم -

 اون سفید پوست.. روح دوم را کشت ..-

 النور فریاد زد ..

 نه اینطور نیست ..-

 عقاب طالیی در نگاه مصمم النور خیره شد وسکوت کرد ..

خ پوست افتاد که در نگاه النور خیره شده بود ..با عصبانیت روش رو نگاه جاناتان برای لحظه ای به مرد سر

 برگردوند .به خوبی واضح بود که عقاب طالیی در مقابل النور سکوت کرده وکوتاه اومده ..

 النور دستهاش رو از روی سینهءعقاب طالیی برداشت ...

 اجازه بده کمکش کنیم ..خواهش میکنم ..-

 اگه نتونست ..؟-

 ور با نگرانی به جان که بی اعتنا به حرفهای اونها مشغول مداوای روح دوم بود نگاه کرد ..الن

 اون میتونه عقاب طالیی ..-

 اگه روح دوم مرد ..جنگ شروع شد ..-
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 النور نفس عمیقی کشید ..جاناتان باید روح دوم رو نجات میداد ..

 در ایستاد وبا سرانگشت به سمت النور اشاره کرد .. عقاب طالیی به سمت در ورودی چادر برگشت ولی کنار

 عقاب طالیی به پرندهءگمشده اعتماد داشت اما با مرگ روح دوم مرد سفید پوست کشته شد ..-

 النور نفسش رو با نگرانی بیرون فرستاد ..مطمئن بود که عقاب طالیی حتما به حرفش عمل میکنه 

 دست جاناتان خیره شد ..جان زیر لب پرسید .. دوباره کنار روح دوم نشست وبه حرکات

 رابطهء تو واون چیه ..؟-

 النو سر بلند کرد وچیزی نگفت ..جان دست از کار کشید وتو نگاه النور خیره شد ..

 اون بهت عالقه داره ..؟-

 النور لبخندی زد 

 خدای من ..معلومه که نه ...-

 پس چرا باهات همکاری میکنه ..؟-

 مربوط نیست .هریسون .. به تو-

 جان با عصبانیت نوار پارچه ای رو که برای بستن زخم روح دوم در دست داشت پرت کرد وغرید ..

 حرف بزن النور ...-

 النور مثل همیشه دستهاش رو مشت کرد وبا همون نگاه مصمصم تو چشمهای جان خیره شد ..

نجات بدی چون اگه نجاتش ندی عقاب طالیی به حرفی که زده عمل گفتم که به تو ربطی نداره ..بهتره روح دوم رو -

 میکنه ..واونوقت من هیچ جوری نمیتونم نجاتت بدم ..

 نگاه جاناتان والنور مثل دو جنگجو درهم گره خورده بود ..جاناتان جوشید ..

ا سرخ پوستها... مخصوصا من این مرد رو نجات میدم ولی صبح فردا همه چیز رو میخوام بشنوم ..از رابطهءتو ب-

 عقاب طالیی ..

 النور چشمهاش رو ریز کرد ..تو این حالت شبیه به یه ماده شیربود که برای گرفتن طعمه اش امادهءحمله بود ..

 باشه هریسون این یه قراره ..تو روح دوم رو نجات بده ومن همه چیز رو تعریف میکنم ...-

 

بیداری شب گذشته از چادربیرون اومد ...النور پشت سر جان خارج شد ورو به  صبح فردا بود که جاناتان خسته از

 عقاب طالیی که مغرورانه به جان نگاه میکرد گفت ..

 روح دوم رو نجات دادیم ..زنده بودن برادرت رو میدیون دکتر هریسون هستی ..-

شد وقدمی جلو گذاشت وسینه به  عقاب طالیی چشمهاش رو ریز کرد ولی با دیدن لبخند روی لب النور اروم

 سینهءجاناتان ایستاد ..

 حاال هردو مرد قوی ومغرور درچشمهای هم خیره شده بودن وقدرت یکدیگرو رو محک میزدن ..

 عقاب طالیی با اقتدار گفت ..

 مرد سفید پوست به قبیلهءما خوش امد ..-

کشید ..هردو برای هم سری خم کردم وعقاب طالیی  وبا غرور ...جاناتان رو به رسم واداب سرخ پوستها دراغوش

 ..دختر اوازه خان به همراه درمانگر به داخل چادر رفتن ..
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 سایهءرقصنده جلواومد وبه النور گفت ..

 روح شجاع خواست شما رو دید ...-

 ت ..النور به همراه جاناتان وارد چادر شدن ..جاناتان مثل النور احترام گذاشت ودرکنار اتش نشس

روح شجاع ما به قولمون عمل کردیم و روح دوم رو نجات دادیم ....حاال این نوبت شماست که جلوی جنگ رو  -

 بگیرید واجازه بدید متجاوزان رو تحویلیتون بودیم ..

 روح شجاع سری خم کرد وروبه النور گفت ...

 ا حمله کرد ..ما هیچ وقت شروع کنندهءجنگ نبود ..این سفید پوستها بود که به م-

 النور صلح جویانه پاسخ داد ..

 متاسفم واقعا متاسفم هیچ وقت فکر نمیکردم همچین اتفاقی بیفته ..-

 صاحب چاقو روپیدا کرد ..؟-

 النور با تاسف سرتکون داد 

 نه نتونستم... کسی این چاقور ر و نمیشناسنه ..باید بیشتر بگردم ..-

 با رو مشخص کرد ..تو قول داد که کشنده های دو-

 درسته ولی نتونستم ازتون وقت میخوام تا بتونم پید اشون کنم ..-

 جاناتان درسکوت به صحبت های بین النور وروح شجاع گوش میداد 

 ما باید بریم ..معلوم نیست که هری مک گوایر باز هم قصد حمله نداشته باشه ..-

 روح شجاع سرخم کرد 

 دا کن پرندهءگمشده ..کشنده های دوبا رو پی-

 النور با جدیت سری خم کرد وبه همراه جان از چادر بیرون اومد ..هردو به ارومی راه برگشت رو در پیش گرفتن ...

حاال وقت اون رسیده بود که سفید پوستهای مهاجم رو اروم کنن تا بتونن صاحب اون چاقو رو پیدا کرده واز جنگی 

 وسفید پوستها اتفاق بیفته جلوگیری کنن ..که ممکن بود بین سرخ پوستها 

 خب النور ...وقتشه ..من وتو قراری گذاشتیم که همه چیز رو برام تعریف کنی ..حاال به اولین سوال من جواب بده ..-

 چرا اسم تو پرندهءگمشده است ..اصال تو کی هستی ..؟

دهکدهءکوچکی که سالهای زیادی رو گذرونده بود  النور نفس عمیقی کشید واز البه الی درختهای درهم فرورفته به

 نگاه کرد ..وقت اون رسیده بود که به تمام سواالت جاناتان پاسخ بده ..

 

من النور سالی فرزند میشل سالی وماریا هستم ..درمرکز شهر به دنیا اومدم وتا ده سالگی به همراه خونواده ام -

 زندگی کردم ..

 نار بوته های وحشی رد میشد با تعجب پرسید ..جاناتان همون طور که از ک

 ماریا ...اسم مادرت ماریاست ..پس مری کیه ..؟-

 مری خالهءمنه ...چند سال پیش وقتی که من ده سال داشتم مادر وپدرم برای دیدن مری به اینجا سفرمیکنن .. -

هی که پدرومادرم طی میکردن همین تو سالهای قبل راهزنهای زیادی تو تپه های اینجا زندگی میکردن وتو را

 راهزنها بهشون حمله میکنن ..
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مادر من برای نجات جونم من رو درون صندوقچه ای که داخل کالسه بوده میفرسته ..ولی خودش وپدرم هردو به 

 دست راهزنان کشته میشن ..

هم اجازه نداد که کسی به  من با چشمهای خودم مرگ هردوشون رو دیدم هریسون ...مادرم حتی تو لحظه های اخر

 من صدمه بزنه ..اونها جونشون رو از دست دادن وتا جایی که تونستن از من حمایت کردن ..

صدای النور غمگین شد و جان دستهاش رو مشت کرد...اصال فکر نمیکرد که النور چنین گذشتهءتلخی رو گذرونده 

 باشه ..

وکالسه رو دزدیدن ..من به قدری ترسیده بودم که حتی نمیتونستم راهزنها جسد پدرو مادرم رو بیرون انداختن -

 حرف بزنم ..

شب به سراغ کالسکه اومدن وشروع به گشتن کردن من واقعا ترسیده بودم ..تو همون صندوق کوچیک که پراز 

 لباس ولوازم بود همچنان مخفی شده بودم وبا ترس به صداهای اطرافم گوش میدادم ..

ها بود که سرخ پوستها به خاطر دفاع از قلمروشون که راهزنها به اون تجاوز کرده بودن ..حمله کردن تو همین لحظه 

 ..راهزنها هرچی رو که تونستن برداشتن وفرار کردن ..ولی صندوقچه همونجا باقی موند ..

اونها هم مثل راهزنها از صدای سرخ پوستها به شدت ترسیده بودم وگریه میکردم از نظر من که تنها ده سال داشتم 

 خطرناک وترسناک به نظر میرسیدن ..

همون لحظه روح شجاع با شنیدن صدای گریه هام پیدام کرد ومن رو با خودش به قبیله اورد ..عقاب طالیی تو اون 

 دوران تنها دوست من بود ..

دفن کرد وکمکم کرد تا به  من درکنار سرخ پوستها زندگی کردم وبزرگ شدم ..حتی روح شجاع جسد والدین من رو

 زندگی عادی برگردم ..

