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 میاهللا الرحمان الرح بسم

 

 است یشرع ریو غ یقانون ریغ دیتقل ای یکپ هرگونه

 

 لیجعبه پر از وسا هی...اون خونه يتو.میکرد یمنتقل شد ما اسباب کش)میپدرنا تن(مکس نکهیبعد از ا:مقدمه

 !پسر کشته شدهست هیخاطرات  دمیمن دفترچه رو خوندم و فهم.دفترچه توش بود هی.بود یمیقد

واقعا ...دمیکه من د یکنم؟اون کاریچ ایخدا...منم افتاد يهمون اتفاقات برا یوقت یبوده ول وونهیکردم د فکر اولش

 بمینص یسرنوشت ترسناك ک نی،ايروح نقره ا ،اونياون انگشتر نقره ا!سر اونه ریز زی؟همه چ!روح بود هی

 )؟!شد

 

 

 اول فصل

 ! را بگو زیچ همه

را که  نکشیع.کندیو به ان نگاه م گذاردیکاغذ م يو رو ردیگ یبه دست م خود را یمشک سیوالتر،روان نو دکتر

 :دیگویو م کندیجا به جا م یداشت کم يقطور اهیقاپ س

 .ياریب ادیبه  ویکن همه چ یبا ارامش سع.به من بگو از کجا شروع شد.نکیرو برام بگو ل یخوب همه چ-

به دکتر  نکهیو بدون ا دیچشمانش لرز یکم.بود شانیپرو  حالیانداخته بود و صورتش ب نییچشمانش را پا نکیل

واضح تر و با .چشمانش امد يجلو زیهمه چ.ماجرا کرد فیشمرده شروع به تعر یارام و کلمات یینگاه کند با صدا

 :کردیم فیاز انچه تعر شتریب اتیجزئ

از پله ها لنگان لنگان  نیگچمدون سن هیبا !پله ها صدام زد نییبودم که مادرم از پا لمیجمع کردن وسا درحال

حاال .انداختم ینگاه منیبعد به اتاق نش.به دستم بدم یگذاشتم تا استراحت نیپله ها چمدون زم نییپا.نییاومدم پا

 يرو يو لبخند.(اون خونه پر از خاطرست يجا مهه...شد فیح یلیخ.دمیکش یاه.ادیبزرگ تر بنظر م هیکه خال

با پدرو مادرم کادو هارو باز  سمسیسرد کر يکه شب ها یرنگ يقهوه ا ي نهیشوم)صورتش نقش بست

چقدر دلم .رمیکه اونو به زور ازش بگ کردیم کیخودش منو تحر يو پدرم با باال گرفتن کادو میکردیم
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 یلیحالم خ.ستین نجایحاال که بزرگ شدم اون ا یول.گرفتمیم یاونقدر بلند بودم که کادو رو به راحت خواستیم

 !وقت رفتنه.به چمدونم انداختم ینگاه نوییو انداختم پاسرم.گرفته بود

 نیخودمو به ماش.دیچیپ یم یخال منینش يچرخ چمدون تو يصدا.چمدون رو باز کردم و راه افتادم ي دسته

ناراحت :((که روشن شد مکس گفت نیماش. و سوار شدم نیصندوق عقب ماش يرسوندم وچمدون رو گذاشتم تو

 یلیخ.))ادیخوشت م زشخونه ا نیاز ا شتریمطمئنم ب.نجاستیقشنگتر از ا یلیخ وندمیجد يخونه !نکینباش ل

 .دیاونم منظورم رو فهم.نگاه کردم رونیپس فقط به ب.حرف زدن با اونو نداشتم يحوصله .ناراحت بودم

*** 

طراف به ا یحت.شدم و چمدونم رو برداشتم و رفتم سمت در خونه ادهیپ عیسر.میدیرس دیجد يبه خونه  یوقت

کت و شلوار  هیداشت و  يقد بلند.بود دهیخودش زود تر از ما رس نیکه معرف خونه بود با ماش یکس.نگاه نکردم

 :بهم سالم کرد و گفت.بود دهیپوش اهیس

به  ینگاه هی زنمیتا با خانوادت حرف م یتونیدرو برات باز کنم؟م يمخوا.من ران هستم!یباش نکیل دیتو با-

 .ياتاقت بنداز

 .ممنون.بله-

پنجره  هیشده بودن و اتاق خواب ها هم باال بودن و اتاق من  دهیها همه چ لیوسا.برام باز کرد و رفتم تو درو

اون مرد .انداختم اطیبه ح یاز پنجره نگاه.داشت کیتراس نسبتا کوچ هیبزرگ داشت و اتاق مادرم و مکس  ي

 یصداشون به اروم.تا صداشونو بشنوم دمباز کر پنجره رو يگوشه .زدیرفته بود و مادرم داشت با مکس حرف م

 .گنیم یبفهمم چ تونستمیاما م ومدیم

 .از دستش ناراحت نشو مکس.کنهیم یبدخلق رونیاز اون خونه امده ب نکهیون بخاطر ا-

حتما حاال که از خونه .ومدیاون قبال هم از من خوشش نم یول!نکرده یاون کار اشتباه ستمیاز دستش ناراحت ن-

 .ازم متنفره رونیرش اوردمش بپد ي

 .بعد مادرم انکارش کرد.پوزخندگفت هیرو با  نیا

 ...ستیطور ن نینه ا-

پس پنجره رو .بشنوم خواستمینم گهید یول.نمیحاالت صورت مادرمو بب تونستمیپشتش به من بود و م مکس

 تونمیدوباره م یک.ر کردمفک یمختلف يزایسرمو به چ ریدستامو گذاشتم ز.تختم يبستم و خودمو پرت کردم رو
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 نیاز ا...با مادرم ازدواج کرد و دیچرا مکس با...شدیم یاگه پدرم زنده بود چ...رمیکدوم مدرسه م...نمیدوستامو بب

 .زایجور چ

 :دکتر به او گفت.لحظه هم ارام و گرفته بود نیتا اخر نکیل يصدا

 .از مکس بگو-

 :جواب داد او

سه سال بعد از مرگ پدرم کم کم مادرم و اون با هم .بودن یمیهم صمدوست پدرم بود و اونا با...مکس-

من سه ساله که دارم تحملش !سالم بود 13من  یوقت...شدن و اون از مادرم درخواست ازدواج کرد یمیصم

 .کنمیم

 :گفت دکتر

ج مکس با مادرت ازدوا شیساله پ 3و) کندیم دییبا سر تا نکیل!(که پدرت فوت کرد يساله بود10پس -

 تو با اون چطوره؟ يخب رابطه ).دهدیباز هم سرتکان م!(کرده

همه تو  گفتیمادرم م.یبنظر من اشتباهه که بعد از مرگ دوستت زنش رو تور کن.ومدیمن از اون خوشم نم-

با وجود اجتناب من از .کنمیکه من فکر م ستین یاما منظور مکس اون.کننیفکرها رو م نیهم یسالگ16سن 

 .مثل پسرش رفتار کنه منبا من حرف بزنه و به قول خودش با  کنهیم یدن با اون، مکس سعرفتار کر یمیصم

 !یدونیخورده م بیمادرت رو فر!مکس مادرت رو تور کرده یکنیفکر م-

مردا  نیخودشون رو واسه ا رستانیدب يدخترا!زبون نیریورزشکاره و ش!ییخرما يو موها یصورت استخون-

 ...کننیخفه م

 از همسرش جدا شد؟ یک ه؟اونیاسمش چ.دارهپسر هیمکس -

 !مکس اصال ازدواج نکرده یول.سالشه9.انیبرا-

 ؟يبد حیتوض شتریب یتونیم.ادامه بده.عجب-

احترامشو  کردمیم یاما بخاطر مادرم سع.خوامیالبته من نم...میزدیبا هم حرف نم یلیمن و مکس خ-

 !رفتینم شیخوب پ یلیالبته خ...رمیبگ

 ؟یدون یم ينو ادم بداو.طور نیکه ا-

 :حرکت کرد و بعد گفت یداشت کم نیکه بر زم یچشمانش با نگاه.سکوت کرد یکم نکیل

 .دونمیم یاونو ادم خودخواه...نه دیشا...دیشا-
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 شه؟یم تیبهش حسود-

 :و با همان لحن ارام گفت دیرا در هم کش شیابروها نکیل

 ...نه

 :او هم ادامه داد.کند فیماجرا را تعر يتکان داد و از او خواست که ادامه  يسر دکتر

بعدش مادرم امد باال و منو واسه .دمیشد خواب کیکه هوا تار یاروم اروم چشمام خسته شد و خوابم برد و تا وقت-

 نطوریا یوقت.نگاه به من انداخت و رفت مین هی شدیداشت بلند م یبه چمدون کردو وقت یبعد نگاه.کرد داریشام ب

 .نییرفتم پا کردموخودم رو جمع و جور .تموم دارم مهیکار ن یعنی کردینگاه م

*** 

کمرش و  يدستش رو گذاشت رو ییظرفشو يمادرم موقع گذاشتن بشقاب ها تو.شب غذا تموم شد9:30 ساعت

کمکش  زیجمع کردن م يدلم براش سوخت و تو.دیکش یدر بره و هم زمان اه شیفشارش داد تا خستگ

مادرم هنوز .نجاو گذاشتمشون او ییرفتم به سمت ظرفشو.بود رو برداشتم کمیکه نزد ییها وانیچندتا از ل.کردم

به .کردیمکس هم داشت کمک م.به من انداخت و لبخند زد زیام تینگاه رضا هی دیمنو د یوقت.بود سادهیاونجا وا

جا ساکت همه .سفره رو جمع کردم ي هیمن هم بق.کرد و بعد مشغول مرتب کردن ظرف ها شد یاون هم نگاه

 .بود

*** 

ساعت .انداختم اطیبه ح ینگاه. ینیرو بب اطیبا اون ح یتونیپنجره بزرگ داره که م هیخونه  اشپز

ماه کامل بود و هوا .زدیبرق م دینور سف هیچمن ها  ينور ماه به چمن ها خورده بود و رو.بود قهیدق10:45بایتقر

 :رفتم گفتم یم درکه به سمت  یموقع.بندازم اطیبه ح یبا خودم گفتم نگاه.نبود کیتار یلیخ

 .بزنم اطیبه ح يسرر هی رمیم-

 :گفت مادرم

 ؟یچمدونتو مرتب کن يخواینم-

 :کردم گفتم یدرو باز م یوقت

 .بعدا مامان-

هوا رو  کمیفقط نور ماه .نگاه کردم رونیدر رو باز کردم و دوباره به ب.یدرو بستم و رفتم به سمت در خروج و

بودم که  اطیوسط ح بایقدم زدم و تقر یبه اروم.کردم یسرما حس م ير مور شدن بدنمو تومو.روشن کرده بود
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 دیشا.مطمئن بودم که درو بسته بودم.دممن با وحشت دور ز.کرد دیرو تول یهولناک يباد محکم درو بست و صدا

برگ  يپاهام صدا ریچمن ها ز.اروم گرفتم و شروع به راه رفتن کردم دمیعلت صدا رو فهم یوقت!حواسم نبود

که  ییوارهایبه د.دیرس یمن به گوش م يباد و قدم ها يهمه جا ساکت بود فقط صدا.دادنیرو م يزییپا يها

که من  ادیم ییصدا.توجه ام رو جلب کرد يزیکردم که چ ینگاه م ودندرو احاطه کرده ب اطیدور تا دور ح

 يرو به رو.بسته شده بود کنار خونه بود ریو زنج یمیقفل قد کیکه با  یدر چوب کی.از کجاست دونستمینم

 دهیبود و چوبش هم پوس يبه انبار هیشب.یرفتم به سمت درچوب!منیکنار اتاق نش يکتاب خونه  يپنجره 

فضا  شیتق تق حرکت در و اصابتش به قفل کلون يصدا دیوز یباد م یدر شکسته بود و وقت ییباال يلوال .بود

در بودم که پام به  یدر چند قدم.تر شدم کیپس بهش نزد.هست یاون تو چ نمیکنجکاو شدم بب.کردیرو پر م

به چونه ام . کرد یو فکم درد م کردمیم یسیصورتم احساس خ يرو. نیکرد و محکم خوردم زم ریگ يزیچ

 تیبا عصبان. داشتم يواقعا احساس گند.شده بود یصورتم گل.هیگل دمیفهم.و به دستم نگاه کردم دمیدست کش

 .کردم بلند بشم یو سع دمیکش یاه

 ؟یگشت یم یدنبال چ نیرو زم.نکیل-

بود و منتظر  ستادهیقدم دور تر از من ا 20حدود  يکاپشن قهوه ا هیبا .مکس بود.درجه چرخوندم90رو  سرم

بهم  ینگاه کل هیمکس .زانوم لم دادم و با فشار بلند شدم يرو.کردیتنم درد م.بعد به سمتم اومد.جواب بود

 :گفت انداخت و

 حالت خوبه؟...اممم-

 :اخمو گفتم يا افهیق با

 .اره خوبم-

 ؟یگشت یم يزیدنبال چ نیرو زم-

 .خوردم زیل-

 !بارون اومد يخواب بود یاره وقت...اه-

 :گفتم.اخه لباسم رو تازه شسته بودم.حرف رو که زد خشکم زد نیا

 بارون؟...ب-

اعصابم خورد .مثل کف دستام و صورتم.شده بود یگل نمیس يشلوارم تا قفسه  يلباسم نگاه کردم از پاچه  به

 :ناله مانند و اروم گفتم ییبا صدا. شده بود
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 ؟!اخه چرا...نه نه-

 :گفت.کرد یهمون طور که نگام م مکس

 .یینداره بندازش تو لباسشو یبیع-

 .شهینم-

 چرا؟-

 .شهیکنف م.وشنهتازه لباسم رنگ ر.رهیهم نم انیکه تن برا شهیم کیچون اونوقت اونقدر کوچ-

 :متعجب گفت ینگاه با

 .شیشوریخب بعدا م...طور نیاه که ا-

 :نگاه کردم  تیبا عصبان بهش

 ؟يدار کاریبا من چ-

 خوامیم.رو نخواستند لیوسا نیاونا ا.هیمال صاحب قبل ادیخرت و پرت تو انبار جا مونده که بنظر م يسر هی-

 .نهیهاش سنگ يسر هیدور  زمشیبر

 :گفت رفتیسمت خونه م که به یحال در

 .میبر ایحاال ب-

 :شدم که اون گفت رهیبه در خ هیچند ثان.افتاد یمیبه در قد نگاهم

 ؟يایب يخواینم-

 ...يعجله دار نقدریچرا ا.امیها؟االن م-

شلوغ که  لیو وسا دهیپوس يها واریکه در رو باز کرد ونگاهم به د نیهم.خونه يانبار يمنو برد تو.راه افتادم بعد

 :ارگفتمیاخت یب.گرد و غبار هوا رو پر کرده بود يبو!شده بود افتاد دهنم باز موند دهیاز اونا تار عنکبوت تن یکیه ب

 !یعجب جهنم-

. شونم يچرا دست گذاشته رو نمیشونم و من به خودم اومدم و بهش نگاه کردم بب يدستشو گذاشت رو مکس

 :گفت

 چرا کمک خواستم؟ يدیفهم-

 :ست زدم کنار وبا اخم گفتمرو با پشت د دستش

 .میزودتر تمومش کن ایب-
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ارنجم دادم باال  يرو تا باال میگل يها نیبعد است.انگار به رفتارم عادت داشت.نشون نداد یعکس العمل چیه اون

کتاب  يقفسه  کی ي وارهیخم شد و د.بعد اومد تو.کرد زونیاونم کاپشنش رو دراورد و به در او.و رفتم تو