بعد از چند وقت پدربزرگم که تا به حال فکر میکرد خونواده ام در دهکده ساکن هستن نامه ای برای مری میفرسته 

 ومری تازه متوجه خبر گم شدن من وخونواده ام میشه ..

 وه بر پدرو مادرم ...من هم توی اون کالسکه بودم .خاله مری به دنبالم گشت ..مخصوصا تازه متوجه شده بودکه عال

ولی از اونجایی که سفید پوستها ورنگین پوستها دراون زمان زیاد با هم سروکار نداشتن من پیش سرخ پوستها موندم 

 ..تا اینکه بعد از سه سال مری خبردار شد که دختر سفید پوستی ..همراه سرخ پوستها زندگی میکنه ..

 میاد ومن رو به دهکده برمیگردونه ...به دنبالم 

پدربزرگم بعد از شنیدن خبر سالمتی من نامه ای برای مری میفرسته تا مری من رو به شهر برگردونه ولی مری که 

زن تنهایی بوده وخودش رو به خاطر مرگ خواهرش سرزنش میکرده ..حاضر به برگردوندن من نمیشه وسرپرستی 

 من رو قبول میکنه ...

 ناتان متعجب از این داستان تنها سکوت کرده بود وبه حرفهای النور گوش میداد ...جا

 پس به خاطر همینه که عقاب طالیی تا این حد به تو نزدیکه ..؟-

 عقاب طالیی تنها یه دوست با ارزش ومهربونه ..به کمک اون بود که دوباره تونستم صحبت کنم .-

 به ارامی از تپه پائین میرفت خیره شده ..واقعا النورسالی کی بود ..؟ جان نفس عمیقی کشید وبه النور که

***** 

 رزیتا خوب به این چاقو نگاه کن ..اون رو جایی ندیدی ..؟-
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 گفتم که نه النور ..من تا حاال شبیه به این چاقو رو جایی ندیدیم ...-

 ولی من مطمئنم که این چاقو برای یکی از اهالی دهکده است ..-

 رزیتا متفکرانه چاقورو بررسی کرد 

 نه فکر نمیکنم ..چون اگه بود حتما میشناختمش ..میتونی از رابی بپرسی ...شاید رابی بشناسه ..-

 النور سری تکون داد وبستهءنون رو به دست رزیتا داد ..

 خب حاال بهم بگو برای چی راجع به این چاقو سوال میپرسی ...؟-

 ازت ممنونم ..مهم نیست رزیتا -

 رزیتا رو تا دم در بدرقه کرد وبه سرعت به سمت اهنگری رابی رفت ..

 سالم رابی ..-

 اوه سالم النور ...برام شیرینی تازه اوردی ..؟-

 نه رابی ازت سوالی داشتم ..-

 به سمت رابی رفت وچاقو رو از توپارچه دراورد ..

 این چاقو رو میشناسی ..؟-

 دردست گرفت وبه کنده کاری های روی دستهءچاقو خیره شد ..رابی چاقو رو 

 اره میشناسم ...-

 چی ..؟تو میشناسیش ..؟-

 البته دو هفتهءپیش جال دادمش وتیزش کردم -

 گوشهءچاقو رو به النور نشان داد ..

 ببین این قسمت رو خودم تعمیر کردم ..-

 خب مال کیه ..؟-

 مک گوایر ..میشل ..یکی از دوستهای هری -

 چشمهای النور گشاد وپراز شادی شد ..

 میدونستم ..لعنتی میدونستم کار خودشه ..-

 النور چاقو رو کشید ..

 ممنونم رابی کمک بزرگی به من کردی ...چند تا شیرینی تازه طلبت ...-

دخانهءشناور رو پیدا کرده بود النور سریعا سوار اسبش شد وبرفی رو هی کرد ...باالخره کشنده های دوبا ...همسر رو

... 

 

صبح فردا مردم دهکده درحالی مشغول به کار شدن وصبحشون رو اغاز کردن که خبر کشته شدن هری مک گوایر 

 ...میشل وگریگوری دوستهای هری در دهکده پیچیده بود ..

د پوستها با مرگ هری رئیس قبیلهءسرخ پوستها نامه ای برای جویی فرستاد که جنگ بین سرخ پوستها وسفی

 وافرادش خاتمه یافته وسرخ پوستها دیگه قصد جنگیدن ندارن ..



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –وحشی آرام غرب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 9 2  

 

جان بعد از شنیدن این خبر با عصبانیت از اسبش پیاده شد وبه سمت مغازهءالنور رفت وبی درنگ درمغازه رو باز 

 کرد ...زنگ سر در مغازه به شدت صدا داد والنور نگاهی به جان انداخت ..

 ر هریسون ..چی شده که به مغازه ام اومدی ..؟صبح بخی-

 جان با نگاهی ریز شده به النور نزدیک شد ..

 تو بهشون گفتی که هری اینکار رو کرده درسته ..؟-

 النور با تفریح به سمت اطاق پشت پیشخون رفت وهمزمان جواب داد ..

 من نمیدونم که راجع به چی حرف میزنی هریسون ..؟-

دونی النورمنظورم چیه ..؟به خاطر کینه ای که از هری داشتی به دروغ هری وافرادش رو تحویل سرخ تو خوب می-

 پوستها دادی

 جاناتان از پشت پیشخون گذشت وبه اطاق پشتی رفت ..

 النور با دستکش های پارچه ای سینی حاوی نون های تازه رو بیرون اورد .

 ار وکرده بود ..اشتباه میکنی هریسون ..هری واقعا اینک-

 از چی حرف میزنی ..؟-

 النور بعد از گذاشتن سینی روی میز سینه به سینهء جان ایستاد ..

اون چاقوی حکاکی شده متعلق به دوست هری میشل بوده ..سرخ پوستها... هری واون دوتا رو به سزای عملشون -

 رسوندن ..

 تو مطمئنی که مال میشل بوده ..؟-

 ت که دو هفتهءپیش میشل برای تیز کردن چاقوش به اهنگریش رفته ..البته رابی گف-

 جان نفس راحتی کشید ..

 فکر میکردم -

 النور دست به سینه شد 

مهم نیست چی فکر میکردی هریسون سرخ پوستها اروم شدن ودیگه جنگی اتفاق نمیوفته ..مخصوصا که هری مک -

 خوشحال باشی هریسون ..شیرینی میخوای ..؟ گوایر به سزای تمام کارهاش رسید ...بهتره

 جان برای اولین بار از ته دل لبخند زد ..

البته النور ...با اینکه شیرینی های مری خیلی خوشمزه ان ولی وقتی هرروز بوی شیرینی تازه ات توی مطب میپیچه -

 نمیتونم خواسته ات رو به همین راحتی رد کنم ..

 اناتان فکر کرد بعد از مدتها رابطهءاو والنور عادی شده ...النور لبخند شیرینی زد وج

 

 النور نامه داری ..-

النور نامه رو از دست سالواتوره گرفت وبرگه رو بازکرد ..با خوندن هرخط بیشتر از قبل ابروهاش درهم گره 

 میخورد ..

 )خانم النور سالی عزیز ...
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ش درگذشت ...برای صبحت کردن راجع به حق االرث رسیده از طرف اقای سایمون سالی پدر بزرگتان چهارروز پی

 پدربزرگتان به مرکز ایالت مراجعه کنید ...

 تام سامواِلسون ..وکیل سایمون سالی ..(

النور لبهاش رو روی هم فشرد ..زیاد خبر ناگواری نبود .چرا که النور از سایمون سالی تنها یک پیرمرد فرتوت 

 غازه رو با طمانینه قفل کرد وسوار اسبش شد ..درذهن داشت ...درم

 باید به مری خبر میداد که به خاطر فوت پدربزرگش به شهر میره ..

****** 

النور لباس پرچینش رو که از زیر با فنرهای دایره وار باز شده بود کمی باال برد وخرامان خرامان از پله های امارت 

 سایمون سالی پائین اومد ..

 رسیدن به شهر با عمهءناتنی خود که بعد از النور وارث اصلی ثروت هنگفت سایمون سالی بود اشنا شد .. بعد از

 اسکارلت زن مهربان وتنهایی بود که با دیدن النور عاشقانه اغوشش رو برای برادرزادهءعزیزش باز کرد و ..

اموال پدر بزرگش بهش ارث رسیده وحاال النور  بعد از خوندن وصیت نامه بود که النور متوجه شد بیشتر از نیمی از

 سالی یکی از ثروتمندترین زنان مرکز ایالت به حساب میومد ..

 اوه النور ..اومدی عزیزم ..بیا اینجا میخوام تورو با میس رینولدز اشنا کنم ..-

 النور با لبخند روشنی تعظیم زیبایی کرد ودرکنار عمهءخود نشست ...

 .برادرزادهءزیبایی داری ...اوه اسکارلت .-

 ممنون سوزانا ..النور به تازگی به دیدن ما اومده ..من واقعا خوشحالم که النور پیش ماست -

 النور لبخند زیبایی به این مهربانی بی ریایی عمه اش زد ...

 من هم خوشحالم عمه جان...-

ی نوشید ..زندگی به این سبک براش سخت ودشوار النور فنجون چایی دور طالیی رو به دست گرفت ومودبانه مقدار

 بود ولی دل تنگی بیش از حد اسکارلت باعث موندگاری النور در شهر شده بود ..

النور ناخواسته به یاد مهمانی عصرانهءمری افتاد که جاناتان هریسون با طعنه ها ونیشخند هاش باعث عصبانیت بیش 

 از حد النور شده بود ..

وی لبهای النور نشست ...بعد از مدتها اقرار میکرد که دلش برای جاناتان هریسون مغرور تنگ شده لبخند محوی ر

 ..حتی برای مری و رزیتای پرحرف ...

 النور عزیزم نظر تو چیه ..؟-

 النور به سمت اسکارلت برگشت ..

 اوه ببخشید عمه جان متوجه نشدم ..-

 .النور دلش برای دهکدهءکوچکشان تنگ شده بود ..لبخند روی لبهای النور رنگ باخته بود .

**** 

جاناتان سرکی از پشت شیشه ها کشید ...فیونا مثل روزهای گذشت پشت پیشخون ایستاده بود ونون های تازه رو به 

 اهالی میفروخت 

 فرانکی از مغازه بیرون اومد ..
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 هی دکتر ..حالت چطوره ..؟-

 واب داد ..جاناتان با بی حوصلگی مشهودی ج

 ممنون فرانکی ...النور هنوز برنگشته ..؟-

 فرانکی تنها جواب داد ..

 نه هنوز برنگشته ..-

جاناتان فقط سری تکون داد واز کنار فرانکی گذشت ..سه هفته گذشته بود والنور هنوز از سفربه مرکز ایالت 

 ا النور بود ...برنگشته بود ..جاناتان شدیدا دلتنگ بحث ها وجدل های هر روزه ب

روزهای اول فکرش رو هم نمیکرد که تا این حد به النور وابسته باشه ..این درحالی بود که همیشه وهرروز با هم 

 بحث داشتن والنور یکسره به جنگ با جاناتان می پرداخت ..

رد با رفتن النور تا اگرچه جاناتان خیلی وقتها از دست این موش فوضول کوچک عصبانی بود ولی هیچ وقت فکر نمیک

 این حد دل تنگ بشه ..

درمطب رو بازکرد وبی حوصله وارد مطب شد ..در این شرایط حاضر بود النور برگرده حتی اگه بازهم مجبور بشه 

 مدام باهاش بجنگه ..

 تقه ای به در خورد وصدای رزیتا جان روهشیار کرد 

 دکتر هریسون ..؟-

 ی کشید ..در باز شد ورزیتا به داخل سرک

 بیا تو رزیتا ...-

جاناتان با دیدن زن وراج دهکده برای اولین بار خوشحال شد ...چرا که مطمئن بود رزیتا همیشه خبرهای تازه ای از 

 ساکنین دهکده داره ..

 سالم دکتر ...-

 سالم رزیتا ..ویلیام ومارگاریتا چطورن ..؟-

 خوب ولی چند روزه که مچ دستم درد میکنه -

 بیا بشین تا دستت رو ببینم ...-

رزیتا روی صندلی نشست وجان مچ دست رزیتا رو دردست گرفت ..همون طور که داشت ضایعات احتمالی مچ دست 

 رزیتا رو بررسی میکرد پرسید ..

 از النور خبری داری ...؟-

 رزیتا تنها جواب داد ..

 نه خبری ندارم ..-

 بود دوباره پرسید .. جاناتان که جواب خود رو نگرفته

 نمیدونی کی از شهر میاد ..؟-

 رزیتا بازهم جواب داد ..

 نه نمیدونم ..-

 جاناتان با بی حوصلگی نفسش رو بیرون داد که همزمان رزیتا ناله ای کرد ..جان با بی میلی گفت ..
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هم بهت میدم که شبها روی جای مشکلی نیست رزیتا باید دستت رو گرم نگه داری وبا اب گرم بشوری ...یه ضماد -

 درد بزار وببند تا دردت کمتر بشه ..

 ممنون دکتر هریسون ..-

جاناتان که بی حوصله تر از قبل شده بود مقداری ضماد به رزیتا داد ورزیتا رو تا دم در بدرقه کرد ..از در بیرون رفت 

 وبازهم نگاهی به مغازهءالنور انداخت ..

و گرفت ..بهتر بود به سراغ مری میرفت ..شاید که مری میدونست النور کی ازشهر در یک لحظه تصمیمیش ر

 برمیگرده ..

*** 

 النور با بی حوصلگی نالید ..

 من از این لباسها متنفرم عمه اسکارلت ...دیگه نمیتونم تحملشون کنم ..-

های اینجاست وواقعا برازندهءتواِ  اوه النور خواهش میکنم ...این لباس یکی از گرونترین وبه روز ترین مدل-

 ...خواهش میکنم عزیزم تو باید یاد بگیری که با این لباسها کنار بیایی ..

 النور با لجبازی ذاتی خودش غر زد ...

 نه نه نه نمیتونم ...اگه تا حاال راضی به اینکار شدم فقط به خاطر شما بوده ..من نمیتونم این لباس ها رو بپوشم ..-

 ـــــــور ..!!الن-

 النور با عصبانیت نفس کشید وگفت ..

 لطفا تنهام بذارید -

 النور عزیزم ..-

 خواهش میکنم عمه میخوام تنها باشم-

اسکارلت که عمیقا دل بستهءالنور شده بود با ناراحتی از اطاق بیرون رفت ..النور با همون زیر پوش ساده وبلند نخی 

به دور دستها دوخت جایی که زمانی نچندان دور به همراه برفی دردرشتهای سرسبز  پشت پنجره رفت ..ونگاهش رو

 وباز میتاخت ...

نگاه النور با یاد اوری اون روزهای ازاد لبریز از ناراحتی شد ...خیلی دوست داشت تابازهم به دهکده برگرده ..با 

 اناتان بجنگه ...رزیتا صحبت کنه ...به ساده دلی های سیسیلی بخنده ونهایتا با ج

 

 جاناتان تقه ای به در کلبهءمری زد ..ومنتظر شد ..مری دررو بازکرد وبا دیدن جان لبخندی زد ..

 اوه جانی تویی ...؟-

 سالم مری ..حالت چطوره ..؟-

 من خوبم بیا تو جانی ...-

 جان کاله از سر برداشت ووارد کلبهءدل پذیر مری شد ..

 ت مقداری چایی وشیرینی بیارم ..بشین پسرم ..تا برا-

 ممنون مری ..-
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جاناتان روی صندلی نشست ونگاهی به صندلی مقابلش انداخت ..یاد روزی که برای عصرانه به کلبهءمری اومده بود 

 افتاد ..لبخند محوی روی لبهای جان نشست ...دلش برای موش فوضولش تنگ شده بود ..

 بیا جانی تازه پختمشون ..-

خوش شیرینی دل تنگی جان رو بیشتر کرد ..ای کاش النور اینجا بود وبازهم به خاطر لجاجت های بیهوده بوی 

 وگاهی بچه گانه اش عصبانی میشد وباهاش بحث میکرد 

 ممنون مری اما من اومدم تا ازت سوالی بپرسم ..-

 مری لبخند محوی زد وپرسید ..

 النور ...؟-

ن نشست ..مری به خوبی النور وجان رو میشناخت وخوب میدونست که دریکی ازهمین لبخند مالیمی روی لبهای جا

 روزها.. جانی برای گرفتن خبری از النور به سراغش میاد ..

 اون کجاست مری ..؟چرا برنمیگرده ..؟-

د که النور پدربزرگ النور فوت کرده والنور مجبور شد به مرکز ایالت بره ..چند روز پیش نامه ای به دستم رسی-

 گفته بود به خاطر عمهء تنهاش مجبوره در شهر بمونه ..

 جان با ناراحتی پرسید ..

 تا کی ..؟-

نمیدونم جانی ... شاید برای همیشه ..درسته که النوراز کوچیکی تو دهکده بزرگ شده ولی زاد گاه النور اینجا -

 نیست ..النور باید به شهر برمیگشت ..

 حاضر شده تو رو تنها رها کنه ..؟ پس تو چی ..؟چطور-

جانی عزیزم ..اسکارلت هم مثل من یک زن تنهاست... اون هم حق داره برای مدتی النور رو درکنار خودش داشته -

 باشه 

 پس النور انتخابش رو کرده ..؟.-

نیست که متاسفم جانی من اسکارلت رو خوب میشناسم اون عاشق النور بود وبا برگشت دوباره اش ممکن -

 اجازهءبرگشت رو به النور بده مخصوصا که حاال النور زن ثروتمندی شده 

 جان با نارحتی به فنجون چایی که مری براش ریخته بود نگاه کرد ..

 جانی ..؟-

 مری دستش رو روی دست جان گذاشت وتو نگاه ناراحت جانی خیره شد ..

که النور هم راضی به زندگی درشهر نیست ...ولی به خاطر اگه دوستش داری باید بری دنبالش ..من مطمئنم -

 خواستهءاسکارت مجبور که بمونه ..اون عاشق دهکده وسوار کاری در دشت های اطراف دهکده است .. ...

اگه نخواست برگرده چی ..؟شاید ترجیح بده به عنوان یک زن متمول زندگی جدیدی رو شروع کنه ..به جای اینکه -

 ءقدیمی بیاد وبرای مردم نون بپزه ...؟به این دهکده

جانی ...النور مثل بچهءمن میمونه وخوب میدونم که تا چه حد به این دهکده ومردمش عالقه منده ..حتی به تو -

 ..النور از جنگیدن با تو لذت میبره ..ولی از طرف دیگه دوست نداره تا اسکارلت رو برنجونه ...

 تیاج به یه دلیل محکم داره ..عزیزم... النور برای برگشت اح
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 جاناتان در نگاه مصمم مری خیره شد 

 جانی باید بری دنبالش .اون منتظر تواِ ...-

 جان نفسش رو بیرون فرستاد واز جا بلند شد ..