 :فتداشت رو گرفت و گ يا شهیش يکه درها یلیبلند و مستط کتاب یمیقد

 .رونیو از در برو ب ریاون طرفشو بگ.میشروع کن نیاز ا ایب-

به  میبود که نفسم گرفت و فقط تونست نیاونقدر سنگ.روبرو رو گرفتم و عقب عقب به سمت در رفتم وارید من

 ریدر و کمد گ نیبه پشتم انداختم و مطمئن شدم ب یبا هر قدم نگاه.میبلندش کن نیوجب از زم کی ياندازه 

دادم و چشمانم رو  هیکمد تک واریو به د دمیکش قینفس عم یاز خستگ.رونیب مشیبرد تیبا موفق.کنمینم

 :امد بلوزش رو تکوند و گفت یکه به سمتم م یمکس در حال.بستم

 .کنمیعوضش م نیا اب کهیمن کوچ يقفسه کتاب خونه .دور میرو ننداز یکی نیچطوره ا گمیم-

 :در همون حالت گفتم گهیم یچ دمینفهم اولش

 ...بکـ يخوایم يهرکار-

 :دفعه چشمام رو باز کردم و نگاش کردم کی بعد

 ببرمش باال؟ دیبا یعنی؟یچ...-

 :گفت زیتمسخر ام يلبخند با

 .باال مشیبر یما م!نه-

 :تپله ها گف يلحظه فقط منتظر معجزه بودم که مادر از باال اون

 .کنم بعد زشیبذار تم!فهیکث یلیباال؟خ نشیاریب نیخوایم يجور نیا

 :تمام قبول کرد تیبا رضا مکس

 !نکیل میبر ایب.رونیب میبریها رو م لیوسا ي هیپس ما هم بق.خوبه-

و  امیبخاطر مادرم باهاش کنار ب میخودم بود باهم قرار گذاشته بود ریتقص.دادیبهم دستور م یوقت ومدیدرم کفرم

 :گفتم یلب ریز.رمیکه امکان داره احترامشو بگ ییبه مادرم هم قول داده بودم تا جا

 ؟یزنیسگتو صدا م يمگه دار-

 :اروم گفت یبه سمت من اومد و با لحن.دیمادرم شن فقط

 باشه؟.یفکر کن پسرش.باهاش خوب باش-

 .دادمیخواست بهش نم یکه م یخوشحالم چون جواب.اشپزخونه يمنتظر جواب باشه رفت تو نکهیهم بدون ا بعد
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*** 

ها ارزش  یلیخ یها دور انداخته شد ول لیازوسا یلیخ.شد کیتفک يانبار يها لینصفه شب وسا يها کینزد

جعبه بود که  کی يانبار ياما گوشه .رنگ شدم ییطال یمیتلسکوپ قد کیمثال من صاحب .نگهداشتن داشتن

 ...بود یقبل يعبه مربوط به صاحب خانه ج ومدیبنظر م.به خودش جلب کرد یلیتوجه من رو خ

 :کلماتش مقطع شد

 ...بود يا گهید زیچ تیواقع... تیواقع...اما-

 .ادامه بده...خوبه-

 یچشماش بود بغض ياما خاطراتش جلو کردیرا نگاه م نیزم يکه چشمانش رو یسکوت کرد و در حال یکم او

 :جواب داد يگرفته ا يبا صدا.را گرفت شیراه صدا

 ... .کردم یبازش نم...وقت چیاش هک يا-

 .ختینر یاما اشک...برهم فشرد کندیتحمل م يرا انگار که درد شیانداخت و پلک ها نییسرش را پا و

 .شود یاغاز م نگونهیداستان ا و

 

 

 دوم فصل

 کهن  خاطرات

که  یچساعت م کی،يقهوه ا يدفترچه  کیغبار گرفته و کهنه مثل  یلیوسا یمیو قد یخاک يجعبه  داخل

 گریرا به خود جلب کرد و باعث شد به د نکیپنج نفره توجه ل یعکس خانوادگ کیان شکسته بود و  ي شهیش

به دفترچه نگاه کرد و خواست درش را باز کند که مکس وارد  هیاو چند ثان.توجه نکند یلیلوازم داخل جعبه خ

 :دیدفترچه پرس دنیو هنگام د ستادیا نکیشد و ارام پشت سر ل يانبار

 ؟يکرد داشیها پ لیوسا يه؟تویاون چ-

 :گفت دیبعد با ترد. انداخت یبا سرعت سرش را به سمت مکس چرخاند و بعد به جعبه نگاه نکیل

 .پس نندازش دور.جعبه رو نگه دارم نیا خوامیم-

 هست؟ یاون جعبه چ يمگه تو-
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مال  لیوسا نیکه ا دیاگر بگو فکر بود که نیدر ا.نداد یاو جواب.شد یم نکیمکس موجب ازار ل يکنجکاو

مکس .خواستیرا نم نیا نکیشود و ل یان ها م دنیبوده است مکس هم کنجکاو به د یقبل يصاحب خانه 

 نکیل.منتظر جواب او ماند درا شناخته بو نکیل یکه بعد از سه سال به خوب ییبود و از انجا يانسان با حوصله ا

سوال کرد و مکس  یقبل يرا عوض کند و در مورد صاحب خانه  ندارد تالش کرد تا بحث يراه فرار دیکه د

 .داد به سوال او جواب دهد حیبه جواب دادن ندارد اما ترج یلیاو تما دیفهم

 .شده بود و اخرش هم سکته کرد ونهیعمرش د يکه اخرا کردیم یساله زندگ80 رزنیپ هیقبال  نجایا-

 ؟یدونیاز کجا م-

با عنکبوت ها  يخوایاگه نم رونیب ایرو قفل کنم پس با جعبه ب نجایدر ا مخوایم.مشاور امالك به من گفت-

 .زود باش.یبخواب

خجالت  نکیل.حرف به او فهماند که هنوز حواسش به جعبه هست و نتوانسته است او را گمراه کند نیبا ا مکس

 .رفت رونیب يو با جعبه از انبار دیزده نگاهش را از او دزد

*** 

ساله بود 17_16 يبلکه مال پسر.نبود رزنیپ کیخاطرات مال .و با سرعت دفترچه را باز کرداتاقش را بست  در

 یعبوس و کول یرزنیدر عکس پنج نفره پ رایباشد ز رزنیان پ يمال نوه  دیپس با خود فکر کرد که حتما با

 ستادهیر و پدرش ادر کنار ماد بلندبور  يپسر با موها.کردیم یدرعکس نگاه غضبناک يشد که به پسر یم دهید

او .زندیخواهرش بود را گرفته بود اما معلوم بود که از ته دل لبخند نم امدیکه بنظر م يبود و دست دختر بچه ا

 .داشت نیغمگ ینگاه

 ينوشته نشده بود و فقط رو یدفترچه اسم يرو.کرد قیتر تشو شیرا به خواندن دفترچه ب نکیعکس ل دنید

 16که مربوط به خاطرات  34 يپس صفحه !34ص .باز کرد یرا شانس يا صفحه.خاطرات من:ان نوشته بود

 :پسر بود را خواند یسالگ

 يانبار يمن تو.گشتندیشب دنبالم م مهیچون همه تا ن میریجشن بگ میما نتونست یول.مهیسالگ 16تولد  امزوز

 دونمینم یمن حت.ارهوجود د یها چ شهیاون ش يتو کنهیکس باور نم چیه.من از اونجا متنفرم.بودم هوشیب

 کاریاصال چ.وحشتناك رو نداره ياکاره نیحق ا رزنیاون پ.کارخودشه دونمیم.بدونم خوامیم.اونجا رمیچطور م

 خانوادست؟واقعا مادر ماردمه؟ نیواقعا عضو ا کنه؟اونیم

 :35 ي صفحه
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را از  یاهیوم سخونه رفت و م یکیدر نزد یزن يبه خونه  شبیاون د.هیریجنگ رزنیشغل اون پ دمیفهم من

بود که  يراز نیا!نادره یلیخ زایچ نیشهر ا نیا يتو!متعادل شد ضیو بعد رفتار زن مر دیکش رونیدهن اون ب

 دیبا دونمیحاال که م!تها هس زیچ نیماهم از ا يخونواده  يتو دونستمینم.کردیمادرم ازم پنهون م

 یم ياون انبار يمن رو تو کنه؟چرایو نابود نمچرا اونا ر!اههیس يها شهیپر از ش ياون انبار يکارکنم؟تویچ

 ؟!اندازه؟اونا جن هستن؟زندن

او با خود فکر کرد که صاحب .بودند هیبه اشراف زاده ها شب رزنیدر عکس همه بجز ان پ.متعجب شد نکیل

بوده  یقبل يمنظورش همان صاحب خانه  رزنیو از پ اطیداخل ح يمنظورش همان انبار يدفترچه از انبار

معما نرسد ارام  وابدارد و تا به ج ازین يتر شیبه اطالعات ب يریگ میتصم يدانست که برا یاو م.است

 .به سراغ مکس برود گریخود بار د یباطن لیبود که بر خالف م نیکار مستلزم ا نیا.ردیگینم

 دنید که با دمکس در حال خواندن روزنامه بو.افتی منیاو را در اتاق نش تیبه دنبال مکس گشت و در نها او

 :سر از روزنامه بلند کرد و گفت نکیل

 .شد یمادرت داشت نگرانت م.خوبه.رونیب يباالخره از اون اتاق اومد-

 :ردیداد اول از مادرش خبر بگ حیترج.کرد خواندن دو صفحه انقدر طول بکشد یفکر نم.به ساعت نگاه کرد نکیل

 مادرم کجاست؟-

 و اون اتاق نگه داشته بود؟تورو ت یچ.کنهیاون داره استراحت م-

 ؟ياز اون مشاورامالك دار يشماره ا...مکس تو...ممم-

 به اون جعبه اس؟ ؟مربوطيخوایم یواسه چ-

 نه؟ ای ياون شماره رو دار. یحاال هرچ-

 .زتیم يرو زارمشیگل کرده؟باشه برات م تییماجراجو-

 .منونم.بعدا به خودم بده.اس ختهیاتاقم بهم ر...کارو نکن نیلطفا ا-

رفتار ها  نیا دنیمکس با د.منتظر جواب باشد دوباره به اتاق خود بازگشت و در را قفل کرد نکهیبدون ا نکیل

موضوع فکر  نیو به ا گذاشتینسبت به خودش م نکیل ياعتماد یحرکات را به حساب ب نیشد و ا ینگران م

 .دارد ازیاو ن رفتنیپذ يبرا يتر شیکه او به وقت ب کردیم

داده و همچنان با  هیبه تختش تک نیزم ياو رو.شد ینم دهیشن ییهمچنان قفل بود و صدا نکیق لاتا در

 :در حال خواندن دفترچه است يکنجکاو
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 :36ص

من در .رفتم يخودم به ان انبار يخواهر کوچکم اصرار داشت من با پا.کنم دایعلت را پ تونمینم کنمیم يهرکار

 .ترسهیمن ماون از .خودم قفل کرده بودم يرو رو

 کارکنم؟منیچ دیحاال با.رمیم شیکند پ یلیو من خ شنیم ادیمعما ها دارن ز.شدم يبفهمم چطور وارد انبار دیبا

 ام؟ وونهید

 :37ص

اگه .شمیم کیمن دارم به مرگ نزد.ستیاصال خوب ن نیا.شهیداره بدتر م.ستیمن رو به بهبود ن یقلب يماریب

هم دوباره  روزید.کنمیپس انها را مصرف نم دهندیانجام نم میماریه بواس يو کار کننیم فمیدارو ها فقط ضع

واقعا اون  ای؟!شده ریتبخ.نبود نیزم رو یچیه یول.ها شکسته بود شهیاز ش یکی روزید. افتاده بودم يانبار يتو

 ...زنه؟مسخرسیخونه پرسه م يجن تو هیزندست؟ اهیموم س

ز خود نوشته ها هم واضح بود که ان پسر هر روز خاطراتش را ا.نوشته شدن خاطرات کرد خیبه تار ینگاه نکیل

باور کردن وجود جن و ارواح .شده بود جیگ نکیاما ل.نوشت و مطمـئنا به انچه نوشته است اعتماد کامل دارد ینم

موضوع  شیو شک او به مادربزرگ مادر ارب کی يشدن پسر در روز تولدش ان هم نه برا بیملعون در اتاق ،غ

 .بود هیتر به گزارش کار شب شیخاطراتش ب.بود یبیعج

 :38ص

خواهرم  ایخودم  يبرا يدینتونستم کار مف.شده رتریاون گوشه گ.گذرهیخواهرم م یکه از افسردگ ادهیز مدت

 .به صاحبش بود يانگشتر نقره ا هیکه کردم برگردوندن  يدیتنها کار مف.انجام بدم

موضوع سر  نیتر از ا شیکند ب یکند و سع یبه بررساجسام داخل جع ي هیبق ردیگ یم میتصم نکیل

 ییطال یکه چشمش به ان افتاد ساعت مچ يزیچ نیاول.جعبه را مقابل خود گذاشت و در ان را باز کرد.اوردیدرب

در همان .ساعت را برداشت و خوب به ان نگاه کرد.بود یمیقد يطالکوب شده  لیانج کی يرنگ بود که رو

چشم به ان  کیبا .رنگ بودند کیساعت و تلسکوپ هر دو .تلسکوپ گرفت يرا جلو که نشسته بود ان یحالت

 :گفت یبعد به ارام.کرد سهیدو نگاه کرد و رنگ انها را با هم مقا

 !کنن یذره هم فرق نم کی!هم رنگن-

ا بر دارد ر لیبار خواست انج نیدوباره به جعبه نگاه کرد و ا.گذاشت نیزم يان را نگاه کرد و بعد ان را رو یکم

دستش  نیهم يبرا.بود زانیدراز دنده دار بر ان او ي لهیم کیگردنبند بود که  کی لیدر سمت راست انج یول
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) یساعت مچ ایمثل تلسکوپ (کرده بود  دایپکه  یلیگردنبند برعکس وسا.و بعد به سمت گردنبند برد دیرا کش

 .ان نبود يبر رو یرنگ بود و طرح ينقره ا

 .دادندیرا قلقلک م نکیانگشت ل ینبودند؛فقط کم زیت.دیگردنبند کش زیاو يها را بر دنده دستش

 يو همه  دیدست کش نیزم يهول کرد و دستپاچه بر رو نکیل.در زدن مادرش سکوت اتاق را شکست يصدا

 کیمادرش را با .در را باز کرد.بر زانوانش بلند شد و به سمت در رفت هیتختش هل داد و با تک ریرا ز لیوسا

 :به مادرش نگاه کرد و گفت.اورد وداو را به خ وانیل يسرد.داد نکیکه ان را به دست ل دیدر دستش د ریش وانیل

 .ممنونم-

 ومده؟ین شیکه پ یچرا در اتاقت قفل بود؟مشکل-

 .کردمیرو مرتب م لمیداشتم وسا.ومدهین شیپ یمشکل.نه-

 .یزود بلند بش دیدا بافر.پس برو بخواب شهیم ریداره د گهید.واسه امروز بسه-

 :دیان را فهم یمادرش هم معن.دیمنتظر ماند تا مادرش علت را به او بگو زیسوال ام یبا نگاه نکیل

 .یبخواب 8تر از ساعت  شیب زارهیکه نم ادیقراره فردا ب یکی-

 !میما تو تابستون یول!؟یچ-

 .دونمیم-

پله ها برداشت و از پله ها  ينرده  ير بنفشش را از رواز اتاق دور شد و ربدوشاب انهیموز يمادرش با لبخند بعد

به گردنبند  یدوباره نگاه.جعبه گذاشت يتختش را تو ریز لیگذاشت و وسا زیم يرا رو ریش نکیل.رفت نییپا

را با اضطراب  لیفکر کرد که چرا وسا یکم عدب.تخت هول داد ریجعبه را دوباره ز.کرد و ان را در جعبه گذاشت