 ممنون مری حق با تو اِ ...من میرم دنبالش ..-

 مری لبخند مهربانی زد 

 ... این عالیه جانی ..شما زوج خوبی هستید-

لبخند جاناتان پررنگ تر شد ...تمام حس جان به النور عالقه ودوست داشتنی بود که کم کم در وجودش رخنه کرده 

بود ..جاناتان بعد از سه هفته به خوبی میدونست که النور سالی ...نونوای سمج وخودسر دهکده رو نه تنها به عنوان 

پذیرفته وحاال وقت اون رسیده بود که به دنبال النور بره واون رو یک دوست... بلکه به عنوان کسی که دوستش داره 

 برگردونه ..

 

 النور عزیزم ..-

 بله عمه جان...-

 بهتره برای صرف عصرانه اماده بشی وبیایی پائین ...-

النور با بی حوصلگی نفس عمیقی کشید ...یقهءلباسش رو مرتب کرد ودستی روی چین های ریز ودرشت لباسش 

 شید ...به ارومی در رو باز کرد وبیرون رفت ..ک

 عالرقم رفتارش ....النور به هیچ وجه راضی به شرکت در مهمانی ها ومراسم چای وعصرانهءاسکارلت نبود ...

از نظر النور این کار احمقانه ترین وبی ارزش ترین کار دنیا بود ولی از طرفی دوست نداشت دل عمهءمهربونش رو 

 برنجونه ..

 پس سکوت کرده بود وخودش رو به دست کارها وبرنامه های عمه اش سپرده بود ..

باالی پله ها ایستاد وهمون طور که اسکارلت گفته بود ..با خیره شدن به پائین پله ها ..کمی گوشهءدامنش رو باال برد 

 وبا طمانینه وبه ارومی از پله ها پائین اومد ..

ه ها و روبه روی اسکارلت نشسته بود نگاهش به ناگاه به باالی پله ها خیره شد ...پلک جاناتان که در سالن پائین پل

 زد ودوباره خیره شد ..

 دختر زیبایی با موهای بسته ولباسی پرچین وزیبا درحال پائین اومدن از پله ها بود ..

رلت با موشکافی به رفتارش نگاه قلب جاناتان شروع به تپش کرد ...به ارومی از جا بلند شد ومتوجه نشد که اسکا

 میکنه ..

جاناتان قدمی جلو رفت ..یقهءباز لباس وسینهءخوش تراش النور با همون زخم اریب روی جناغ سینه اش به جان 

 ثابت میکرد که این دختر زیبا کسی به جز النور سالی فضول وجنگجوی دهکده نیست ..

این لباس به قدری زیبا وخیره کننده به چشم می اومد که جاناتان  کمر باریک النور ...اندام کوچک وریزه اش در

 ناخواسته به یاد همون شب بارونی در بارن افتاد ..

 چه اتفاقی افتاده بود که النور از اون دختر عادی ومعمولی به چنین زن زیبا واغواگری تبدیل شده بود ..؟
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بلند کرد با دیدن جاناتان که در وسط سالن ایستاده بود قدم جاناتان قدم دیگه ای جلو گذاشت که النور تازه سر 

 هاش ثابت شد ..این مرد شباهت زیادی به دکتر جاناتان هریسون مغرور داشت ..

 النور چشمهاش رو ریز کرد وزمزمه کرد ..

 هریسون ..؟!!-

 لبخندی روی لبهای جان نشست ..خودش بود ..النور سالی کوچکش ..

 لبخند شکفت...پله ها رو با سرعت بیشتری پائین اومد  لبهای النور با

 خدای من هریسون تو اینجا چی کار میکنی ..؟-

 النور ...؟!!-

صدای شماتت کنندهءاسکارلت هم نتونست مانع سرعت واشتیاق النور بشه ..حاال به خوبی میدونست که درتمام این 

 تنگ شده .. مدت بیشتر از همه دلش برای هریسون کله شق ومغرور

 برای دیدنت اومدم النور ..-

النور به پلهءاخر رسیده بود که جاناتان اغوشش رو باز کرد والنور بی درنگ دراغوش جان فرو رفت ..هردو دراغوش 

 هم اروم شدن وقلب هردو از شدن هیجان ودل تنگی به شدت شروع به تپیدن کرد ..

 لب.های النور مقابله کنه ...جان به سختی سعی کرد تا با وسوسهءبوسیدن 

النور با یاد اوری گذشته واینکه همیشه با جان مشکل داشته به خودش اومد واز اغوش جان جدا شد .. دست جان رو 

 گرفت وگفت 

بیا هریسون باید برای من از همه چی تعریف کنی ..مری... رزیتا ....سیسیلی... اه خدای من فکر میکنم سالهای -

 کده دور شدم ..زیادی از ده

 النور عزیزم این رفتار شایستهءتو نیست ...-

 النور بی توجه به صحبت اسکارلت ..دست جان رو رها کرد وگوشهءدامنش رو بلند کرد وروی صندلی نشست ..

 خب برام تعریف کن هریسون ..-

 جان به این هیجان النور لبخند زد وسعی کرد تا خونسردیش رو حفظ کنه ...

 خوبن النور دهکده ارومه ورزیتا همچنان درحال پخش کردن خبرهای داغه ... همه-

 النور دستهاش رو درهم گره زد وگفت 

 اوه خدایا دلم برای همه تنگ شده ..-

 النور عزیزم بهتره مودبانه تر رفتار کنی ..-

 اسکارلت به سمت جان برگشت وعذرخواهانه گفت ..

 النور بعضی از اداب رو به خوبی انجام نمیده ..من رو ببخشید دکتر هریسون -

جان لبخند دیگه ای زد ..مطمئنا این النور همون دختر جنگجو وازاد گذشته بود ..که جاناتان در این چند هفته 

 دلتنگش شده بود ..

 اوه بس کن عمه اسکارلت ..من هیچ وقت پیش این مرد مودب نبودم ..اینطور نیست هریسون ..؟-

 ا یاد اوری گذشته سعی کرد مانع از خندیدنش بشه ..واقعا که النور هیچ وقت اهمیتی به اداب واصول نمیداد ...جان ب

 خب هریسون چی شد که به اینجا اومدی ..؟-
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 اسکارلت دوباره تک سرفهءتصنعی کرد 

 باید ایشون رو به اسم ..دکتر هریسون صدا کنی ..عزیزم ...-

 اسکارلت ادامه داد ..النور بی توجه به حرف 

 زود باش هریسون ..من منتظرم ..-

 جان با طمانینه جواب داد ..

خبر فوت سایمون سالی ثروتمندترین مالک مرکز ایالت ...خیلی زود پخش میشه کافی بود تا بخوام اینجا رو پیدا -

 کنم ...خونوادهء سالی واقعا مشهورن ..

 . النور تبسمی کرد وجاناتان ادامه داد

 خونوادهءمن هم همینجا زندگی میکنن ..-

 اسکارلت با شگفتی وشوق پرسید ..

 اوه خدای من چطور متوجه نشدم ..شما پسر رابین هریسون هستید درسته ...؟-

 جان لبخندی زد وبا اشارهءسر تائید کرد ..

 اوه خیلی خوشحالم دکتر هریسون ..حال ایزابال چطوره ..؟-

 ممنون خوبه -

د از چند لحظه گپ زدن وگفتگوی پراز هیجان النور ...جاناتان از جا بلند شد وقصد رفتن کرد واسکارلت با بع

 سخاوت تمام جان رو به جشنی که به خاطر جانشینی النور گرفته شده بود دعوت کرد 

 جاناتان بدون درنگ قبول کرد مطمئنا برای برگردوندن النور به این جشن احتیاج داشت ..

 

 النور عزیزم ...لورا برای پرو لباست اومده -

 النور که بعد از دیدن جاناتان بی حوصله تر از قبل شده بود با ناراحتی بلند شد ...

از نظر النور این لباسهای پف دار و پرچین که به سختی میتونست باهاشون راه بره جزو مزخرفترین لباسهایی بود که 

 تا به حال پوشیده بود ..

 لنور دوباره به یاد دهکده وزندگی ارومش افتاد ..ای کاش میتونست به دهکده برگرده ا

 در گوشهءدیگه ءشهر .. ایزابال نگاهی به جاناتان که در کت وشلوار جدید ..بسیار زیبا شده بود انداخت .. 

 خدای من جانی تو عالی شدی ...-

 ممنونم مادر ...-

 ایزابال مردد سوال کرد 

 ری که ازش حرف زدی ...دخت-

 مکثی کرد که جان اضافه کرد 

 النور سالی ...-

 بله النور سالی ...گفتی که وارث سایمون سالیه ...؟ -

 بله مادر ..-

 ولی اخه این چطور ممکنه ..؟سایمون سالی نوه ای نداشت -
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 چرا داشت ..ولی تو دهکده همونجایی که من زندگی میکنم زندگی میکرد ..-

 پس تو این سالها کجا بود ..؟-

 پیش خاله اش مری ..تو خوب میشناسیش مادر ..-

 البته من ومری وهلن دوستهای خوبی برای هم بودیم ..ولی اون زمان هیچ بچه ای با مری زندگی نمیکرد ..-

 به خاطر اینکه النور سه سال با سرخ پوستها زندگی کرده ..-

 ...دختر بیچاره .. اوه خدای من این امکان نداره-

 جاناتان به سمت ایزابال برگشت ..

 مادر میخوام باهات صحبت کنم .. -

 ایزابال سکوت کرد ومنتظر شد ..