را  وانیبعد ل. دینوش یگرم شده بود برداشت و به ارام یرا که کم ریش!نکرده بود یکه کار اشتباه او.کرد میقا

ان ها  يخانه  یکیتنک که در نزد یاهیبا پوشش گ يدره ا. نگاه کرد رونیگذاشت و با تلسکوپ به ب زیم يرو

و  دیو سپس در تخت خواب شد رهیبا شکوه خ يبه دره  یکم.شده بود ینقاش يتابلو ثلو م بایبود در شب ز

کرد و به خود  یامد فکر م یکه فردا به مالقات خانواده م یسرش گذاشته بود به کس ریدستانش را ز یدرحال

 ادرشهم م دیشا ایکه صبح زود کار دارد  يرکاریتعم کی ایباشد  انیپسر کوچک مکس برا دیگفت شا یم

در خواب  یو او به ارام کردیم ینیچشمانش سنگ يرو شیپلک ها.شود داریسرکارش گذاشته تا زود از خواب ب

 .فرو رفت
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 سوم  فصل

 نقره انگشتر

فشارد  یرا به هم م شیپلک ها.شود داریب توانستینم یول خوردیدر تخت غلت م.ترسناك بود یدر کابوس نکیل

 :شناختیاو را نم.است يگریدر خواب درغالب کس د نکیل.شودینامنظم م شیو نفس ها

 ...مامان اروم باش...منجایمن ا-

 .یما رو نگران کن ییجور نیا دینبا...يماریتو ب!زنه؟یم بتیغ شهیچرا هم ن؟تویر يکجا بود-

قلبش بود  يکه دستش بر رو یدر حال.داشت و به زور چشمانش را باز نگاه داشته بود یعجز و ناتوان احساس

شده  نییبنفش پررنگ تز يبا پرده ها وارهاید.نگرند یکه شگفت زده به او م يبه سمت افراد. ارام جلو رفت

 یرزنیبا خشم به پ...یمیقد يزهاید،مو بلن رهیت يها راهنیقرمز،پ يها یصندل.داشت يخفه ا يبودن و خانه هوا

را در هم  شیاز قلبش بدنش را فلج کرد و ابروها يدیکه درد شد کردیداشت نگاه م يدیکه صورت عبوس و سف

 ... .بلند شد ادیداد و فر يو صدا دیچیبه خود پ نیزم ياز درد بر رو.دیکش

 :لب گفت ریز.به اطراف نگاه کرد دیکوب یاش م نهیکه قلبش در س یاز خواب بلند شد و در حال یشانیبا پر نکیل

 ه؟یچه کوفت گهید نیبود؟د یچه خواب گهید نیا

بود و او قرار بود  6:31ساعت .نگاه کرد زشیم يبه ساعت رو.تخت نشست يزد و رو یچنگ شیبه چتر بعد

 نیر! صدا زد؟ نیان زن او را ر.به خوابش فکر کرد.تخت انداخت يو خود را رو دیکش یاه.بلند شود 8ساعت 

چرا به .اورد یرا به جا نم او یامد ول یزن اشنا م نکی؟به نظر ل!که خاطرات رو نوشته يپسر ست؟همانیک گرید

را  رزنیدفعه پ کی نکیسواالت در افکار او غوطه ور بودند که ل نیا!کرد؟ینگاه م تیو عصبان یبا شکاک رزنیپ

 ...اورد ادیبه 

 !جعبه...رزنیاون پ-

تختش دراز کرد و جعبه  ریز يجعبه  ينشست و دست به سو نیزم يامد و دو زانو رو نییسرعت از تخت پا با

داشت و با دقت به ان نگاه را بر یعکس خانوادگ.به سمت خودش کشاند و درش را باز کرد نیزم يرا بر رو

ان زن هم در .کرد یاو نگاه م بهبود که با لباس قرمز و دامن بلند  یرزنیهمان پ یمیداخل عکس قد رزنیپ.کرد

 کردیخاطرات فکر م يبه ان دفترچه  یلیکه خ نیبا خود فکر کرد که حتما به علت ا نکیل!نیمادر ر.عکس بود

در ان را دوباره ببندد که  خواستیا دوباره داخل جعبه گذاشت و مر لیپس وسا.بود دهیرا د بیخواب عج نیا
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 دهیفا یکند اما ب شیدایتا پ دیپارکت سرد دست کش يبر رو طرافشبه ا.ستین يمتوجه شد گردنبند نقره ا

دستش را دراز کرد و ان .افتیتخت را نگاه کرد و گردنبند را  ریبعد ز.مکث کرد تا حواسش را جمع کند یکم.بود

 بندمگر گردن.شد دیدپار ترد یکم.داد يجا یتخت خال ریبرداشت و دوباره در جعبه گذاشت و دوباره جعبه را زرا 

 :خاطرات را خواند ياورد و دفترچه خاطرات را برداشت و ادامه  رونیرا اخر سر در جعبه نگذاشته بود؟جعبه را ب

 :39ص

پدربزرگ و  یساعت مچ!برام با ارزشن لیوسا اون!گم شدن لمیچندتا از وسا.ستیدرست ن يزیچ هیجا  نیا

و مادرم هم افسرده  کنهیخواهرم ازم فرار م.هم گم شده دیکل.داده بود گم شدن هیکه مادرم بهم هد یلیانج

جن داره تو خونه پرسه  هی دمیشن رماز خواه نکهیا.رهینم شیخوب پ یچیه.شهیداره بدتر م مییرابطه ام با دا.شده

 ...بد هست یکاف يبه انذازه  زنهیم

خاطرات افکار  يبا خواندن ادامه .ندیبیبه خودش م هیرا شب یمتعجب شده بود که صاحب دفترچه کس نکیل

 .در ذهن او امد يدیجد

 :40ص

 .حرف نزنه گهید دیبوده و شا دیدکتر دخاطر ترس و وحشت شد يبه گفته .الل شده خواهرم

 اهیهر کدوم که موم س!بشن دیناپد دیها با شهیباشه؟اون ش دهیجن ازاد شده رو د هی چارهیب ياو بچه  ممکنه

 یول.موننیخونه دور م نیاز ا شهیهم يهمشون برا ينطوریا.بیعج يبه اون دره  برمیم.برمیتوش باشه رو م

 ؟بندازم ریگ يرو چجور چرخه؟اونیخونه م يمن تو ي افهیکه با ق هیاون ک

را جمع کرد و از اتاق  زیدر دفترچه را بست و همه چ.شد يبارصفحه مصمم به رفتن به ان نیبا خواندن ا نکیل

بود سرش  يگریکه به فکر کار د نکیل.در دست داشت يکه تکه کاغذ دیمکس را بر سر راهش د.رفت رونیب

 :دور شود او را صدا زد یلیکه خ نیانداخت و از کنار مکس گذشت که مکس قبل از ا نییرا پا

 .صبر کن-

 :جواب داد ید و بعد با بد خلقکر یمکث کوتاه نکیل

 ؟يمخوا یچ-

 ؟یقدر بد اخالق نیا یش یم داریصبح ها ب یوقت شهیتو هم-

 .من کار دارم... زود باش مکس-

 .کرد یخونه رو به ما معرف نیکه ا هیشماره اون کس ریبگ نویا...هههمم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Rengiari  – ينقره ا نینفر

wWw.98iA.Com ١٧ 

به مکس نگاه .به شماره انداخت یکاغذ را گرفت و نگاه نکیل.گرفت نکیل يرا دراز کرد و کاغذ را جلو دستش

 :کرد و گفت

 .ممنونم-

مکس نگاه  يبه چشما خواهدیهر چند از چهره اش معلوم بود که نم.نگفت يزیاما چ دیرفتارش خجالت کش از

 .رفت نییبا سرعت به سمت پله برگشت و از ان ها پا.کند

و با سرعت  نیرو به زم یداشت با نگاه یاما وقت دیایقرار است به مالقات او ب یکامال فراموش کرده بود کس او

با  هیچند ثان يو چون خارج از انتظارش بود برا دیرا در مقابل خودش د یکس رفتیم نییو سروصدا از پله ها پا

 :متعجب گفت یتر به او نگاه کرد و بعد با لحن شیدقت ب

 ؟!مارك-

 ریمنتظر غافلگ.کرده بود بشیدستانش را در جداده بود و  هیبه پله ها تک انهیموز يکج و لبخند یبا نگاه مارك

 :را باال داد و گفت شیباهمان نگاه ابروها.بود نکیکردن ل

 نه؟ يخوشحال شد...!تاداااا-

 :امد گفت یکه از پله ها به سمت او م یدرحال نکیل

 ؟یچرا نرفت ک؟پسیمکز يبر يچند روز یخواستینم ؟مگهیکنیم کاریجا چ نیا-

 .گمیبهت م نییپا ایب-

 یو او را به خوب ستادیپله ها رساند وبعد مقابل مارك ا نییتر کرد و خودش را به پا شیسرعتش را ب نکیل

که در  یتنها تفاوت.یپرکالغ يو موها یخی یروشن شروال ل يلباس ها.یشگیهم ي افهیهمان ق.برانداز کرد

معتل نکرد و با سرعت دستش را دور  كراما ما.اش را باال داده بود يبود که چتر نیکرده بود ا جادیاش ا افهیق

را بهم  نکیصاف ل يچتر گرشیبا دست د یشوخ يو بعد برا ستادیپنجه ا يگردن او حلقه زد و رو

ان ها بلند و هم اندازه بود اما  يو مارك هر دو هم جسه و قد هردو نکیل.از ان متنفر بود نکیکه ل يکار.ختیر

با  نکیل.فتدینمانده بود که ب يزیتعادلش را حفظ کرده بود و چ هجپن يرو نکیل.دیرسیبه مارك نم نکیزور ل

 يبا خنده حلقه  دید یاو را م يمارك که تقال.شدیموفق نم یکرد که گردنش را ازاد کند ول یم یتقال سع

که ان دو  نیبا ا.کرد یم یگونه با او شوخ نینبود که مارك ا يبار نیاول نیهرچند ا.کرد یدستش را تنگ تر م

 تیگاه از اذ نیهم يبرا.وقت نداشت چیبود که او ه یمارك برادر کوچک يبرا نکیو سال بودند اما ل نسهم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Rengiari  – ينقره ا نینفر

wWw.98iA.Com ١٨ 

 یو کلمات زیالتماس ام یامد با لحن یداشت به سطوح م گریکه د نکیل.برد یلذت م نکیحرس دادن ل ایکردن 

 :مقطع گفت

 !ولم کن... گهیبسه د...؟بـیجا منو بکش نیا ياومد!مارك یه...یه-

بعد ارام شد و نفس .را تند تر کرد شیپله ها کرد و نفس ها زانیهم فورا خود را او نکیاو را رها کرد و ل مارك

 :وسپس گفت دیخند یتر کرد وسرش را به سمت مارك چرخاند که به او م یرا طوالن شیها

 ؟یکنیم کاریجا چ نیحاال بگو ا.خوشحالم مارك دنتیاز د-

 :دیمتعجب پرس مارك

 ؟یدونینم یعنی-

 .کیمکز يتابستون بر یخواستیکه م يدونم تو ذوق زده بود یمن فقط م-

 ...ندهیافتاد ماه ا یاره ول-

 :گفت اقیدستانش را مشت کرد و به سمت باال برد و با اشت بعد

 ...نجامیا ندهیا يمن تا دو هفته -

 .تر بگذراند شیب جانیه یباکمتواند تابستان را  یدانست که م یخبر خوشحال شد و حاال م نیاز ا نکیل

 :با لبخند گفت او

 ؟يچرا اول به اون خبر داد.موضوع خبر داشت نیمادرم از ا.مارك یراست!هیعال-

 .نگم يزیبعد هم گفت به تو چ.شده منو دعوت کرد یپروازم منتف دیفهم یمادرت وقت-

 :امد و گفت نییاز پله ها پا مکس

 .کن یبرو ازش خداحافظ.اومده شیپ گهیشهر د هیواسش تو  يکار هی نکهیامثل .تا بره شهیمادرت داره اماده م-

 !؟یچ-

 یچمدان.بود ازشیمورد ن لیوسا يمادرش در حال جمع اور.به سمت اتاق مادرش رفت و منتظر جواب نماند بعد

با لباس مادرش .ستادیدر را باز کرد و همان جا ا نکیل.کرد یتختش بود و داشت ان را پر م يو کوچک رو اهیس

 :سبز دستش که در حال تا کردن ان بود به سمت او برگشت و گفت

 !نکیتو ل ایب-

 :دیامد از او پرس یکه به سمت او م یدر حال نکیل
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که در دست  یزد و لباس يمادرش لبخند.و به مادرش نگاه کرد ستادیکنار مادرش ا ؟ويدوباره بر يخوایم-

 :با همان لبخند به او نگاه کرد و جواب دادبعد .داشت را تا کرد و داخل چمدان گذاشت

 باشه؟.بازم برم پس لطفا با مکس خوب باش دیاما با.برگشتم میاز سفر قبل یبه تازگ دونمیم.اره-

باشن که  میاونقدر وخ ضاتیکه وضع مر یستیجراح ن!یهست يتو مهندس کشاورز ؟مامانیفقط به فکر اون-

 !کنه فیکلت نییمکس دوباره برام تع خوامینم.رنیبم

حق داره نگران !تو هم با مکسه تیمسئول.انسان ها خطرناکه يمزارع و هم برا يافت و خاك نا مساعد هم برا-

 !باشه

 :گذاشت و گفت نکیصورت ل يدستش را رو بعد

که  یدونیم.نکن یاحترام یهم ب یبه کس.کن بهت خوش بگذره یسع.گردمیو برم رمیروز م 10من فقط -

 ه؟یمنظورم ک

بود و  ستادهیهمان جا ا نکیل.را تنها بگذارد نکیل دیبا دیفکر کرد شا.رونیر چمدان را بست و از اتاق رفت بد بعد

 :کردیم یکه مادرش با مکس و مارك خداحافظ دیشنیکرد و فقط صدا ها را م ینگاه م نیبه زم

 !خدافظ مارك!خدافظ.من رفتم زمیعز-

 !خدافظ خانم ارنر-

 یاو افتاد و درفکر فرو رفت و زمان ادیارنر به گوشش خورد  یعنیمکس  یلیفام یوقت.کرد یهم خداحافظ مکس

 :گفت اقیمارك با اشت.مارك افکارش را به هم زد دیرسیم جهیکه داشت به نت

 چطوره؟.میکن یشروع م اطیبا ح.دمیخونه رو ند يجاها یلیمن هنوز خ ای؟بيسادیوا نجایا یواسه چ-

 :ارام و مرموز گفت ییبا صدا نیزم رهیو ت یچوب يرداشتن چشم از پارکت هابدون حرکت دادن سرش و ب نکیل

 ....مارك-

 . دیبگو خواهدیاو چه م ندیسرش را به سمت او چرخاند و به او نگاه کرد و منتظر ماند تا بب مارك

 درمورد مکس نزد؟...ینجا؟حرفیا يایتو ب خوادیمادرم نگفت چرا م-

فکر  یمارك کم.شد رهیو منتظر جواب به او خ یعصب یرك چرخاند و با نگاهسرش را با سرعت به سمت ما بعد

 :کرد ومتعجب شد

 به مکس داره؟ یچرا؟اومدنم چه ربط...نه-

 .بهم اعتماد نداره...اه...یتو رو اورده که وقت...ربط داره-
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نگاه  نیبه زم که نگاهش را از مارك برداشته بود و یارام و محزون گفت در حال ییجمالت را با صدا نیا

قبر پدرش داشت  يکه باال یمحزون يرا با همان چهره  نکیسال،ل 4 بایبعد از تقر.شده بود جیمارك گ.کردیم

که به  ستین یکس گریکه بتواند قهرمان خود بداند و د ستین یکس گریاحساس کرده بود د نکیکه ل يروز.دید

 ادشیکامال .دانستیموضوع را م نیبود که ا یکسمارك در ان روز تنها .پسر خوب اعتماد کند کیمثل  نکیل

 :دیمارك پرس.از چه ناراحت است نکیدانست حال ل یبود اما نم

 .دهیاعتماد نداره؟از مادرت بع...چرا بهت-

بود که هنوز  دهیرس جهیکه اعتماد مادرش را از دست داده و حال به ان نت کردیفکر م يداشت به ان روز نکیل

 .به او گفت نکیاما ل دانستیمارك هم نم.اعتماد است یمادرش نسبت به او ب

از حد باهاش بد  شیچون اون موقع ب.ناخواسته به مکس صدمه زدم... میپدر يخونه  يتو... من شیدو سال پ-

 .بوده و همش نگران بود دفعه بعد مکس رو به کشتن بدم يمادرم فکر کرد عمد...بودم

 :گفت نیخشمگ یگرفته ول يصداو  تیابروهاش در هم رفت وبا عصبان بعد

 ...از خودش دفاع کنه؟ تونهیرسه؟نمیمگه اون زورش به من نم-

 ؟يسرش اورد ییچه بال ؟مگهيجد-

به صورت مارك که .چروك شده بود شیشانیاما نگاهش نگران بود و پ.دوباره سرش را به سمت او چرخاند نکیل

 يدهد دوستش درمورد او چه فکر حیتر توض شیاگر ب که دیشیاند یم نیکرد و به ا یمنتظر جواب بود نگاه م

 :پس فقط گفت.او هم اعتمادش را از دست بدهد دیترسیم.کندیم

 .هوا بخورم اطیتو ح خوامیم.درموردش حرف بزنم خوامینم-

او  منیمارك تا اتاق نش. کرد یتوجه نم ییانداخته بود و به جا نییکه سرش را پا یاز خانه خارج شد در حال بعد

 :دیبه سمتش رفت و پرس.ا دنبال کرد که ناگهان چشمش به مکس خوردر

 باعث رنجشتون بشه؟ ایرخ داده؟مثال اون بهتون صدمه بزنه  يریدرگ نکیشما و ل نیب شیسال پ2!ارنر ياقا-

راه  دیمکس که د.کردیم يمارك پافشار یول.نکند يشد و از او خواست که کنجکاو رهیبه پسرك خ یکم مکس

 :سپس جواب داد.دیکش یارد اهند يفرار

 .سوءتفاهم بود هیفقط ...یاومده بود ول شیسوءتفاهم پ هی...خب-

 :ادامه داد يبه کنجکاو مارك

 بود؟ ين؟جدیبود دهیافتاده بود؟مگه چقدر صدمه که د یچه اتفاق-
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 شیپا کردیجا مباال اباژور اتاقش رو جا به  يداشت طبقه  یوقت نکیخونه بود که ل يکاینزد)نکیمادر ل(نیج-

 .دمیند يصدمه جد یول...ها بودم افتادم لهیمنم چون کنار م.خورد بهم

 شد؟ یخب؟بعد چ-

 يواقعا کارش عمد.واسه دفاع نداشت یمدرک چیه چارهیب نکیل.خونه يامد تو نیتو همون موقع هم ج-

 .شدیم کیداشت عقب عقب نزد...نبود

 تو کما؟ نین؟رفتیبود دهید يدیشد يصدمه -

 .بازم براش بد تموم شد یول...دمیند يمن صدمه ا!هیچه حرف نیا-

 :لب گفت ریز مارك

 !يکار کنم؟باگز یچ...! دونستم ینم.نهیپس واسه ا!عجب-

 ؟یچ-

 یو به سمت در خروج زدیکه داشت دور م یرا به مکس کرد درحال شیرو.متوجه نشده بود او چه گفت مکس

 :گفت رفتیم

 .گردمیبر م رونیب رمیمن م-

 :دستپاچه شد کسم

 !یه!یبهش نگ يزی؟چیکن کاریچ يخوایم-

 .دیبهم اعتماد کن...خوشحالش کنم خوامیم-

 .را به روش خودش درست کند زیمتعجب به مارك نگاه کرد بعد رفت و گذاشت همه چ مکس

*** 

 دیپرسیدش مو از خو زدیبا خود حرف م دیرسیکه به گوش نم يکه با زمزمه ا یدر حال رفتیراه م اطیدر ح نکیل

 یاما سنگ.کردیروشن نگاه م يبود و به چمن ها بشیدستانش در ج.اعتماد است یکه چرا هنوز مادرش به او ب

احساس .احاطه کردند اطیح يکرد و صورتش را چمن ها ریبه سنگ گ شیپا.دیبود را ند شیپا يکه جلو

نگاه  نیو به زم دیقلت نیزم يبر رو.بود شیزانو ریسفت و کوچک ز يزیچ.کردیم شیدر زانو یسوزش

ان را نگاه  یبه خوب.و انگشترش را برداشت ستادیزانو ا يرو.دیدرخشیم نیزم يرنگ رو ينقره ا يانگشتر.کرد

افتاد که  یدست م يکه جلو یقسمت يرو یمیساده و قد یطرح.بود دهیند یبراق نیبه ا يتا به حال انگشتر.کرد
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بچگانه از پشت  ییمجذوب انگشتر بود که ناگهان صدا.بود یمیقد یبراق ول.بزرگ تر بود وجود داشت یکم

 :دیسرش شن

 .اونجاس یام-

 زداریسبز او یو کاله ییطال يکوتاه  يبا موها يرا چرخاند و به پشت سرش نگاه کرد و دختر بچه ا گردنش

او نگاه بود به  ستادهیدر همان حال که ا نکیل.کردیرا جفت کرده بود و به او اشاره م شیکه پاها دید

او .اسپرت داشت یرتصو يو کفش ها یصورت یعروسک ي قهیبا جل دیکوتاه و سف راهنیدخترك پ.کردیم

باال تر اورد تا در  یبه کودك نگاه کرد و بعد انگشتر را کم یکم نکیل.کرد یاشاره م نکیهمچنان داشت به ل

 :او باشد دید

 مال توئه؟ نیا-

 دیخوشحال شن ییصدا.به سمت او برگشت و جلوتر رفت نکیل.کردیشاره منداد و همچنان به او ا یدختر جواب اما

 :شدیم کیخانه به کودك ناشناس نزد واریاز پشت د يان دختر دنیشن نیکه در ح

 !؟يکرد داشیپ-

او  دنیاما با د.نشده بود نکیدخترك جوان متوجه حضور ل.دیحال دختر به کودك رس نیو در ع ستادیا نکیل

شد و بعد با خجالت خود را صاف کرد و کودك پشت  رهیخشکش زد و اول با شُک به او خدختر در همان جا 

ملک است که از  نیاصاحب  نکیدختر متوجه شده بود که ل.خواهرش را گرفت يشد و بازو میخواهرش قا

ن انها را امد لیبه او انداخت و چون دل ینگاه ستیک یام دیکه تازه فهم نکیل.انها باخبر شده بود یحضور پنهان

با چشمان سبزش به انگشتر نگاه کرد و بعد با  یام.دختر گرفت يبود جلوتر امد و انگشتر را روبه رو دهیفهم زین

که انگشتر را برداشت  یهنگام.بود انگشتر را برداشت ستادهیکه ا حالکرد و در همان  نکیبه ل یخجالت نگاه

کرد و چون خجالت زده بود  ینگاه نکیسپس به ل.دفشر فشیبه ان انداخت و ان را با انگشتان ظر ینگاه

 :مقطع گفت ینگاهش را به اطراف منحرف کرد و با کلمات

 ... .نجایانداختم ا یاتفاق...نویمن ا یعنی...ممنونم راستش ما...خب...ااا-

 :گفت يبا خونسرد نکیل

 ن؟یشما از کجا اومد...عجب-
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هر دو .کامال مشخص بود که خواهراند.به دختر بچه بود هیشب یلیدختر خ.برانداز کرد یسطح یلیدختر را خ بعد

بنفش و شروال  يبلوز یام.روشن داشتند که مال خواهر بزرگتر پررنگ تر بود يقهوه ا يچشمان سبز و موها

 :نداشت جواب داد یدختر که راه.داشت دیسف ییرو زانو

 ...هیبقل هیانگشتر مال همسا نیا...تو میاومد یپشت واریما از د-

 :را باال اورد و ادامه داد انگشتر

 .زهیعز یلیانگشتر واسش خ نیا.اون مادر بزرگمه-

بتواند  يبلند نیبه ا يواریبود از د دیچون او بع يکامال سالم بود و از دختر وارید.نگاه کرد یپشت واریبه د نکیل

حال و احوال  نکیل.م نبودممکن ه ریاما غ.سال نداشته باشد 9از  شیب دیباال بکشد بخصوص خواهرش که شا

 :داد سوال نکند حینداشت پس ترج یخوش

 اطیح يتو نیپرتش کرد يو شما با کمال خونسرد زهیکه واسه مادربزرگتون عز يزیپس خوشحالم که چ-

 .دیاتفاق دوباره افتاد در بزن نیو اگه ا دیبر گهیبهتره د.دیکرد دایپ هیهمسا

 :پس فقط گفت.خوشحال بود دینپرس یسوال نکیبرود و ل اندتویکه م نیخجالت زده بود اما از ا یام

 .ممنونم...باشه-

انداخت بعد دست خواهرش را گرفت و با سرعت به سمت در  نییسرش را پا.از خجالت سرخ شده بود صورتش

 یو وقت دیترس یاز سگ م یام.شد اطیسگ وارد ح کیشده بود که مارك با  کیبه در نزد یام.رفت یخروج

را  نژاد نیخوب ا.دیافتاد خود و خواهرش را به عقب کش یخاک يبا خط ها دیان سگ سفچشمش به 

مارك که تازه متوجه .تکان بخورد توانستیچشمانش گشاد شده بود و مشخص بود که نم!یهاسک.شناختیم

 :بعد با لکنت گفت.بکند تیحول کرد وگردن سگ را گرفت تا دختر احساس امن یدختر شده بود کم

 ...هیاون اهل نین نگران نباش...نه نه -

 :لرزان گفت یو لب یزورک يبا لبخند یام

 ...برم دیمن با...اون ور دشیببر شهیم..شهیم...یچه سگ خوشگل.هههه-

 :گفت عیسر مارك

 ...البته-

کرد با خواهرش به سمت  یاب دهانش را قورت داد و همچنان که به سگ نگاه م یام.سگ را از در دور کرد و

پس .شد یتر م شیکرد ترسش ب یبود به او نگاه م زانیکه او يو با زبان داز اقیسگ با اشت دیدیم یوقت.رفت
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را با تعجب نگاه کرد و بعد در را  دهیدختر ترس یمارك کم.کرد شتریاز در خارج شد و سرعتش را ب عیسر

 ینجکاو داشت و نگاهک یتیمارك شخص.امد یبه سمت او م نکیکه از ل کردیفکر م بهیداشت به دختر غر.بست

 واریکه حاال به د نکیبه سمت ل.با خبر نباشد يزیامد او از چ یم شیکم پ نیهم يبرا.بود نیب زیت اریکه گاه بس

 :کرد رداده بود نگاه کرد و با خود فک هیتک

 !نبودن حتما خواهر بود هیشب یلیخ...دختره تنها نبود!نکن يپرداز الیخ...سرعت دوست دختـ نیچطور به ا-

تا سگ دنبالش  دیکش یکه به قالده سگ بسته بود را کم يریدرهمش را جمع و جور کرد و زنج افکار

که سرش  یرا جمع کرده بود و در حال شیپاها.دوباره در افکارش فرو رفته بود نکیل.سگ هم اطاعت کرد.دیایب

 عیرا که سر یخاطرات تلخ داشتاو .دیدیرا نم شیروبه رو ياو چمن ها.اندخته بود در افکارش غرق بود نییرا پا

 .:دیدیانها را از ذهنش دور کند را م توانستیگذشتند و نم یاز نظرش م

*** 

 ...کرده؟مممم ریاباژور به کجا گ نیا میس!اَهههه-

 !مکس...دیافتادنش را شن يخورد و بعد صدا يزیمحکم به چ نکیازاد شد و ل میس ناگهان

 نک؟یل يشد وونهی؟ديکرد کاریچ-

 .در را در دست داشت رهیبود که هنوز دستگ درشما

 ...من هلش ندادم...خورمیقسم م...م...من-

 . کرد یسر مکس رساند و ناله تلخ يخود را با سرعت باال مادرش

 !زود باش يسادیچرا وا...مارستانیزنگ بزن ب-

 اریبس يکه ناله ا یحال در.خورد نیبه زم یگوش خراش نگیریج نگیریج يرا رها کرد و اباژور با صدا اباژور

 يریتلفن را برداشت و شروع به شماره گ.امد و به سمت تلفن رفت نییاز پله ها پا دیشنیاز مکس م فیضع

 .را گرفت مارستانیب يکردند شماره  یرا حس نم يزیکه نفس گرفته بود و انگشتانش چ یدر حال.کرد

 ...دهیصدمه د ينفر بدجور کی.دیبرسون گمیکه م یزود خودتون رو به ادرس-

انقدر .هوش نشود یاو را به حرف اورد تا ب کردیم یمادرش داشت سع.ندیمکس را بب تیرا چرخاند تا وضع سرش

 یتلفن م یگوش ياز بدنه  ریج ریج يشده بودند و گاه صدا دیفشرد که سر انگشتانش سف یتلفن را محکم م

 ...!ردیر بماگ.که هر گاه ممکن است مکس تمام کند شهیاند نیبا ا.امد

 ...دیمنتظر باش.دیاون رو تکون ند.میرسونیما خودمون رو زود م-
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حس و لرزان  یانقدر بدنش ب.کرد یرا همچنان در دست داشت و به مکس نگاه م یلرزان گوش یبا دستان نکیل

مکس  کردیم یکه داشت سع دیناگهان مادرش را د.تلفن را محکم گرفته بود ریز زیحفظ تعالش م يبود که برا

 :به سمت مادرش رفت عیسر یرا انداخت و تلوتلو خوران ول یگوش.را حرکت دهد

 !تکونش نده-

 :نگاهش کرد یمضطرب و عصبان یبا صورت مادرش

 چرا؟...؟یواسه چ-

 ...حالش.بذار همون جا باشه.میحرکتش بد دینبا...گفتن-

 تو سرت بود؟ یچ.ینیبیم تشویوضع يدار-

 یرا به هم م شیو پلکها و دندانها دیکشیرا درهم م شیبود و فقط از درد ابروهامکس گرفته تر شده  يها ناله

 ...ندیگویسرش چه م يبفهمد انها باال توانستینم یحت.فشرد

 ...اونـ...من هلش ندادم...مامان...خورم یقسم م-

 ؟یکن یهنوزم انکار م-

 :کشدیم ادیفر یلرزان يبا صدا نکیل

 !دونستمیسرمه نم دونستم پشت یبود من نم یاتفاق-

مخصوص و دو  فیک کیبا  يدکتر.به سمت در رفت و در را باز کرد یبدون معتل نکیل.زنگ در امد يصدا

 .بود رفت دهیپرستار وارد شد و به سمت مکس که او را هنگام باز شدن در د

*** 

 يعرض راهرومادرش دائما .نداشت یفیو مادرش هم تعر نکیوضع ل.مکس بودند ي نهیدر حال معا دکترها

نشسته بود  یصندل يرو نکیل.زدیتابدارش چنگ م یمشک يموها ي شهیبه ر یو گاه کردیم یرا ط مارستانیب

پرستارها و  يمارستان،سروصدایب دیسف يها یو کاش وارهاید.دیلرزیو دستانش را در هم گره کرده بود و م

 تیکه او را اذ يزیتر چ شیاز همه ب.کردیکه هوا را پر کرده بود عرصه اش را تنگ م ییدارو يدکترها و بو