 من میخوام ازدواج کنم ... -

 لبهای ایزابال به لبخند باز شد ..

 این خیلی خوبه جانی ..-

 جاناتان با خونسردی گفت ..

 اج کنم ..میخوام با النور سالی ازدو-

 ابروهای ایزابال درهم فرورفت ..

 ولی ..-

 جان کنار مادرش نشست ..

مادر النور تنها کسیه که تونسته من رو تحت تاثیر قرار بده ..کسیه که وقتی نیست واقعا دل تنگش میشم .من النور -

 رو دوست دارم .

 ایزابال با ناراحتی زمزمه کرد ..

 و یکی از افراد متمول وبا نفوذ شهره ...ولی من فکر میکردم همسر ت-

البته مادر ...فراموش نکن که النور هم یکی از ثروتمندترین زنان اینجاست البته این برای من به هیچ عنوان مهم -

 نیست ..

 ولی اون دختر یه نونواست ...-

 مهم نیست مادر ..من دوستش دارم ..-

 ایزابال اخرین سوال رو هم پرسید 

 ن حاضره با تو ازدواج کنه ..؟واو-

 جان نگاه نگرانش رو به پنجره دوخت .

 نمیدونم مادر ..تا حاال حرفی راجع به ازدواج نزدم ..-

 ایزابال دستش رو روی گونهءپسرش گذاشت ..

 باشه جانی هرطور که تو میخوای ..-

 جان لبخندی زد ..

 ممنون مادر ..-
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 دست اورد النور اقدام کنه .. وحاال جاناتان میتونست برای به

*** 

 النور لیوان نوشیدنیش رو به دست اسکارلت داد وبه همراه مرد جوان برای رقص به روی سن رفت ..

ازشروع جشن زمان زیادی نگذشته بود که جاناتان با کت وشلوارکرم رنگ وظاهری بسیار جذاب وارد سالن زیبای 

 امارت سایمون سالی شد ..

 که از زیبایی میدرخشد درحال رقصیدن با مرد جوانی که سیبیل نازک وموهای صافی داشت دید .. والنور رو

چشمهای جاناتان درخشید ...به یاد روزی که درجشنهای بهاری با النور رقصیده بود افتاد ...وناخواسته به سمت النور 

 رفت ..

 جبور به ایستادن شد ...النور با دیدن جان لحظه ای ایستاد .مرد جوان رقصنده هم م

النورهمون طوری که به جاناتان خیره شده بود در دل اعتراف کرد که جاناتان هریسون جذاب تر از هر مرد دیگه 

 ایه ...

 جاناتان به الن ور رسید وهمزمان به همراه تعظیمی دستش رو به سمت النور دراز کرد ..

 ... النور ناخواسته از اغوش مرد جوان بیرون اومد

دامن پرچین ابی رنگش رو با سرانگشت گرفت واندکی به سمت جان متمایل شد ...جان بازوش رو به دور کمر 

 باریک النور پیچید وزیر گوش النور نجوا کرد ..

 سالم النور ...فکر میکردم حاضر نیستی با کسی برقصی ..؟-

 النور با بی خیالی چرخید وگفت ..

 بی میتونه من رو واردار به هرکاری کنه ..متاسفانه اسکارت به خو-

 جاناتان به طعنه گفت ..

 البته ..اون کامال تونسته تو رو تغیر بده وتو خیلی راحت تونستی از دهکده واهالی جدا بشی ...-

 النور نگاه برنده اش رو به جاناتان دوخت ..

 ..اسکارلت حق داره که بعد از سالها بخواد تا در کنارش بمونم -

 جاناتان دستش رو محکمتر دور کمر النور پیچید ..به طوری که نفس های النور منقطع شد

 هردو همزمان به اون شب با رونی وسرد که در بارن گذرونده بودن می اندیشیدن ..

 النور باید به دهکده برگردی ..تو مال اینجا نیستی ..-

 النور مثل همیشه مخالفت کرد 

 ی من تصمیم بگیری تو نمیتونی برا-

 خودت میدونی که میتونم ..-

با چرخش بعدی ...بوی عطر مالیم بدن النوردربینی جان پیچید وعالرقم تمام سعی جاناتان.... بازهم جان رو وابسته 

خ تر کرد ...با وجود دوری های النور جاناتان دلباختهءالنور ورایحهءبدنش شده بود ..مخصوصا حاال که سینهءباز وفرا

اه ... -جاناتان هریسون بهت اخطار میکنم تو کار من دخالت نکن ..-النور ...عطر مالیم وخوش بویی ساطع میکرد ..

بس کن النور خودت هم میدونی که اینجا رو دوست نداری ...من تورو خیلی خوب میشناسم النور ..تو هیچ تعلقی به 

اصال -البته که میتونی النور مزورانه پرسید ..-سون من نمیتونم ..تمومش کن هری-اینجا نداری ...النور با من برگرد ..
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چون قراره -چرا باید با تو برگردم ...؟جاناتان نفس عمیقی کشید ورایحهءمالیم موهای خوش بوی النور رو بلعید ..

حرکت النور.... او رو که با من ازدواج کنی ...النور ایستاد وبه نگاه درخشان جاناتان خیره شد ...ولی جان بی توجه به 

-این یه شوخیه ؟ولی جان با جدیت وقاطع پاسخ داد ..-وادار به رقصیدن کرد ..النور خوشبینانه لبخندی زد وپرسید 

احمقانه است ..جاناتان خونسردانه النور -نه النور ..این یک پیشنهاد ازدواجه النور ابرو درهم کشید و با جدیت گفت 

تو بس کن النور من -بس کن هریسون ..دست از این شوخی احمقانه بردار -مطمئنا نه ..-رووادار به چرخیدن کرد 

-فقط می خوام که با من ازدواج کنی النور که بیش از حد عصبانی شده بود با خشونت از اغوش جاناتان بیرون اومد ..

ارومتر النور باید با هم -خت...من بازیچهءتو نیستم هریسون ..جاناتان نگاهی به سایر کسانی که درجشن بودن اندا

هرگز وبه سمت پله هایی که از طبقهءاول تا دوم امتداد داشت دوئید ...جاناتان -صحبت کنیم ..النور نیمه بلند گفت ..

بی توجه به سایرین وحتی نگاه نگران اسکارلت ..به دنبال الن ور رفت ..النور داخل اطاقی که اسکارلت براش تزئین 

از اطاق من برو بیرون ..جاناتان به نرمی -ا خواست در رو ببنده جان وارد اطاق شد ..النور فریاد زد ..کرده بودرفت ت

من احمق نیستم هریسون -ارومتر النور ..ولی النور عصبانی تر از اون بود که به گفته های جان اهمیت بده -گفت ..

ادی ..؟جاناتان به ناگاه عصبانی شد فاصلهءبین .نمیدونم چی از من میخوای که این پیشنهاد مسخره رو به من د

خوب گوش کن النور سالی -خودش والنور رو با چند قدم بلند پرکردوانگشت اشاره اش روتهدید گرانه بلند کرد ..

لجباز ..اگه تو وارث نیمی از اموال سایمون سالی هستی من هم یکی از متموالن هریسون هستم وبهت اجازه نمیدم که 

رف به من توهین کنی ..تنها مسئله ای که باعث شد تا بخوام این پیشنهاد رو بدم دوری از تو وفهمیدن این با این ح

موضوعه که من واقعا دلم برات تنگ شده ...میفهمی النور ..؟من نمیتونم هرروز به مطبم برم واز کنار نونوائیت 

-تو با وجود اختالفاتمون همدیگه رو دوست داریم ..بگذرم وبا خودم بگم که نبودن تو برام مهم نیست ..النور من و

البته که داری وبه فاصلهءچند لحظه لب.هاش رو سریعا روی -بس کن هریسون من هیچ عالقه ای به تو ندارم ...

لب..های النور گذاشت النور بالفاصله واکنش نشون داد ...ولی جاناتان همون طور که لب.هاش رو با خشونت روی 

نور فشار میداد ..باعث شد تا النور از پشت به دیوار اطاق تکیه بده یاد هم اغوشی لذت بخشی که با جان لب...های ال

داشت باعث شد تا النور با فشار دستش رو روی سینهءستبر جان گذاشت وجاناتان که حاال به مقصودش رسیده بود 

اروم عزیزم ..بهت قول میدم همون طوری که -..تو ..تو -از النور جدا شد ..النور که سر تا به پا سرخ شده بود گفت ..

من به یاد اون شب بارونی وسرد هستم تو هم اون شب رو فراموش نکردی ..النور از خشم وعصبانیت نفس نفس 

خفه شو هریسون ..ولی جاناتان به نرمی دستش رو به دور کمر النور پیچید -میزد ..از جان فاصله گرفت وفریاد زد ..

النور سالی با من ازدواج کن ..الن و ربا قاطعیت دستهاش رو روی سینهءجان -لنور رو دراغوش کشید..ودوباره ا

دکتر مغرور خودخواه ...من هیچ وقت با تو ازدواج نخواهم کرد -گذاشت وسعی کرد از اغوشش بیرون بیاد ..

این محاله جاناتان -من ازدواج کنی .. النور این اخرین باریه که ازت میخوام تا با-..جاناتان لبخند زیبایی زد ..

-هریسون ..جان به ناگاه از النور جداشد النور سعی کرد عالرقم لباس پرچین وفنرهای زیر دامنش ثابت بایسته ..

 خیل خب النور بهتره بهت یاد اوری کنم تو دو شرط دیگه به من بدهکاری ..