 د؟یگویچه م دیایب رونیب شیاگردکتر از ان اتاق رو به رو.افکارش بود کردیم

 ...دچار مشکل بشن شیاتیچندتا از اعمال ح ای رهیبگ یفراموش دیشا دهید بیمغزش اس يگا-

 ...متاسفانه شوهرتون فلج شده اما زنده ست-

 ... .دیبراش دعا کن.زنده بمونه دیتا شا مینکیعمل اماده ش م يبرا میدار-
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 ...دشینیبب دیتونینم. مهیکماس و وضعش وخ يخانوم ارنر اون تو-

 ...ارهیمتاسفم خانوم ارنر اون نتونست دووم ب-

 یمغزش داشت متالش ایانها را بشنود  خواستیبودند و نم یدنیانگار افکارش شن.دستانش گرفت انیرا م سرش

که  یدکتر در حال.دیرس انیانتظار به پا...باشد؟ دهید بیانقدر ممکن است اس یعنی دیپرس یاز خودش م...شدیم

دکتر رفت و دکتر همراه مادرش  متبه س مهیمادرش سراس.امد رونیاز در ب يبود با خونسرد بشیدستش در ج

کدام .را بفهمد زیه چداد از زبان مادرش هم حیترج.تکان بخورد شینتوانست از جا نکیل.دوباره وارد اتاق شدند

به سمت  میو مستق دیا یم رونیاز اتاق ب شانیپر یمادرش با حال قهیاز افکارش درست بود؟بعد از چند دق کی

زل  دیا یمحکم به سمتش م ییدر همان حال که نشسته بود به مادرش که با قدم ها نکیل.رود یم نکیل

بر  ییتا بفهمد چه بال کردیهمچنان به مادرش نگاه م کنیل.ستدیا یروح م یب یدر مقابل او با صورت نیج.زندیم

 :ارام گفت ییمادرش با همان نگاه خشک وصدا.سر مکس اورده است

 ؟يدار یچه حس ؟االنيخوشحال شد-

 یلیخ نیاما ج دیرسیبه جواب سوالش م یبه راحت نکیاحمقانه بود چرا که از صورت نگران ل یسوال کم نیا

 :قورت داد یاب دهانش را به سخت.تر شد شیب نکیل ینگران.بود یعصب

 ...یچه اتفاق...اخه...مگه-

 :جوابش را داد عیسر یحرف او را قطع کرد و با کلمات مادرش

 یچ گهید...دهیشانس اورد که سرش صدمه ند.طور نیچپش هم هم يسه تا از دنده هاش شکسته و پا-

 بشه؟ يخوایم

 :کند یدوباره از خودش دفاع م نکیل

 .اون احمق پشته دونستمی؟نميچرا بهم اعتماد ندار.بشه شیزیچ استمخویمن نم-

 يبا زبانش لبها نیج. خواباند نکیصورت ل يمحکم تو یلیس کینتوانست خودش را کنترل کند و  مادرش

 :ردیگیرا م شیگلو یکند و بغض یم سیخشکش را خ

 !نکیچشمام ل.چشمام بهت اعتماد داشتم يبه اندازه -

 :ندینش یگونه اش م يچشمان لرزانش رواز  یاشک ي قطره

 .يبهم نشون داد یترسناک يصحنه -
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 رییخاطر که نگاه مادرش تغ نیبلکه به ا.با مادرش موافق بود نکهینه بخاطر ا.بزند ینتوانست حرف گرید نکیل

که عذاب  اتفاق بود نیدر واقع هم.کندیرا در همان حال رها م نکیو مادرش ل زندیرا صدا م نیدکتر ج.کرده بود

مادرش حرف او را باور نکرد و .اورد وجوددر او به  يا نهیهم ک دیشا ایبرد و حسادت  نیوجدانش را از ب

 ...**دانست یرا مقصر م نک،مکسیل

به .مارك یسگ دوست داشتن.دیسیبود که صورتش را ل يباگز.دیکش رونیو لزج او را از افکارش ب سیخ يزیچ

 نکیل.کرد گذاشته بود یم یها زندگ یکینزد نیخاله اش که هم شیاو را پمارك  شیچند روز پ یطور اتفاق

حال و  نیاو را از ا بتواند يباگز دیبود مارك فکر کرد شا یگوشیدوست داشت و چون سگ باز یلیرا خ يباگز

در  شیبازوها.و گردن نرم سگ را گرفت دیذوق زده شد و خودش را باال کش يباگز دنیبا د نکیل.اوردیهوا در ب

ان سگ لبخند را به چهره .دیکشیتند تند نفس م رونیب یگردن نرم سگ فرو رفت و سگ هم خوشحال با زبان

 :سگ از دستانش رها شد دنو گر دیاو را عقب کش يزیاما چ.اورد نکیل ي

 .کرده دایپ دیاون دوست جد!برت گردونم ایب...نداره ازیاون به ما ن ينه باگز-

 :گفت زیالتماس ام یبا همان لبخند با لحن نکیل.ودب دهیسگ را کش ریزنج مارك

 .دلم واسش تنگ شده بود.باشه نجایبذار ا شیاخه چرا؟تازه اورد-

را شل کرد وبا گله جواب  ریمارك زنج.او لم داد يزانو ها يسگ هم رو دیزانو نشست و گردن سگ را قاپ يرو

 :داد

 چرا؟ یگیاون وقت م!نجایا يرو دعوت کرد یکی یتنگف یتو حت یول ارمیحال و هوا درت ب نیاوردمش از ا-

 ه؟یمنظورت ک!دخترا حرف نزن نیع-

 :سرش را به سمت در چرخاند و دوباره به او نگاه کرد مارك

 کنه؟یم یزندگ کتی؟نزديدوست دختردار...!اون دختره-

شروع .ر احمق استفکر کرد که مارك گاه چقد نیبه ا.دیمکث کرد و ناگهان با تمام وجود خند يلحظه ا نکیل

 :به نفس زدن کرد و بعد جوابش را داد

 .یهست یچه احمق گهیتو د...اومده بود انگشترشو ببره.بود هیهمسا ينوه  يدیکه د یاون...که یاون-

 احمق؟من؟!نمیبب سایوا...يانگشترش چجور-

 نجا؟یا ادیبا خواهرش ب دیدوست دخترم چرا با-
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 ریرا از ز يزیکه چ یرا در حال شیرا باال انداخت و گلو شیانه هاش.گفتیراست م نکیچون ل.کم اورد مارك

 :اورد صاف کرد و ان را باال گرفت یبلوزش در م

 ؟يبخور یتکون هی يخواینم!سگم حوصلهش سر رفته!کنم يباز يبا باگز خوامیمن م!خوب اصال به درك-

 ندیجا بنش کیدانست اگر  یم.د شدبلن تیکه دست او بود نگاه کرد و با کمال رضا یپرتاب سکیبه د نکیل-

و  ستندیا یم گریکدیدور از  يهر کدام با فاصله .شد یمارك عمل ينقشه  جهیدرنت.ندیا یافکارش به سراغش م

 نکیل کیز خود که موجب تحریام دیمارك با لحن تهد.بود يباگز گرفتیرا م سکید دیکه ان وسط با یکس

 :گفت شدیم

اونقدر دنبالش بدوه تا  دیبا فتهیب يدست باگز یرو پرتاب کنه ول سکیکه د یهرک!ادتهیقانون رو که -

 !دوه یاون بهتر از تو م.رتشیبگ

 !اما پرتاب من از تو بهتره مارك!يبسکتبال بود میت يدرسته تو-

 !رشیپس بگ-

دست .ردیگیان را م نکیاما ل رودیم سکیسگ پارس کنان دنبال د.شودیپرتاب م نکیبه هوا به طرف ل سکید

با سرعت  سکیدهد و د یبعد دستش را حرکت م.چرخاند یبرد و کمرش را م یراستش را به سمت چپ م

 .دو دوست سرگرم بودند نیا یطوالن یمدت.شودیپرتاب م

*** 

انگار او .کدرتر بود یکم زیهمه چ شهیپشت ش.کرد یو ان دو را تماشا م دیکش یاز پنجره سرك م یدزدک مکس

رنگ توسط مارك پرت شد اما سگ با  ینارنج سکید.گرفتیخودش را م يجلو کند اما يباز خواستیهم م

ان سگ تندرو  نباللب گفت و به د ریز يزیمارك چ.کرد دنیشروع به خند نکیان را گرفت و ل بایز یپرش

که نفس نفس  یشد خودش را صاف کرد و اب دهانش را درحال سکیمارك موفق به گرفتن د نکهیبعد از ا.دیدو

خورد و او در  نکیبه دماغ ل دیشد يبا ضربه ا سکیاما د.را با تمام قدرتش پرت کرد سکیبعد د.ت دادقور زدیم

 نکهینگران شد اما بعد از ا يمکس لحظه ا.زد ياد خفه ایافتاد و فر نیزم يکه دماغش را گرفته بود رو یحال

و  دیکش یقیرك هم نفس عمما.راحت شد الشیرا در دست گرفت و بلند شد خ سکیتمام د ياو با انرژ دید

اشپزخانه به سمت اتاق  ياز کنار پنجره  کردیمکس که همچنان داشت ان ها را تماشا م.کرد دایادامه پ يباز

که پشتش به اشپزخانه بود گردنش را چرخاند و به  یمکس در حال.زنگ فر بلند شد يصدا.حرکت کرد منینش

وارد خانه  يدر را باز کرد و باد سرد.رفت یه سمت در خروجپس ب.فر خاموش شده بود و غذا حاضر.فر نگاه کرد
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در امده  گپر رن یشد و به رنگ اب یم کیهوا داشت تار.انداخت یبه اسمان نگاه.شد و بدن مکس را لرزاند

برگرداند و ان  نکیرا به سمت مارك و ل شیمکس رو.کردندیم انیهوا خود را بهتر نما نیدر ا دیسف يابر ها.بود

 :ا کردها را صد

 .تو نیایب!غذا هم اماده شده.نیهردوتاتون عرق کرد.بسه گهید-

 :به سمت صدا برگشت و گفت مارك

 .میایاالن م!باشه-

 :دیمارك پرس.سرتکان داد و پشت سر مارك به سمت در رفت زدیکه نفس نفس م یهم در حال نکیل

 کنه؟یم يمکس اشپز-

 :زندیم يپوزخند نکیل

 !ر کار کنهفقط بلده با ماکروف...نه-

*** 

او .حکمفرما بود نکیبر ل یو سکوت یلیم یدر هنگام شام ب.انها جمع شد يتمام شد و سفره با کمک همه  شام

بعد به .نوشته شده بود يانگشتر نقره ا کیدر دفترچه درمورد .به فکر دفترچه بود.کردیم ریس دیجد يدر افکار

رفت  اطیان افکار دور کرد و به ح ازمام شد خودش را شام ت یوقت... .محزون ان پسر يچهره .عکس فکر کرد

 یم يمکس و مارك داشتند شترنج باز.باشد اما منصرف شد و به سمت پله ها رفت يباگز شیپ یتا کم

پارك داخل  يها رمردیپ ادی.زد يخند شیانداخت و ن یداخل شد به ان دو نگاه یوقت نکیل.کردند

از .از پله ها باال رفت و وارد اتاقش شد.بازد یم دارد دادیکه نشان م مارك ي دهیصورت درهم کش نیهمچن.افتاد

تر  نییپنهان شده بودند؟تلسکوپ را پا يا شهیش يها يدر ان دره بطر یعنی.به دره ها انداخت یتلسکوپ نگاه

که پنچره  يزرد يو مکعب ها دندیرسیبه نظر م یمشک يکه در اسمان سورمه ا يبلند ياورد و ساختمان ها

تخت  يو خودش را رو دیزدن شهر دست کش دیاز د.که چراغشان روشن بود را نگاه کرد دندبو ییخانه ها ياه

تختش برد و جعبه  ریدستش را ز.دفترچه را بخواند يادامه  خواستیدلش م.سرش برد ریانداخت و دستانش را ز

پاره  42و  41 يصفحه .بود بیعج.ان را باز کرد و دفترچه را برداشت و شروع به خواندن کرد.دیکش رونیرا ب

اما باز هم به .دیکوچک بود و هنگام کنده شدن به جا مانده بود فهم اریکه بس يرا از تکه کاغذ نیا.شده بود

 .خواندن ادامه داد
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 چهارم فصل

 !شبه

 :43ص

 .خونواده بهم گفت یندگیبه نما مییدا.خونه ببرن وونهید کیدارن من رو به  میتصم خونوادم

 رززنیاون پ!کنهیحرفش رو باور نم یکمک بخواد کس یاز کس اد؟اگهیسر خواهرم م ییمن برم چه بال اگه

 کنم؟ کاری؟چیچ

 :با خود گفت نکیل

 .حتما ناراحت بوده!چقدر کوتاه-

معلوم بود .انگار از خواب بلند شده بود!نداشت یفیتعر سندهیبعد دستخط نو يصفحه .به خواندن ادامه داد و

قبل را نوشته بود  يکه با ان صفحه ها یداشت و مثل خودکار روان يدستش بود هم جوهر بدکه  يخودکار

 !نبود

 :44ص

 یاز خونه ب.فکر کنم ذارنینم یروانگردان حت يدارو ها.شدم يکرس بستر نیگر مارستانیب يروزه تو سه

 ...خبرم

 ...سمیبنو یلیخ تونمینم

بعد با همان دست خط  يصفحه .روانگردان دانست يهاقرص  ریاش را تاث ینوشته و بد خط یکوتاه نکیل

 .نوشته شده بود یمیقد سیخوب و خودکار رواننو

 :45ص

بعد از پنج روز .گمیرو م قتیکه من حق دهیفهم گفتیم.اورد رونیب مارستانیوکالت نامه از ب هیمن رو با  مییدا

خودش قفل کرده  يمادرم در رو رو.افتاده یچه اتفاق دمیخونه تازه فهم دمیرس یوقت یول.اومدم رونیباالخره ب

خواهرم بعد از .حق دارند دیشا.مقصر دونستند وبازم همه من ر.کرده یخودکش دمیدر رو باز کردم فهم یوقت.بود

بود  یروح معمول هیاگر .بازوش رو سوزونده گفتیم.دهید یبهم گفت چ!اون با من حرف زد.مدت ها حرف زد

رو دست به سر  رزنیاون پ دیاول با.اون رو نجات بدم دی؟با!ودبازوش رو سوزونده ب يپس چجور
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 نیازش داشتم هم داره از ب یکه از بچگ یاون خاطرات خوب!شنیم انهیرفتارهاش دارن وحش...رفتارهاش.کنم

 .رهیم

 تونمیاوقات نم یگاه!شهیروح م نیاوقات بدنم ع یگاه.انجام بدم تونمینم يبرا يکه کار دونمیرو خوب م نیا

 !ها زندن یلیاما هنوز خ.نمیبب نهیا يدم رو توخو

 :گفت يزیبا لحن تمسخر ام نکیل

 !یتونیتو م.اره قهرمان-

 :دیگویاندازد و م یبه او م ینگاه نکیل.ندینشیم نکیل يپا نییاخمو پا یدر باز شد و مارك با صورت ناگهان

 چته؟ گهیتو د-

 :گرفت و به او رو کرد يجد ي افهیق مارك

 خوب باشه که منو ببره؟ نقدریبابات شترنجش ا يکردیفکر م-

 :دیکش یو با دهان بسته اه دیرا درهم کش شیشده بود اخم ها رهیکه به مارك خ یدر حال نکیل

 ...یاحمق یلیتو خ.ستیاما اگه منظورت مکسه بهتره بگم اون کارش خوب ن...بابام شترنجش خوب بود-

 ه؟یاون چ...یلیشترنجم خ ؟من؟منیچ-

مارك مانند .ردیو به سمتش حمله کرد تا دفترچه را بگ ختیقلبش فرو ر نکیل.دیقاپ نکیچه را از دست لدفتر و

دفترچه را گرفته بود و تظاهر به  گریو با دست د کردیرا احاطه م نکیدست صورت ل کیبا .ستادیا یبیصل

تمام شد و  نکیتحمل ل.گرفتیمرا  دشید يبود و جلو ختهیصورتش ر يرو نکیزرد ل يچتر.کردیخواندن ان م

با ازاد شدن صورتش به سمت دفترچه رفت اما مارك .مارك زد و تعادلش را بهم زد يپا ریبا پاشنه اش به ز

مارك که دستپاچه شده بود با همان .کرد و به سمت پنجره پرتاب شد ریگ شیبه پا نکیل يداد و پا یجاخال

پرت  نکیدفترچه از کنار چشم ل.دیفت و او را عقب کشرا گر نکیل ي قهیکه دفترچه را در دست داشت  یدست

کوچک ازاد  یاش را باتکان قهی نکیل.کردندیهر دو مات و مبهوت به پنجره نگاه م.افتاد رونیشد و از پنجره به ب

نگاه  نییمارك هم به پا.را نگاه کرد نییپنجره را گرفت و از ان دوال شد و پا يلبه .کرد و به سمت پنجره رفت

 ... .زیچ چیه...معلوم نبود يزیچ کیتار ير ان هواد.کرد

 چه خبره؟-
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به تن داشت که زمان  یرنگ يقهوه ا یاسک قهیبلوز .به سمت اتاق امده بود مهیبخاطر سروصدا سراس مکس

مارك که به او نگاه .اش گرفته بود و همچنان منتظر جواب بود افهیق.خواندیو کتاب م دیپوشیاستراحت ان را م

 :اب دادجو کردیم

 ...نییرو پرت کردم پا يزیچ هیمن ...متاسفم راستش-

 :نگاه کرد کردیرا جست وجو م رونیکه هنوز ب نکیبه ل.دیکش یقینفس عم مکس

 بود؟ یشکستن-

به خود امد و به سمت در .دادیرا داشت از دست م يزیعز زیانگار چ.کردینگاه م نییبا ترس و لرز به پا نکیل

 :رفت

 .نییبرم پا دیمن با-

 :گفت دیکشیکه خود را از در کنار م یدر حال مکس

 !نکیل یه!یکن داشیپ یتونیاالن که نم-

 .رفت رونیب نکیمارك به دنبال ل و

 نییان پا زیچ چیه.بود دهیفا یب.چرخاندیاتاقش م يپنجره  واریکنار د نیزم يچراغ قوه اش را رو نکیل

 :امد و گفت نکیمارك به سمت ل.ده بودش داریاو هم ب.امد یم يپارس کردن باگز يصدا.نبود

 .اونجا نبود-

 :دیکش یدستش را انداخت و اه نکیل

 .میدنبالش بگرد دیفکر کنم صبح با.ستیهم ن نجایا-

 .متاسف به عالمت موافقت سر تکان داد و هر دو به داخل خانه رفتند یبا نگاه مارك

و به  ستادیدر که باز بود ا يهمان جا جلو نکیل یولمارك از پله ها باال رفت .پس از مارك وارد خانه شد نکیل

درحال حرف زدن با تلفن لبخند .خوشحال بود اریمکس بس.گوش داد زدیمکس که با تلفن حرف م يحرف ها

 :گفت یمکس با خوشحال.ستپشت تلفن ا یحدس بزند چه کس توانستیم نکیل.زدیزده بود و چشمانش برق م

بابا هم دوستت ...اره...صبح 9...دنبالت امیخودم م...باشه...دمیجا رو بهت نشون مهمه ...معلومه خوشحالم...هیعال-

 .ریشب بخ...داره

 اهیس يرا که در منظره  نکیل يقد بلند و خاکستر کریبا همان لبخند سرش را چرخاند و پ.تلفن را گذاشت و

رو  نیکه است يان بلوز خاکسترهم.بود دهیپوش يسر تا پا خاکستر نکیل.دیمعلوم بود را د یپشت سرش به خوب
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شده بودند و او را  بیترک نکیل يدرهم رفته  يرنگ ها با چهره  نیتر که ا رهیت يداشت و شلوار یارنج

 :دیکنجکاو پرس ییمکس با صدا.دادندیتر نشان م یعصبان

 ؟ينکرد داشیپ-

 :گرفته جواب داد ییو با صدا دینگاهش را دزد نکیل

 نه؟.بود انیبرا.گردمیبعدا دنبالش م...نه-

 :رفت وگفت يا سهیر یاز خوشحال مکس

 .نجایا ادیفردا م...اره-

 :زد يخند شین نکیل

 .بخوابم رمیم...خوبه-

 .انجا باشد خواستیدلش گرفته است و نم کردیاحساس م.شده بود شیانگار حسود.از پله ها باال رفت و

*** 

 ینگران چیبدون ه نکیتخت ل يا بقل کرده بود و رور نکیل يمارك متکا.نگاه کرد نیرا بست و به زم دراتاق

رفت و از  رونیب.دیکش یبخوابد اه نیزم يرو دیبا نکهیاز ا نکیل.کردیدهانش باز بود و خرخر م.بود دهیخواب

به پشت دراز  نیزم يرو.اتاقش برگشت بهدر اورد و  ییکه کنار اتاق خوابش بود متکا واریداخل د یجارختخواب

 .چشمانش را بست و به خواب فرو رفت.سرش برد ریرا زو دستانش  دیکش

 دیسف یاو را به تخت دیسف یداشتند در اتاق!نیر.بود بیاو بازهم در نقش ان پسر عج.به سرغش امده بود یکابوس

 یرا در م شیها لهیم ریرجیلرزاند و ج یاو تخت را م يتقال.کردیتقال م انهیبستند و او وحش یرنگ م

او را محکم  تیدر نها.اورند یدرد م هرا ب شیاوردند بازوها یم شیپوش به بازو دیمردان سفکه ان  يفشار.اورد

همه .نداشت يا دهیتالش فا گرید.که به تخت وصل بود بستند یبه تخت کوباندند و گردنش را با نوارچرم

او با ....ش،دستانش،گردن ش،کمرش،مچیمچ پاها.به کمربند بسته بودند هیشب يقطور يرا با نوار ها شیجا

از ان مردان  یکی.بود مارستانیت کیاو در .دیکشیتند نفس م دتن شیدندان ها نیاز ب یو خستگ تیعصبان

 رونیمرد از اتاق ب.شد حالیب یو کم دیتپش قلبش خواب.کرد قیکرد و به رگ دستش تزر يریرا هوا گ یامپول

از ان را از پشت بسته بود وارد اتاق  يدارو مجعد که مق يبلند قهوه ا يبا موها يچند لحظه بعد دختر.رفت

ان دختر جوان  نکیانگار ل.بود دهیپوش یپف نیبود با است شیهم رنگ موها بایکه تقر یشکالت یراهنیپدختر .شد

 :دیاز او نفس زنان پرس.شناختیرا م
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 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 :ارام گفت ییبا صدا دختر

 ...یستین یخوب تیوضع يهرچند تو...نمتیبب خواستمیم-

 :دیکش يخفه ا ادیسرش را چرخاند و سر دختر فر.شد نیخشمگ

 .رونیبرو ب-

 :گفت عیسر یبا کلمات دختر

 .حمله کرده بود ایلیسیبه س يزیچ هی شبید-

نگران دوباره به دختر چشم  یقلبش شروع به تپش کرد و با نگاه) نیر(نکیل.داشت ینازک يصدا دختر

 :او ادامه داد.دوخت

 ...توهمه هیاون گفت همش .دکتر شیردن پخواهرتو ب-

 :گذاشت و گفت نکیل يدست بسته  يدستش را رو دختر

 .يدیکه تو د دهیرو د يزیاون همون چ.کنمیحرف اونم باور م.کنمیمن حرفتو باور م...-

 :فشرد و گفت یرا کم نکیدست ل دختر

 .يبرگرد دیبا-

 ... .به دست او بود بایز يانگشتر.به دست او کرد ینگاه نکیل.دستش را رها کرد و به سمت در اتاق رفت و

 يمارك که برا.کرد و نفسش را گرفت داریاش او را از خواب ب نهیس يقفسه  يبر رو بینه يفشار ناگهان

از  نکیل.شدیخمار بلند م یگذاشته بود و داشت با چشمان نکیل يرا رو شیبلند شده بود پا شیاب از جا یوانیل

 یمارك کم.را برداشت شیپا یدستپاچگبا .را نگاه کرد نییزد و مارك چشمانش را گشود و پا يخفه ا ادیدرد فر

 :دیپرسیرا جمع کرده بود م شیهول کرده بود و همان گونه که پاها

 !بگو يزیچ هی ؟یحالت خوبه؟خوب قیرف-

 یبا صدا و صورت.دو بدون برداشن دستش بلند ش دیمال کردیاش را که هنوز درد م نهیس يبا ناله قفسه  نکیل

 :گرفته گفت

 کنه؟یتو مگه چشمت کار نم)...فیخف يناله ا(ییییآ...تو...خدا لعنتت کنه مارك-

 :و بلند شد دیکش یاست نفس فتادهین یاتفاق دیمارك که د.کرد يدوباره ناله ا و

 .خوب من برم اب بخورم!شیآخ...راحت شد المیخ-
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با تلسکوپ .صبح بود 6:30ساعت .و به ساعت نگاه کرد دیته چرخدر همان حالت نشس نکیل.اتاق را ترك کرد و

مارك ابش را خورده بود و داشت به .را نگاه کرد اطیپنجره ح ي شهیبعد از پشت ش.انداخت ینگاه رونیبه ب

 .بود یسوزش از گرسنگ نیالبته ا.را در شکمش حس کرد یسوزش نکیل.دادیسگش غذا م

*** 

انداخت  ینگاه نکیبه ل.درست کردن بود کیمکس در اشپز خانه در حال پنک.ردبخو يزیاشپزخانه شد تا چ وارد

 :و با لبخند گفت

 کرده؟ داریوقت صبح ب نیتو رو ا یچ!ریصبح بخ-

 :گفت یو عصب لیم یب ییبا صدا نکیل

 ...لگد مارك-

 :دیگشاد شده پرس یمکس محو شد و با چشمان لبخند

 لگد؟...؟لـیچ-

 :دیگوید و مرو یم خچالیبه سمت  نکیل

 .يخوردیصبحانه م 9 يکاینزد کردمیفکر م.ستیمهم ن-

 .را در بشقاب کنار دستش گذاشت و جواب داد یکیمکس پنک.را باز کرد خچالیدر  و

 !خوشمزه ست یول!گرفتم ادی ؟تازهيخوریم کیپنک.انیدنبال برا رمیم 9ساعت  یاره ول-

را باز  خچالیکه در  یدر حال نکیل.گذاشت ينهارخور زیم يداخلش بود را رو ییطال کیکه چند پنک یبشقاب و

 :گفت کردیها نگاه م کینگه داشته بود و به پنک

 ؟يمن رو به کشتنم بد يخوایم...دارم تیبه تخم مرغ حساس یدونیم-

موضوع را فراموش کرده بود از دست خودش دلخور  نیمکس که ا.بدون تکان دادن سرش به مکس نگاه کرد و

 :ارام گفت یشد و با لحن

 .نکیل ستیسر جاش ن یلیمتاسفم حواسم خ-

 نکیبه ل یکه گاه گاه یبود را برداشت و در حال زیم يرا که رو ییمربا.نشست زیرا خاموش کرد و سر م گاز

 خواهدیمتوجه شده بود که مکس م نکیل.ختیکه در بشقابش بود ر یکیپنک ياز ان را رو يمقدار کردینگاه م

را باز  نتیاورد و در کاب رونیب خچالیاز  ریپاکت ش کی.با مکس حرف بزند خواستیدلش نماما او .دیبگو يزیچ

نظر  ریمکس هنوز هم او را ز.گذاشت زیم ياورد و رو رونیرا از ان ب الیپر سر مهین يبسته  کیکرد و 
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 یکوچک يمکس تکه .را برداشت و صبحانه اش را اماده کرد يقاشق و کاسه ا ییاعتنا یبا ب نکیل.داشت

او را  یلیم یکه ب یبزند و هنگام یحرف نکیاو منتظر بود ل.دیان را جو یدر دهانش گذاشت و به ارام کیپنک

 :خودش شروع کرد دید

دوستات  ي هیمارك و بق شیپ یتونیم ينطوریا.میعوض نکن رستانتویدب میگرفت میمنو مادرت تصم یراست-

 .یباش

 :را قورت داد و گفت شیاغذ اوردیسرش را باال ب نکهیبدون ا نکیل

 .خوبه-

و  يجد یبا لحن.حرف بزند یداد در مورد موضوع اصل حیترج دیاو را ارام د یتر کرد و وقت قیدق ینگاه مکس

 :پدرانه گفت

 ...درمورد مادرت...نکیل نیاممم بب-

 :دیپرس.در حال خوردن بود یلیم یهمچنان با ب نکیل

 ؟یمادرم چ-

او عادت کرده  يها یبحث منصرف کند اما مکس به بدخلق يس را از ادامه تا مک زدیگونه حرف م نیا او

 :مکس گفت.کردیکار نم نکیل گرکلکید.بود

 .دمیصداتو شن يزدیاعتماده حرف م یمادرت بهت ب یکنیاحساس م نکهیبا مارك در مورد ا یمن وقت-

 :زد يخند شین نکیل

 ؟يدیگوش م حرص دادن منه که به حرفام با دوستم يبرا دتیروش جد-

 :تذکرمانند گفت ییو با صدا دیکش قیعم ینفس مکس

 .حرص بدم ویکس خوامیو من نم...دمیشن یاتفاق...نکیل-

 ؟یخب حاال که چ.ستیباشه مهم ن-

 خواستینبود اما نم یعصب ادیهرچند که ز.را کنترل کند تشیکرد عصبان یسع.اب دهانش را قورت داد مکس

 .پس با ارامش ادامه داد.دتر کندرا ب تیباشد که وضع يلحنش طور

 .یدر موردش فکر کن ينطوریا خوامینم.اون موضوع تموم شده.ستیاعتماد ن یبهت ب نیج-

قاشق را رها کرد و در همان حال .داد هیتک یشده بود از حالت قوز کرده در امد و به صندل یعصب گریکه د نکیل

 :گفت زیطعنه ام یزد و با لحن يپوز خند
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 !ممنون از گوش زدت...کننیارنر نگرانه که درمورد همسرش چطور فکر م ياقا...اوه-

 :ادامه داد يجد یبا لحن.شد رهیبه مکس خ.داد و لبخند از لبش رفت رییلحنش را تغ نکیل و

از تو اجازه  دیفکر کردنم با ي؟برا"یفکر کن ينطوریدر موردش ا خوامینم"؟...یهست یک يفکر کرد-

 !مادر منه رم؟اونیبگ

کار را  نیحرف بزند ا يجد خواستیم یوقت.گذاشت زیم يخود را جمع و جور کرد وارنجش را رو سمک

 :را باال برد شیلحن صدا یکم.کردیم

 .يتو دچار سوءتفاهم شد نکیل-

 :زد ادیفر.که عرصه اش تنگ شده بود نکیل

 ...اون بخاطر تو از من متنفره!؟یچه سوءتفاهم-

 :بود یمکس هم عصب.تر کرد یرا عصبان نکیکار فقط ل نیا ادفاع کند ام نیکرد از ج یسع کس

 ...نکیل ستیاون ازت متنفر ن-

 کردیاحساس م.و تذکر مکس را هم نداشت حتیهرگونه نص ایتحمل داد  نیهمچن.نداشت یحال خوش نکیل

 :گرفته گفت یبا لحن نکیل.دیدیچشمانش م يان صحنه را جلو اتیتمام جزئ.کندیقلبش درد م

 .بحث رو ادامه بدم نیا خوامینم-

 :بلند شد ادشیفر گرید.او هم به تنگ امده بود.اما مکس مخالفت کرد.گذاشت تا بلند شود زیم يدستش را رو و