-تو حق نداری ..-دون هاش رو روی هم میسائید غرید ..چشمهای النور از حرص وعصبانیت جمع شد ودرحالی که دن

بله قول دادم که شرط های غیر -هریسون تو به من قول دادی ..-چرا النور من هرکاری که بخوام انجام میدم ..

النور تو خوب میدونی که من تنها کسی هستم که در تمام -معقول نذارم ..جاناتان سرش رو به سمت النور خم کرد 

آع ..میبنی النور ...پس شرط من -هفته به یادش بودی النور پلک زد ...مرد جهنمی واقعیت رو گفته بود .. این چند
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غیر معقول نیست ... شرط چهارم من اینه که تو باهام ازدواج میکنی وبه دهکده برمیگردی ...النور پشت به جاناتان و 

هیچ وقت با تو ازدواج نمیکنم ..جاناتان با کالفگی گفت حتی اگه حاضر بشم به دهکده برگردم -رو به پنجره کرد ..

واین هم یه نشونهءدیگه از -ولی من وتو همیشه درحال جنگیدنیم ..-النور دست از این لجاجت احمقانه بردار ..-...

ک من ازت متنفرم ..جان لبخندی زد ...این دختر-تو هم لجبازی ..-تومغروری هریسون ..-عالقهءباطنی من وتواِ ..

من هم ازت متنفرم النور ..ولی درکنار این تنفر گه گاهی دلم برای موش -لجباز ویک دنده رو دوست داشت 

فوضولی که از باالی ایون مطب پرت شد تنگ میشه ..النورلحظه ای مکث کرد ..کم کم اروم شده بود واز اون حالت 

من از اینجا میرم هریسون میخوام برگردم به -د ..عصبانیت وطوفان ناگهانی دست برداشته بود ..به ارومی زمزمه کر

دهکده پس دیگه وارث هیچ ثروتی نیستم ..جاناتان از عقب نشینی اشکار النور خرسند شد ..قدمی به سمت النور 

النور سالی احمق ...من هیچ وقت به خاطر ارثی که به تو رسیده این -برداشت ودستهای النور رو در دست گرفت ..

ندادم تو خودت خوب میدونی که پول تو هیچ ارزشی برای من نداره ..درضمن این رو فراموش نکن النور  پیشنهاد رو

اگه من به اینجا اومدم تنها به خاطر برگردوندن تو بود... محل زندگی ما دهکده است ..من وتو به اینجا تعلق نداریم 

شی رنگ جاناتان عشق ومحبت رو دید ..ولی بازهم با النور ..النور تنها سر بلند کرد وبرای اولین بار درنگاه می

النور من منتظر -خاطرات بدی که از هری مک گوایر داشت نمیتونست به این زودی جوابی به پیشنهاد جان بده ..

جواب تو هستم ..النور لبخند موزیانه ای زد ..ونگاهش با بدجنسی درخشید ..جاناتان این نگاه براق رو به خوبی 

متاسفم هریسون جواب من منفیه ..فعال -ومطمئن بود که موش فوضولش به همین راحتی قبول نمیکنه ..میشناخت 

میخوام به دهکده برگردم .جاناتان سینه اش رو جلو داد ونیشخندی زد ..هردو دوباره به رفتار قبلشون برگشته بودن 

هریسون احمق ..جان -ور با حرص غرید ..مهم نیست النور.. اصراری برای قبول کردن پیشنهادم ندارم ..الن-..

دوروز دیگه به دهکده برمیگردم بهتره وسائلت رو جمع کنی النور ....چون در غیر اینصورت -لبخندی زد وگفت ..

دست وپات رو میبندم وبه زور داخل کالسکهءبرگشت میندازم ..شب خوش النور سالی ..واز اطاق بیرون رفت ..النور 

لعنت به تو هریسون مغرور ..جاناتان با اینکه زیاد از جواب الن ور -محکم روی زمین کوبید ..با عصبانیت پاش رو 

راضی نبود ولی همینکه النور به دهکده برمیگشت خوشحال بود ..در نبود النور جاناتان روزهای سختی رو گذرونده 

 بود و واقعا دوست داشت النور دوباره برگرده ...

 

ح افتابی وزیبا ..النور به همراه جاناتان از اسکارلت خداحافظی کردن وبا کالسکهء برگشت به دو روز بعد در یک صب

سالم مری -اوه النور عزیزم ..اومدی ..؟-سمت دهکده به راه افتادن ...مری در کلبه رو بازکرد ولبخند زیبایی زد 

یت وسایلش رو درکنار درگذاشت وبا بی خوبم عزیزم بیا تو خسته به نظر میایی ..النور با عصبان-حالت چطوره .؟

 حوصلگی غرید ..

البته که خسته ام ..اون هریسون احمق تمام مسیر مثل یه سنگ به روبه رو خیره شد ..اه خدایا من چقدر از این مرد -

ولی من اینطور فکر نمیکنم النور ..اون تورو -متنفرم ..مری در حالی که مقداری چای در فنجون میریخت گفت 

بس کن -وست داره وخوشحالم که به خاطر عالقه ای که بینتون به وجود اومده حاضر شدی به دهکده برگردی ...د

البته که -مری من هیچ عالقه ای به اون دکتر مغرور خودخواه ندارم ..مری مقداری کیک برداشت وهمزمان گفت ..

مری ..ولی مری تنها با لبخند ی -...النور غرید .. داری النور... اگه اینطور نبود تو هیچ وقت به دهکده برنمیگشتی

کنار النور نشست ..***هوا کم کم تاریک میشد والنور بعد از یک روز پرکار درحال جابه جا کردن کیسه های ارد 
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بود ..نور شمع ها مغازه رو نیمه روشن کرده بود و الن ور سعی در جابه جا کردن اخرین کیسهءارد رو داشت ..صبح 

ه مغازه اومده بود متوجه شد که فیونا همه چیز رو بهم ریخته وحاال باید دوباره مغازه رو به شکل سابق درمیاورد که ب

االن میام وکیسه رو دوباره روی -..صدای زنگ سر در مغازه باعث شد تا النور با صدایی بلند تر از حد معمول بگه ..

همون روزی که دستش اسیب دیده بود وجاناتان هریسون با زمین کشید ..درهمین لحظه به یاد گذشته افتاد ..

 پرروئی به زور بوسیده بودتش ..

با یاد اوری اون لحظه لبخند مالیمی روی لبهاش نشست وکیسه رو بازهم کشید ..مطمئنا حس امروز النور با گذشته 

بلند کرد ..النور که هنوز در  فرق کرده بود ..درهمین لحظه دستی قوی جلو اومد وکیسهءارد رو به راحتی یک پر

حاضرم باهات سر -گذشته به سر میبرد سر بلند کرد که با جاناتان هریسون مواجه شد ..جاناتان لبخندی زد وگفت ..

یه اب جو شرط ببندم که تو هم به همون شبی که به زور بوسیدمت فکر میکنی النور ..النور که با این حرف جاناتان 

خفه شو هریسون تو اینجا چی کار میکنی .؟جان بدون توجه به -ه بود به خودش اومد ..تازه متوجهءشرایطش شد

تو چرا به خونه نرفتی ..؟النوربا -النور کیسهءارد رو رو کیسه های دیگه گذاشتوبا خونسردی جواب النور رو داد

دش نبود مجبور شدم فیونا تمام مغازه رو کثیف کرده بود ..هیچ چیزی سرجای خو-خستگی وبی حوصله غرید ..

بمونم ..حاال که جواب سوالت رو گرفتی میشه از مغازهءمن بری بیرون ..جاناتان سینه به سینهءالنور ایستاد ..نگاه 

براق جان برای النور عجیب نبود ..خوب میدونست که همیشه افکار پلیدی پشت این برق نگاه هست ..جاناتان 

ی قبل از اون ...درعرض چند لحظه بدون اینکه النوربتونه عکس العملی نشون البته النور ول-نزدیک تر اومد وگفت ..

 بده ..جاناتان دستش رو به دور کمر النور پیچید ول.ب.هاش رو روی ل.ب.های النور گذاشت ...

النور تا چند لحظه در بهت بود ..ولی بالفاصله به خودش اومد ودرستش رو روی سینهءجان فشرد ..جان به ارومی 

 .ب.هاش رو از روی ل.ب.های النور برداشت وزمزمه کرد ..ل

 اوه خدایا تو خیلی شیرینی النور سالی ....درست مثل شیرینی هایی لذیذی که برام میپختی . -

 النور با فریاد گفت ..

 دست از سرم بردار هریسون -

در کنار من در امانی ..نه هری مک گوایر  ارومتر النور کوچولو... تو-جاناتان سر انگشتش رو روی لب النور گذاشت 

نه النور خودت میدونی که این حس رو -راحتم بزار هریسون ازت متنفرم ..-ونه هیچ مردی نمتونه بهت صدمه بزنه ..

 خفه شو-نسبت به من نداری ..تو دوستم داری النور ...

کنی؟ ...تو مال منی ..این رو هیچ وقت  النور سالی تا کی میخوای فرار-وسعی کرد از اغوش جان بیرون بیاد ..

البته -از مغازهءمن برو بیرون ...-فراموش نکن ..النور با عصبانیت با دستهاش سینهءجان رو هل داد وفریاد زرد ..

خانم جوان ..بهتره تو هم زودتر به خونه برگردی ..هوا تاریکه وممکنه کسی که طعم ل.ب..هات رو چشیده باشه به 

.النور منقطع وعصبانی نفس نفس میزد ..ودرعین حال میاندیدشید این دقیقا همون جمله ای بود که سراغت بیاد .