 ؟يفرار کرد یسه سال از گفتن چ نیا يتو.بسه گهینه د-

ز او جواب مکس هنوز هم ا.مکس برود يبدون اعتنا به حرف ها خواستیبلند شده بود و م شیکامل از جا نکیل

 :خواستیم

 ؟ياز من متنفر یبخاطر چ-

 :سرش را به سمش چرخاند و با خشونت گفت.از کنترل خارج شده بود گرید نکیل

 ...کنهیحرفامو باور نم گهیچون اون بخاطر تو د...یچون تو محبت مادرمو ازم گرفت-

 :شدیدر ان حس م يشتریارامتر شد اما نفرت ب شیصدا

 !يمرردیم يافتادیم یوقت دیبا!یپست فطرت هیتو -

 يمکس رو.مکس انقدر در افکارش بود که نتوانست جوابش را بدهد.رفت رونیبا سرعت از اشپزخانه ب بعد

به .کشانده بودند يگرید ياما ان لحظه افکارش او را به سو.حساس بود گرانیبا خود و د نکیاخالق و رفتار ل
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اما .نشده بود نکیبا ل نیرفتار ج وجهبا خودش توجه کرده مت نکیکه به رفتار ل يکه به اندازه ا کردیفکر م نیا

پس به سمت .دیبگو نکیالزم دانست که ان را به ل.کردیتصور ان را هم نم یحت نکیکه ل دانستیرا م يزیاو چ

در را ببندد که  خواستیم.نبود اطیدر ح یاما کس.دوستش مارك باشد شیپ نکیل دیرفت تا شا یدر خروج

کردن  دایپ يبود که ان روز برا يپشت در همان دختر.در را باز کرد.دیبه گوشش رس اطیدر ح يناگهان صدا

 يمکس ان روز متوجه  نکهیا يبرا شناختیدختر را نم.بود دهیباال کش نکیبه اتاق ل کینزد واریانگشتر از د

 :با تعجب گفت.نشده بود يزیچ

 کمکتون کنم؟ تونمیم.سالم-

 :ودبانه و مقطع گفتسرش را باال اورد و م یام

 .تونیهمسا ينوه .هستم ایلیمن ام...اااهه...سالم-

 حالش چطوره؟!خوشبختم.دمیدوبار مادربزرگتو د یکیفکر کنم .بله!اه-

 .اومدم بهش خبر بدم.اون پسرتونو به خونه دعوت کرده...راستش...اره خوبه-

 نک؟چرا؟یل-

 .داره یتخونزرد و صورت اس يموها...امم.باشه نیفکر کنم اسمش ا-

 :زد و گفت يلبخند مکس

 !نکهیاره اون اسمش ل-

 :ادامه داد یام

 .ناهار يبرا...اره خب مادربزرگم اون رو دعوت کرده-

 ریگوشه گ یتیاما شخص ستین یزبان یو ب یهرچند ادم خجالت نکیل دانستیاو م.متعجب شد یکم مکس

را  هیهمسا یا با خود فکر کرد که او به طور اتفاقام.کندینم دایدوست پ عیو سر ستیاهل معاشرت ن یلیخ.دارد

گفت که  یام.خبر بدهد نکیل هداخل تا او ب دیایخواست ب یپس از ام.بپرسد نکیداد از خود ل حیترج.است دهید

 .باال رفت يمکس هم طبقه .کرد یبرگردد و از او خداحافظ دیبا

*** 

مارك هم سرسختانه او را .کردیصحبت م بالیوال میدر ت تیدر اتاق بود و داشت با مارك در مورد عضو نکیل

 :مکس در را باز کرد و داخل شد.در زدن امد يکه ناگهان صدا کردیم قیتشو

 ...نکیل-
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 :بحث داخل اشپزخانه را ادامه بدهد خواهدیفکر کرد م.حرفش را قطع کرد نکیل

 .االن حوصله ندارم بذارش واسه بعد-

 !یدعوت ییجا هیتو ...ومدمیاون ن ينه برا-

 :دیبعد پرس.متعجب به او نگاه کرد نکیل

 ه؟یمنظورت چ-

 :جواب داد مکس

 .هیهمسا يخونه -

 :بود جیهنوز هم گ نکیل

 ؟يندازیدستم م يه؟داریهمسا ؟کدومیچ-

 :گفت يدیتاک یبا لحن مکس

 ونایف...خانم يخونه  ؟تويدیفهم...دمیرو هم حرص نم یو کس!!ندازمینم...دست...رو یکس...من!نکیل-

 رونیب يریم یوقت!کنهینگاه م ابونیتراس خونش به خ ياوقات تو یکه گاه یرزنیهمون پ!یدعوت

 درسته؟ شیدیند ش؟تاحاالینیبینم

 :بود تکان داد و گفت شیزانو ها يدستانش را در همان حالت که دو ارنجش رو نکیل

 !م؟یینجایمگه چند روزه ا!رفتمن رونیخونه ب نیمکس من تاحاال از ا!یزنیحرف م یدرباره ک دونمیمن نم-

 :گفت مکس

 .ایلیدختر جوون به اسم ام هی.يو منظورش تو بود!گشتیو دنبال پسرم م نجایاون اومد ا ينوه  یول دونمینم-

 :و ذوق زده گفت زیطنز ام یوبا لحن دیخود کش یمشک يبه موها یدست مارك

 !شباهت دارم شتریمن به شما ب!گشته؟یدنبال من نم-

 .کرد فیرو توص نکیل ينه اون چهره ...و!بس کن! مارك-

 :لب زمزمه کرد ریز نکیل.خنده بود يگرفته شد که باز هم برا یمارك کم صورت

 !یام.ایـل...ـیا؟امیلیام-

 .زندیحرف م یچه کس يمکس درباره  دیفهم و

 سمت چپ؟ ي هیهمسا-

 اندازدیرا باال م شیابرو مکس
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 !شیشناسیم يدید-

 :کرد و گفت به ساعتش نگاه بعد

 .اونجا مودب باش یرفت.انیدنبال برا رمیمن م-

 :لب گفت ریز نکیل.رود یبه سمت پله ها م و

 .با ادب يهه چشم اقا-

 .اشاره کرد نکیبرگشت و به ل يدر کمال خون سرد مکس

 !حرکت رو اونجا نکن نیمثال ا-

 .رفت نییاز پله ها پا و

پس فقط .نشان دهد یمارك از خود نقطه ضعف یجول خواستیمرا در اورد اما او ن نکیمکس کفر ل يخونسرد

را به  يشاد ي افهیو سپس ق دیکش یمارك اه.دستانش را محکم مشت کرده بود و به رفتن مکس نگاه کرد

 :خود گرفت و گفت

 م؟یتا برگشتن مکس اطراف خونه رو بگرد يایم-

 :فکر کرد و قاطعانه گفت یکم نکیل

 .نداره دنیواسه د يادیز يجا نجایا.يبگرد یهرجا رو که خواست یتونیتو م!کنم دایدفترچه رو پ خوامیمن م-

 چرا اون قدر او دفترچه برات مهمه؟ یول.دمیبهت خبر م دمیاگه دفترچه رو د!باشه-

 :سکوت کرد یکم نکیل

 !دونمیواقعا نم!دونمینم-

 .رفت رونیاز اتاق ب و

*** 

اتاق او طبقه .*(داد هیتک*اتاقش وارینشست و به د نیزم يرو دیرا گشت و در اخر ناام اطیوجب به وجب ح او

شاد به استقبالش  یو صورت رونیب یبا زبان يباگز.)اتاقش نشسته است يپنجره  نییدرواقع او پا.دوم است ي

که روز  يهمان انبار.انداخت شیروبه رو به  ینگاه نکیل.کنارش نشست يسگ را نوازش کرد و باگز یکم.امد

 نکیداشت که ل يقو يجاذبه  يان انبار.بود شیخورد درست رو به رو زیل شیواردش شود و پا تخواسیاول م

انگار .زنگ زده بود شیشده بود و قفل کتاب دهیچیاطراف کلون در پ ییرهایزنج.کردیخود جذب م يرا به سو

در  يرو به رو.ش امدهمراه يباگز.بلند شد و به سمت در رفت شیاز جا.شده بود رهیبه او خ يدر ان انبار یکس
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 يداخل خانه ان انبار يهم ان انبار دیبود؟شا يهمان انبار نیا ایا.نگاه کرد دهیپوس یو به در چوب ستادیا

با  ایکرد ان را باز کند  یو سع دیقفل را کش یکم!کردیرا جذب م نکیبود که ل يانبار نیاما هم!مشکوك باشد

پس به اشپز خانه .خودش نگه داشته بود يم بود و کلون را سر جامحک اریقفل بس!بود دهیفا یبشکند اما ب ارنج

 .کرد دایپ یاهن یها چکش نتیکاب يرفت و بعد از جست و جو

حال .چمن ها افتاد يرو نگیریج نگیریج يبا صدا نکیل يپا يجلو ریشکست و زنج بیمه ییبا صدا قفل

را برداشت و در رو به داخل  یلون چوبک یبا خوشحال نکیل.ردیاو را بگ يجلو توانستیهم نم نیقفل سنگ

کردند و او توانست  نشستبعد غبارها  یاما کم.دید یکیرا در تار یظیاول فقط گردوخاك غل.باز شد رکنانیرجیج

و او به نور  شدیوارد اتاق نم یلیخ دینور خورش.ندیان را روشن کرده بود بب یکم دیکه نور خورش یکیدر تار

 :امد یمعلوم بود صدا از ارتفاع م.زد شیصدا ادیبا فر ین کسناگها.داشت اجیاحت يشتریب

 ه؟یچ ؟اونجايکرد داشیپ!قیرف یه-

 :زد ادیبه سمت او برگشت و فر نکیل.کردیتلسکوپ کنار پنجره را کنار زده بود و به او نگاه م مارك

 .نییبندازش پا!کمده يچراغ قوه تو هی-

را به سمت او  یکوچک مشک ياورد و چراغ قوه  رونیرش را بپنجره کنار رفت و بعد دوباره س ياز جلو مارك

 يوارد انبار درنگیبا سر از مارك تشکرد کرد و بعد ب.دستانش را جلو اورد و ان را گرفت نکیل.پرتاب کرد

بر اثر رطوبت  يافتاد که در انبار یچوب يها نتینور بر کاب.چراغ قوه را روشن کرد و ان را به اطراف چرخاند.شد

که  يغبار.بود یمیانها گرد و قد يها رهیها نبود و دستگ نتیکاب يبر رو یطرح چیه.بودند دهیر زمان پوسو گذ

نم و کپک  يبود و همه جا بو يدر انبار ینیسنگ يهوا.زدندینور چراغ قوه برق م يهنوز در هوا معلق بود جلو

ها گرداند که  نتیکاب يچراغ قوه را رو.شتگذایم يرا در ان انبار شیپا دیبا.کردیحس م اهنوز ان جاذبه ر.دادیم

در ان لحظه .را به او نشان داد يدیجد زیدستش را باال اورد و نور چ یکم.را احاطه کرده بودند ياز سرتا ته انبار

 دهیشود درست د نچشمانش را درشت کرد تا مطمئ.و نفسش تنگ شد ختیقلبش فرو ر.قلبش به درد امد

دفتر چه کامال مطابقت  يبود که با نوشته ها يا شهیش يها ينجا بطرا.بود دهیدرست د نکیل...است

 دیلرزیدستش نم گرید.متعادل شد زیبعد همه چ.ماند رهیکوتاه خ یمدت يدستش شروع به لرزش کرد و برا.داشت

درخشان بودند و بطور  یول فیالود،کث غبارها  يبطر.ها نگاه کرد شهیبا ارامش به ش.کردیو احساس ترس نم

 يانها را رو دیوزیباد م نکیاز پشت سر ل یافتاده بودند و وقت يتعداد.شده بودند دهیها چ نتیکاب يرو ینظمنام

شده بود و  دهیپاش يو قهوه ا اهیس يها لکه ها واریبه د.ها انداخت وارید ينور را رو.غلتاندیارام م دهیپوس نتیکاب
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 توانستینم گرید.کردیفکر م نکیتر از ان بود که ل یخال یلیاتاق خ.شده بود دهیتن یتار عنکبوت وارید از يگوشه ا

 .جوابش را بدهند توانستندیها م نتیانگار کاب.در ذهنش بود يادیز يسوال ها.ردیخود را بگ يکنجکاو يجلو

 :بعد به خود گفت.کرد نشیبه شروال ج یرا صاف کرد و نگاه شیقهوه ا بلوز

 !بشن فیفکر نکنم کث!ستنیروشن ن-

 يچوب ها ریرجیج يدرست بعد از صدا.دینامفهوم و خفه به گوشش رس ییقدم را که برداشت صدا نیاول اما

 :يکف انبار

 ...رونیب برو

نامفهوم  اریصدا بس.همانجا خشکش زد و به اطراف نگاه کرد.را به عقب هل داد نکیل یانگار کس دنشیشن با

 ...واضح تر یکم...دیدوباره بشنود و دوباره شن دیمنتظر شد تا شا.بود

 .رونیبرو ب...رونیب

فکر کرد کار مارك بوده است اما  يلحظه ا.به پشتش نگاه انداخت يبا ناباور نکیل.امد یم ضیبنظر مر صدا

 :به خود گفت.است دهیصدا را شن نیمطمئن بود ا

 !ستیمارك ن يصدا نیمطمئنم ا-

 دهینترس نکهیبا ا.و به اطراف نگاه کرد دیکش قینفس عم.قلبش گذاشت يارام دستش را رو.دیبه شدت تپ قلبش

 یکیتار.شد يرا باال انداخت و کامال وارد انبار شیدستش را برداشت و شانه ها.دیکشیم ریبود اما قلبش ت

قرمز رنگ درون  ينور یکیدر ان تار.شدینم ياصال وارد انبار دینور خورش.هولناك تمام بدنش را فراگرفت

داشت او را نگاه  یکس نتیکاب يشکاف درها نیانگار از ب...فیضع ينور.دیسمت راستش د نتیکاب

صدا .باال امد نکیل يبلند شد و تا زانو نیاز کف زم یظیبه سمتش برود که گردوخاك غل خواستیم.کردیم

 ...واضح تر شد

 ...رونیبرو ب-

 .همسن و سال خودش بود يصدا متعلق به پسر...تر واضح

 ...رونیبرو ب-

 :شد لیو به خشم تبد...واضح تر...تر واضح

 !روووووووووونیبرو ب...رووووووونیب-
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در گردوغبار دو چشم .خایان صحنه قلبش فرو ر دنیبا د نکیل.به سمتش امد يقو ياز غبار با شار یموج و

کرد با  یسع.چشمانش گشاد شد و بعد انها را بست نکیل.شدیکه گاه قرمز م يدو چشم نقره ا.دید نیخشمگ

 وارید يبه لبه  حکمکتفش م.به سمت در هل داده شد بیرا حفاظت کند و با قدرتس عجساق دستش صورتش 

غبار وارد  یکم.پوست دستش حس کرد يرا رو دیخورش فیلط يگرما.چمن ها افتاد يشد و بعد رو دهیکوب

 يسرفه کردن و چشم به هم فشردن بدنش را تکان داد تا گردوخاك از رو یبعد از کم.چشم و حلقش شده بود

او را در اغوش  یناگهان کس.رنگ گرفت دشزر يتر شد و دوباره موها انینما یرنگ پوستش کم.زدیبدنش بر

 .گرفت

 :معصوم پسربچه نگاه کرد و با تعجب گفت يرا با زحمت باز کرد و به چهره  چشمانش

 ؟!انیبرا-

تنگ شده  نکیل يدلش برا.زدیلبخند م نکیغبار الود ل يبه چهره  انیبرا.همراه با پسرش برگشته بود مکس