جاناتان قبال بهش گفته بود ..صدای زنگ سر در مغازه خبر از رفتن جان داشت ...النور دستهاش رو مشت کرد وزیر 

 ن از جاناتان هریسون متنفر نیست ..ازت متنفرم هریسون ...ولی در دل قبول داشت که به هیچ عنوا-لب غرید ..

 

دو هفته گذشته بود وجاناتان هریسون با تمام نزدیکی ها وبو..سیدن هاش النور روشدیدا عصبانی کرده بود ..به 

طوری که النور تمایل زیادی برای کشتن جاناتان مغرور پیدا کرده بود ...هوا نیمه ابری بود وباد مالیمی درختهای 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –وحشی آرام غرب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 1 5  

 

النور این درسته -رو میرقصاند ...النور ..سیسیلی ...رزیتا وسینتیا درحال برگشتن به دهکده بودن ..روی تپه ودشت 

-که هریسون تو رو بو...سیده ..؟ النور با تعجب به سمت سینتیا که با زیرکی این سوال رو پرسیده بود برگشت ...

ونن که دکتر هریسون دیشب موقعی که بس کن النور همه مید-معلومه که نه... کی این مزخرفات رو گفته ؟

میخواستی سوار اسب بشی بو...سیدتت ..النور درهمین حین به شب گذشته اندیشید که هریسون احمق با لجاجت 

النور این درسته ..؟صدای سیسیلی بود که با حسرت این سوال رو -تمام... بو...سهءاخر شبش رو طلب کرده بود 

بس کن سینتیا -ولی رابی تو وجاناتان رو با هم دیده ...-این احمقانه است -رید ..میپرسید ..النور با عصبانیت غ

دوست ندارم این شایعه ها پخش بشه ...درهمین لحظه فکر میکرد که در اولین فرصت درس خوبی به هریسون 

ار نفر به مغرور وکله شق خواهد داد ..صدای سایش چرخهای کالسه ای که از دور دست میومد باعث شد تا هرچه

اون دکتر هریسونه ..النور دندون هاش رو روی هم سائید ...به تازگی -سمت صدا برگردن ..رزیتا با عالقه فریاد زد ...

سالم خانم ها ..عصرتون بخیر ..النور حتی به سمت -متوجه شده بود دیگه تحمل وجود این مرد مغرور رو نداره ..

ین مجبور به ایستادن شد ...سیسیلی رزیتا وسینتیا هرسه سالم کردن جان هم برنگشت ..ولی به خاطر توقف سایر

عالی خانم ...جان نگاهی به اسمان -حالتون چطوره دکتر هریسون ..؟-..سیسیلی با پلک زدن های متوالی پرسید ..

خترها بدون هوا داره طوفانی میشه بهتره سوار شید ..من شما رو به دهکده میرسونم ..د-نیمه ابری انداخت وگفت ..

میس النور بهتره زودتر سوار شی ...النور به -مکث پیشنهاد جاناتان رو قبول کردن ولی النور همچنان ایستاده بود ..

بیا دیگه النور ... هوا -ترجیح میدم بقیهءراه رو پیاده برم رزیتا گفت ...-سمت جاناتان برگشت وبا برندگی گفت ..

مهم نیست ..روز خوش ..وبا جدیت راهش رو ادامه داد .جاناتان هم برای رام -... طوفانیه ممکنه هرلحظه بارون بگیره

کردن این دختر چموش اسب رو هی کرد وهمراه بقیه از کنار النور گذشت ..النور با عصبانیت به مسیر خیره شد 

اسمان ورگبار بی  وزیر لب غر زد ...رزیتا که اخرین نفر بود از کالسکه پیاده شد ولی درهمین لحظه صدای غرش

سابقهءباران اه از نهاد جان بلند کرد ..جاناتان بالفاصله اسب رو هی کرد وکالسکه رو به سمت جایی که النور رو ترک 

 کرده بود برگردوند ..به خوبی میدونست که النور زیر رگبار بارون مونده واحتیاج به کمک داره

 

صبری به جاده چشم دوخت ..ولی النور نبود ..جاناتان با نگرانی  شالق رو بار دیگه روی کفل اسب کوبید وبا بی

کجایی النور ..؟تو -درحالی که قطرات اب از لبه های کالهش سرازیر بود اطراف رو نگاه کرد ..زیر لب زمزمه کرد ..

ود النور کجایی ..؟اسب رو به ارومی حرکت داد وهمزمان تمام مسیر رو از نظر گذروند ..قطرات درشت باران ونب

جاناتان رو کالفه کرده بود ..مدت زمان زیادی از شروع بارون گذشته بود وجاناتان نگران النور بود ..جان با دیدن 

جسم تیره ای که زیر درخت بود اسب رو نگه داشت ..مطمئن بود که النور کوچکش زیر درخت پناه گرفته ..از اسب 

ر دوید ..جان با دیدن النور که از شدت سرما جمع شده بود اه از پائین پرید ودرمیان بارش باران به سمت النو

النور ... النور ..؟النور که از سرمای بیش از حد کرخت شده بود به ارومی سربلند کرد ..جاناتان او -نهادش بلند شد ...

ت جاناتان خوشحال خدای من النور ...النور که از برگش-رو دراغوش گرفت ولی گرمای بدن النور جان رو ترسوند ..

سردمه ...من رو ببر خونه هریسون ..جان النور رو دراغوش بلند کرد وبه -شده بود بی حال وناتوان زمزمه کرد ..

سرعت به سمت کالسکه اش برگشت ..موش کوچکش به شدت بیمار ورونجور شده بود ..جاناتان النور رو سوار 

ور رو به خودش چسبوند واسب رو به سرعت هی کرد ...باید کالسکه کرد وخودش هم سوار شد ...بدن لرزان الن

هرچه سریعتر النور رو به خونه میرسوند ..به محض رسیدن به کلبه اش جان بدن تب دار النور رو بلند کرد وبه 
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مون کلبهءخود برد ...فاصلهءکلبهءمری تا کلبهءجان زیاد بود وجاناتان ترحیج میداد تا زودتر النور رو درمان کنه ..ه

طور که از سراپای هردو اب میچکید النور رو روی تخت خوابوند وهیزم بیشتری در اتش انداخت ..پتو ولباس راحتی 

تو برگشتی -خودش رو برداشت وسراغ النور رفت ...النور با وجود تب وگرمای زیاد پلک هاش رو کمی باز کرد ..

البته که -هن خیس النور رو بازکنه زمزمه کرد ..هریسون ..؟جاناتان همون طور که سعی داشت دکمه های پیر

میدونم النور ..تو هم خیلی لجبازی ..لجوج وخرابکار -تو خیلی بدی هریسون ..-برگشتم ..نمیتونستم تنهات بذارم ..

اره من یه -..النور درحالی که چشمهای خمار وتب دارش رو به زحمت باز نگه داشته بود ..لبخند بی جانی زد ..

رم ...همیشه برات دردسر درست میکنم حتی یه بار کت وشلوار جشن بهاره ات رو خراب کردم وتو هیچ خرابکا

وقت نفهمیدی ..جاناتان برای لحظه ای دست نگه داشت به خوبی به یاد داشت که کت وشلوارش برای جشن های 

یرون اورد ..خاطرات شب بارونی در بهاری اماده نبود ..لبخند محوی زد وبه سختی لباس رو از تن گرم وداغ النور ب

بارن دوباره به سراغش اومده بود ..به شدت سعی داشت تا مانع احساسات برانگیخته شده اش بشه ...لباس رو با یک 

بلیز مردانهءراحتی عوض کرد واز کنار النور که حاال نفس های منقطع وصورت سرخ شده اش نشان از تب شدیدش 

وتکه پارچه ای برداشت وشروع به خنک کردن بدن خوش تراش النور کرد ...النور کم  بود بلند شد ...مقداری اب

سرده ..خیلی سرده ...جاناتان به اجبارپتوی دیگه ای روی النور -کم دچار هزیون شده بود وگه گاهی ناله میکرد ...

کرد وروی گونه ها وپیشونی  انداخت وبازهم به کارش ادامه داد ..بدون لحظه ای وقفه بازهم تکه پارچه رو مرطوب

النور رو مرطوب کرد ...باید هرطوری که شده موش کوچکش رو نجات میداد ...کم کم تب النور پائین تر اومد 

والنور نیمه هشیارشد ...جاناتان مخلوط جوشاندهءچند گیاه دارویی رو به النور خوراند وسوپ ساده وگرمی رو براش 

رحال پائین اوردن تب النور بود ..نیمه های شب بود که النور اروم شد وجاناتان با مهیا کرد ...جاناتان تمام شب د

خیال راحت تونست استراحت کنه ...صبح روز بعد خورشید طلوع کرده بود واسمان صاف وروشن بود النور به ارومی 

یره بشه ..تا به یاد بیاره چشم باز کرد ...رخوت وسستی زیاد باعث شد تا برای جند لحظه تنها به سقف چوبی کلبه خ

چه اتفاقی درروز قبل افتاده ..با بی حالی به اطراف نگاه کرد ..ولی با وجود تمام سستی... این کلبه رو به خوبی 

میشناخت ...کلبهءمسیز هلن بود ...به ارومی از جا بلند شد وتک سرفه ای کرد که باعث شد سکوت کلبه شکسته 

هی انداخت ..لباس راحتی مردانه ای به تن داشت که براش کمی بلند بود ...سعی کرد بشه ..به سر تا پای خودش نگا

از جا بلند بشه ..اصال نمیدونست که چرا به اینجا اومده ..فقط به یاد داشت که روز گذشته بعد از رفتن جاناتان 

پنجره رفت ..از پشت شیشه ها به  ...سیسیلی رزیتا وسینتیا زیر رگبار بارون خیس از اب شده بود ..به ارومی به کنار

 دشت خیره شد ...نور صبحگاهی محیط دشت ومزرعهءمسیز هلن رو روشن کرده بود ..

در زیر انوار طالیی رنگ خورشید نگاه النور به جاناتان افتاد که مشغول بریدن هیزم برای کلبه بود ..جاناتان استین 

تبر به کنده های بریده شده وارد میکرد عضالت پیچ در پیچ بازوها های لباسش رو تا زده بود وبا هرضربه ای که با 

وسینهءستبرش رو بیشتر به رخ میکشید ..قلب النور با دیدن جاناتان که با صالبت کنده های چوب رو میشکست در 

جاناتان تکه سینه به تپش افتاد ..النور یک بار دیگه در دل اقرار کرد که جاناتان هریسون به راستی مرد جذابیه ...

های چوب رو برداشت وبه سمت کلبه برگشت ..النور همون طور که کنار پنجره ایستاده بود نگاهش به جاناتان بود 

سالم النور ..بهتری ...؟النور با بی حالی سری تکون داد جاناتان کنده های بریده شده -جان در رو باز کرد وداخل شد 

باید -بهتره برگردی به تخت ..هنوز حالت خوب نشده ..-ور رفت ..رو کنار شعلهءاتیش گذاشت وبه سمت الن

نگران نباش اون میدونه تو اینجایی ..جاناتان بازوش رو به دور کمر النور پیچید -برگردم به خونه ..مری منتظرمه ..
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وبه سمت تخت هدایتش کرد ..بوی بدن جان و لمس عضالت برجستهءبدنش... النور رو وس..وسه کرده بود 

این خیلی خوبه .دیگه تب -..جاناتان پتو رو روی النور کشید ودستش رو به ارومی روی پیشونی النور گذاشت ..

وقتی بارون شروع شد دنبالت اومدم زیر یه درخت پناه گرفته بودی وخیس از -چه جوری پیدام کردی ..؟-نداری ...

تو کوچولوی لجباز بازهم باعث زحمتم شدی -اد ..اب شده بودی جاناتان ظرف سوپ رو به دست النور داد وادامه د

البته که هستی النور تو -من کوچولو نیستم هریسون ..جاناتان لبخند شیرینی زد ..-...النور با صدای گرفته ای گفت ..

کوچولوی لجباز من هستی ...برخالف همیشه النور ا ینبار سکوت کرد ودر ارامش به خوردن سوپ رقیقی که جاناتان 

 ا کرده بود پرداخت ...مهی

 

لباسهام کجاست ؟باید برگردم خونه ..جاناتان ظرف سوپ رو گرفت -بعد از تموم شدن سوپ بود که النور پرسید ...

تو تاوقتی که بهتر بشی همینجا میمونی ...النورباز هم سکوت کرد وحرفی نزد ..واین برای جاناتان -وقاطعانه گفت ..

رخالف همیشه عالقه ای برای بحث کردن با جان نداشت ...تنها خواستهءالنور سکوت واقعا عجیب بود ..النور ب

وارامش کلبهءکوچک میسیز هلن بود که حاال به خاطروجود جاناتان هریسون مغرور ...دل نشین وارام به نظر 

لت زمانی اتفاق میرسید ..جاناتان با تعجب به سمت النور برگشت وچشمهاش رو به عادت همیشه ریز کرد ...این حا

میوفتاد که جاناتان مشغول فکر کردن به چیزی بود ..النور دراون لباس بلند وراحتی درست مثل فرشتهءزیبایی بود 

که قلب جاناتان رو به تپش وا میداشت ..جاناتان ناخواسته به سراغ النور رفت وکنارش روی تخت نشست ...به ارومی 

چی شده النور ..؟النور بعد از مدتها به -ر میرسید دراغوش گرفت وزمزمه کرد ..النور رو که رنجورتر از همیشه به نظ

ارومی بدون حرف به جاناتان تکیه داد ...بازوی جان به دور شونه های النور پیچید ..النور اغوش پرمحبت جان رو 

خب پس من دوباره -.نمیخوای چیزی بگی ..؟سکوت ..-النور ...النور همچنان سکوت کرده بود ..-دوست داشت ...

من از تو متنفرم ..هریسون ..جاناتان لبخند -پیشنهادم رو تکرار میکنم ...با من ازدواج کن النور ...النور لب بازکرد 

من هم ازت متنفرم النور ولی دوست دارم کنار تو باشم ...قول میدم که بعد از ازدواج -محوی زد وزمزمه کرد ...

چون همیشه ودرهمه حال -چرا باید بهت اطمینان کنم ..؟-وربه حرف جان لبخندی زد ..دیگه ازت متنفر نباشم ..الن

درعین دشمنی دوستهای خوبی برای هم بودیم ..النور من وتو بارها جون همدیگه رو نجات دادیم ...بامن ازدواج کن 

ن ل.ب.هاش رو به ارومی روی النور ..النور سربلند کرد وسعی کرد از اغوش جان بیرون بیاد که جا-نه ..-النور ..

ل.ب.های النور گذاشت ..وجود النور گرم شد وقلبش شروع به تپیدن کرد ...جاناتان النور رو بیشتر به خودش فشرد 

قبول کن النور .. ...النور لبخند زیبایی زد -ول.ب.هاش رو کمی از ل.ب.های النور فاصله داد ودوباره زمزمه کرد ...

هریسون خودخواه ..من با تو ازدواج میکنم ..جاناتان لبخند محوی زد وبا حرارت بیشتری  باشه جاناتان-وگفت ..

النور رو بو.سید ...النور مطمئن بود که هیچ وقت نمیتونه درمقابل بو.سه های جاناتان مقاومت کنه ...***صبح روز 

ازدواج کردن ..اگه چه که النور دسته یکشنبه بود که النور وجاناتان درحضور اهالی دهکده ..مری ..وپدرومادر جان 

گل های زیبای وحشی اش رو روی بازوی جاناتان خورد کرده بود وجاناتان به خاطر لجاجت با النور نیمی از گیالس 

شامپاینش رو روی لباس کرم رنگ النور که دامن ساده ای داشت خالی کرده بود ..وحاال عروس با لک تیره رنگی 

ایستاده بود ولی هردو میدونستن که با وجود تمام این لجبازی ها دلباختهءیکدیگر شدن  روی لباسش درکنار جان

وبه قدری وابستهءهستن که دیگه نمیتونن به تنهایی زندگی کنن ..سیسیلی درحالی که به ارومی به النور نزدیک 

مت دوست صمیمیش برگشت برات خوشحالم النور دکتر هریسون مرد خوبیه ..النور با ناراحتی به س-میشد گفت ..
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نه النور کامال مشخص بود که تو ودکتر هریسون به هم عالقه مندید -متاسفم سیسیلی ...سیسیلی لبخند مالیمی زد -..

ممنونم سیسیلی ..سیسیلی بوسهءنرمی روی گونهءالنور گذاشت ...النور باور داشت که -..برات خوشحالم عزیزم ..

آها ..دیدی النور ..تو باالخره با -سون ِ...سینتیا که به تازگی رسیده بود گفت ..سیسیلی همچنان عاشق جاناتان هری

البته وباید بهت بگم من -اون دکتر هریسون خودخواه مغرور ازدواج کردی ...النور با یاد اوری گذشته لبخندی زد ..

میسیز هریسون -طعنه گفت ..هنوز هم از هریسون متنفرم ...هرسه لبخند زدن جاتانان به سمت النور برگشت وبه 

خدای من جان ..تو حق نداری من رو به این اسم صدا کنی ...جاناتان با چشمهای -موقع رفتنه ...النور کمی اخم کرد ..

هریسون اینقدر مغرور وبی -البته که میتونم میسیز هریسون ..ابروهای النور در هم گره خورد ..-درخشان گفت ..

جوان بهتره حرکت کنیم ..خورشید درحال غروب کردنه ...النور دستش رو به دور بازوی  حتما بانوی -ادب نباش ..

جان حلقه کرد وهمراه جان سوار برکالسکه ای که با گلهای زیبای وحشی اراسته شده بود شد ...النور به رسم گذشته 

سیسیلی افتاد  برگشت ودسته گلش رو به سمت جمعیت پشت سرش پرتاب کرد ..دسته گل در میان دستهای

والنورلبخندی زد ..جان ضربه ای به اسب وارد کرد واسب به راه افتاد ...النور با راه افتادن کالسکه به سمت جان 

-امکان نداره ..خودم اینکارو میکنم ..-افسار اسب رو به من بده ..جاناتان ابرو درهم کشید ..-برگشت وگفت ...

 از دو شرط باقی مونده ام استفاده کنم .. محاله النور کاری نکن که-هریسون ..!!

 این درست نیست . تنها یک شرط باقی مونده ..-

 نه دو تا ..-

-خودخواه ..-لجباز ..-مغرور ..جان با تفریح جواب داد ..-النوربا ناراحتی صورتش رو برگردوند وبا حرص غرید ..

 موش فوضول ...

 والسالم 

 مون شاین

99/1/90 

 

 

 پايان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «
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برای دانلود جديد ترين و عاشقانه ترين رمان های ايرانی 

 مراجعه کنید تک سايتو خارجی به وب 
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