اما .درشت یبا چشمان يقهوه ا يچشم و موها.به مکس داشت يادیشباهت ز انیبرا.خوشحال دنشیبود و از د

و گاه به او حسادت  سوختیم شیگاه دلش برا.کردینم يبا او بدرفتار نکیداشتل يبرعکس پدرش صورت گرد

داشته باشد دوست  خواستیکه دلش م یادر بزرگرا مانند بر نکیبود و ل ینیریش يهم بچه  انیبرا.کردیم

 :دیبگو يزیکرد چ یزد و سع يبهتر شده بود لبخند یکه حالش کم نکیل.داشت

 :را رها کرد تا بلند شود نکیحالت چطوره؟پسر بچه ل!يخوش اومد...ممم-

 ؟يشد یچرا خاک!خوب یلیخ!خوب-

 :انداخت و با لکنت گفت یو به خودش نگاهبا زحمت بلند شد  نکیل.زدیکنجکاو همچنان لبخند م ي پسربچه

 !رو سرم ختیر.بود یمیقد کمیاونجا  واریفکر کنم د...راستش...خب-

که  يلبخند شهیهم نکیل يخنده .او خنده اش گرفت يچهره  دنیناخوداگاه با د نکیو ل دیخند انیبرا

همچنان که لبخند .زدیقهقه نم اهچگیه.بود)شیدندانها نیاز ب يمانند سهیر يبا صدا(را نشان دهد  شیدندانها

به لباسش  یبعد دست.زدیبر شیموها يتکان داد تا گردوغبار نشسته رو شیبر لب داشت دستش را در موها

 :ارامش گفت يانداخت و با صدا نکیبه سرو وضع ل ینگاه.دیهمزمان مکس از راه رس.دیکش

 سرت اومده؟ ییچه بال...سالم-

به سمت پدرش برگشت و  انیبرا.انداخت و دوباره مشغول تکاندن لباسش شد به او ینگاه.محو شد نکیل لبخند

 :گفت
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 !سرش يخراب شده رو يسقف انبار-

 یپرسش ینگاه کرد و با لحن نکیبود به ل نییهمچنان که سرش پا.شده بود جیگ یکم.نگاه کرد انیبه برا مکس

 :گفت

 ؟!سقف-

و با همان لحن  دیکش یاه.دهد حیست تا خودش توضکه منتظر ا دیبه او نگاه کرد و فهم یچشم ریز نکیل

 :گفت زدیبا او حرف م شهیکه هم یخشک

 .سرم يرو ختیگچ سقف با غبار روش ر-

 :نگاه کرد و گفت کیتار يمکس به داخل انبار.اشاره کرد يبا چشم به انبار و

 درسته؟.درش قفل بود!میتو رو نگاه نکرد نیما ا-

 .دکنیم دییبا سر حرفش را تا نکیل

 توش بود؟ یچ-

 ...یمیو قد دهیپوس يها نتیو کاب يچندتا بطر-

 ...فعال برو.میکنیم شیپس بعدا خال-

 :و حرف مکس را قطع کرد دیرا کش نکیل نیمشتاقانه است انیبرا

 م؟یکن يفوتبال باز يایم-

 :گذاشت انیبرا يشانه  يدستش را رو مکس

 !رهیبره دوش بگ دیبا عیپس سر.بره ییجا هی دیبا نکیل یمتاسفم پسرم ول-

 :متعجب به مکس نگاه کرد و گفت نکیل

 ...؟کجیچ-

 يلباس سبز پسته ا کیهمان لحظه مارك با .دیکش یخود اه یامد و از هواس پرت ادشیناگهان قرار ناهار را  و

 .به سمت انها امد

 !يروح ها شد هیشده شب ی؟چیرو کجا گذاشت يباگز یغذت!یه-

 .دیچرخ نایبه سمت مکس و برا بعد

 !انیسالم برا.ارنر يسالم اقا-
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به  نکیل.هم با لبخند دست همانند مارك دست تکان داد انیبرا.دست تکان داد انیبرا يگشاد برا يبا لبخند و

 :سوال مارك جواب داد

 !ییجا هیو برم  رمیدوش بگ دیفعال با.شده یچ دمیم حیبعدا توض!سمت چپه نتیکاب يتو-

 :پرسدیو م کندیبه مارك نگاه م انیدور نشده بود که برا یلیخ.انجا را ترك کرد و

 کجا بره؟ دیبا-

 :گرفته گفت ییبا صدا انینشست و در گوش برا شیزانو کی يرو مارك

 !نهیدوست دخترش رو بب رهیداره م-

 :دیدر خانه بود به گوش رس کیکه نزد نکیداد ل ناگهان

 !خفه شو مارك-

*** 

چشمان قرمز .کردیزل زده بود و فکر م وارید دیسف يها کیبه سرام.باز کرده بود ادیدوش اب را با فشار ز نکیل

 :با خود گفت.اورد ادیرا به  يو خاك الود انبار

 هیتک واریو کف دستش را به د زندیم يپوز خند!(دمید نتیکاب يبود که تو يمثل همون نور قرمز...ممکنه ریغ-

اش که  افهیق!ستین يدختر بد!)نهیدوست دخترش رو بب رهیم:مارك افتاد ادی يلحظه ا!(احمقانه اس.)دهدیم

شروع به ماساژ دادن (مگه عقلمو از دست دادم؟!ونسیدختر د نیا!نه...سبز يچشما یشکالت يموها!خوبه

 !بهش ندارم یاحساس چیمن ه!هیفقط دختر خوب.)کرد و چشمانش را بست شیموها

با فشار نفسش را برد تو و دو قدم به عقب .دید يم نقره اها دو چش کیچشمانش را باز کرد و در سرام ناگهان

 ياز درد دتریقلب درد شد نیا.ان را ماساژ داد یکم.قلبش دوباره به درد امد.دیرا ند روحیان دوچشم ب گرید.رفت

اب حوله را  ریبعد از بستن ش.ستاد تا ارام شودیان ا ریز یدوش اب را سرد کرد و کم.بود که به علت ترس باشد

 .امد رونیو ب دیچیور خود پد

 

 

 پنجم فصل

 ریپ ي هیهمسا
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 نکیل.رفتن اماده شد يرا تنش کرد و برا یپررنگ نیبا شلوار ج يگرد قهوه ا قهیدوش گرفت و بلوز  نکیل

 یشاد و کم رنگ م ياوقات لباس ها شتریبرعکس مارك که ب.داشت رهیت يبه لباس ها يادیز يعالقه 

 .دیپوش

*** 

انجا هم همان جاذبه حس .زنگ در را نگاه کرد ییطال يدکمه  دیو با ترد ستادیا هیهمسا يدر خانه  يجلو

 راهنیبا پ یبعد ام ي هیچند ثان.و زنگ در را به صدا در اورد دیکش یقیخودش را مرتب کرد و نفس عم.شدیم

 :سالم کرد حیمل يدر را باز کرد و با لبخند يبلند سبز

 !تو ایب...يخوش اومد-

خانه ساختار .کرد ییسوم راهنما يدختر جوان او را به اتاق مادربزرگش در طبقه .با لبخند تشکر کردهم  نکیل

اول اشپزخانه و اتاق  يطبقه !سه طبقه يخانه  کی.نبودند دهیپوس ایکهنه  لیداشت اما وسا یو سلطنت یمیقد

 لهیرنقش ونگار و پارکت ومپ يها رشطرح دار،ف یزرشک يها يواریکاغذ د.داده بود يرا در خود جا منینش

طبقه .شدیم دهیدوم هم کتابخانه و اتاق نوه ها که مجزا بودند د يطبقه .لوستر بزرگ کیپر رنگ و  یچوب يها

بود متعلق به صاحبخانه  کیکه به پله ها نزد یاتاق.امدند یم یسوم هم چند اتاق داشت که به نظر خال ي

 :در گذاشت و در زد يرورا  گوشش یو ام ستادیدر ا کینزد نکیل.بود

 !دیمهمونتون رس...مادربزرگ-

گرفته از پشت  ییصدا.قرار داشت یکه کنار اتاق مادربزرگ ام یاتاق.کردیحس م یدراتاق ریرا از ز ییسرما نکیل.

 :در جواب داد

 ...زمیتو عز ایب-

که  يریحص یصندل يرو.وارد شد یاو هم پشت سر ام.اشاره کرد که وارد شود نکیدر را بازکرد و به ل یام و

را  رونیگذاشته بود و ب شیعصا ينشسته بود و دستانش را رو فیالغر و نح یرزنیبزرگ بود پ يروبه پنجره ا

 يرو رزنیوارد خانه اش شده بود در انگشت الغر پ یدزدک افتنشی يبرا یکه ام يهمان انگشتر.کردینگاه م

 یسلطنت اریکه به رنگ بنفش بود بس یمیبلند و قد ینراهیبا پ رزنیپ.کردیم ییو چروکش خودنما دیپوست سف

 :ارام گفت ییبا صدا.ستینگر نکیسرش را چرخاند و به ل يبا لبخند رزنیپ.دیرسیبه نظر م

 حالت خوبه؟...نکیسالم ل-

 :بلند شد و ادامه داد یصندل يارام از رو رزنیپ.مودبانه سالم کرد و سرش را تکان داد نکیل
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کرده اشنا  دایکه انگشترمو پ یبا کس خواستمیم.که صبح مزاحم خونوادت شدم دیببخش!پسرجوان يخوش اومد-

 .بشم

 :وارد اتاق شد و گفت يساله ا40_30 خدمتکار

 .ناهار حاضره!خانوم-

 رزنیپ.خدمتکار به او بود بیمتوجه نشده بود نگاه عج نکیکه ل يزیچ.تکان داد و خدمتکار رفت يسر رزنیپ

 :گفت

 !پسر جوان.میر با هم حرف بزنتا سر ناها ایب-

 نییبود دست مادربزرگش را گرفت تا کمکش کند از پله ها پا ستادهیا يلحظه مودبانه گوشه ا نیکه تا ا یام

 .هم پشت سر ان ها راه افتاد نکیل.دیایب

*** 

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

سرو شده  ینیزم بیو س ایبا لوب انیان اردك بر يوجود داشت که رو یبزرگ و چوب يزیم ياتاق ناهارخور در

 نیداشتند و همچن یخاص يبراق جال يا شهیش يها و پارچ ها وانیل.اردك هوا را پر کرده بود يبود و بو

تا مهمان  ستادیعقب ا بعد.گذاشتیم ينقره ا يچنگال هاکه خدمتکار در ان ها قاشق و  ینیچ يبشقاب ها

 .نندیبنش زیوصاحب خانه سر م

 :دیپرس رزنیغذا پ هنگام

 پسرم؟ يکرد دایچطور انگشتر رو پ-

قاشق به او نگاه  يدر گود یانگار کس.کردینگاه م يداشت به قاشق نقره ا.بود يگرید يافکارش جا نکیل

 :به خودش امد و جواب داد رزنیپ يبا صدا.ا خودش نبودبه خودش بود ام هیکه شب یکس.کردیم

 .بود یاتفاق...خب-

 :تکان داد يسر رزنیپ.یشگیلحن خشک هم همان

 !نطوریکه ا-
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 دهید ییاو را جا کردیاحساس م شتریب کردیدقت م شتریهرچقدر ب.نگاه کرد رزنیبه صورت پ شتریب یکم نکیل

 :ادامه داد رزنیپ.هم اشنا بود رزنیپ فیضع يصدا یحت.است

 !ارهیمن بودم که نوه ام رو فرستادم انگشتر رو ب نیا!کنم یازت عذرخواه...عالوه بر تشکر خواستمیراستش م-

قاشق وچنگالش را محکم .خوردینم يزیچ گریدختر خجالت زده بود و د.انداخت یبه ام یچشم ریز ینگاه نکیل

 :را بهتر کند گفتوضع  نکهیا يبرا نکیل.کردیو رنگ عوض م فشردیدر دستش م

 ...حتما براتون باارزش بوده!نداره یبیع...یبیع-

 :تکان داد يسر دییتا يبه نشانه  رزنیپ

خاطراتم رو ازم  يانگار همه .شمیمن نگران و مضطرب م شهیازم دور م یوقت!هیزیاون انگشتر عز...بله-

 ؟یداشت یحس نیتا حاال همچ.رندیگیم

 ایرا در کنارش نگه نداشته بود تا خاطراتش را زنده  يزیوقت چ چیش هبعد از مرگ پدر.فکر کرد یکم نکیل

 :جواب داد دیترد یبا کم.کند ياورد ادی شیرا برا یکس

 !نداشتم يزیچ نیمن همچ ادمهیکه  ییتا اونجا...خب-

 :باز سرتکان داد رزنیپ

اون عمارت ربط  يخونه صاحب  نیبه اول ییجورا کیاون انگشتر  یدونیم...یرو بگ نیهم کردمیفکرش رو م-

 .دیکنیم یکه شما االن توش زندگ یهمون...داره

موضوع او را به  نیا.اشناست یلیباز احساس کرد که او خ.نگاه کرد رزنیشد و با دقت به پ زیت نکیل يها گوش

 :اداو ادامه د يکنجکاو دنیبا د رزنیپ.او متمرکز کند يحرف ها يذهنش را رو کردیم یاما سع بردیفکر فرو م

ها به  هیبا همسا ییاشنا يتمشک برا کیک کیبود که مادرم ازم خواست  یبار که گمش کردم وقت نیاول-

 ...خونش ببرم

 :گفت دیبا ترد نکیل

 ؟یک ي؟خونه !خونش-

 :کرد و گفت ينخود يخنده ا رزنیپ

 یوقت...کرد دایبود که انگشتر من رو پ ياما صاحب عمارت همون پسر کردندیم یاونجا زندگ يادیز یکسان-

بعد از چند ساعت اون پسر انگشترمو !من متوجه نشدم یول.از دستم افتاد اطیح يرو بردم اونجا انگشتر تو کیک

 .اورد
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 :دیپرس غلتاندیکه چنگالش را در دستش م نکیل

 :و گفت دیکش یاه رزنیاسم اون پسر رو بدونم؟پ شهیم-

 .نیر-

 :لب زمزمه کرد ریز...ختل کردو مغزش را م دیچیپ نکیکلمه در گوش ل نیا و

 ؟!چطور ممکنه-

 :ادامه داد رزنیپ و

به  یانگشتر من از اون و خانواده ام خاطرات خوب نیاما با ا.هم بود ماریداشت و متاسفانه ب یاون سرنوشت تلخ-

 پسرم؟ يخورینم گهید.ارمیم ادی

 :گفت دهیبر دهیکه هنوز شکه بود بر نکیل

 .نونمم...شدم ریس گهیمن د...من-

 :دیمودبانه پرس.کردیم یاحساس نفس تنگ یکم.قاشق و چنگالش را ارام کنار بشقابش گذاشت و

 هوا بخورم؟ کمی اطیح يبرم تو شهیم...متاسفم-

 .رفت یبه سمت در خروج نکیتکان داد و ل تیرضا يبا لبخندش سرش را به نشانه  رزنیپ

*** 

 ينفس ها نکیل.د هوا را مرطوب و باطراوت کرده بودندکه تازه اب داده شده بودن يسبز يچمن ها اطیح در

 دهیکه د ییدائما به خواب ها.برطرف شود شیتا نفس تنگ دادیاش را مالش م نهیس يو قفسه  دیکشیم قیعم

 ریز.بودند یعکس خانوادگ هیان ها هم شب...بود دهیکه د يبود و افراد نیاو در خواب ها اسمش ر.کردیبود فکر م

 :لب گفت

 ...شدم وونهید دیشا-

 :به سمتش امد و گفت یام

 نه؟ رهیدلگ یلیخونه خ يتو-

 :دخترك ادامه داد.امد و سرش را به سمت او چرخاند رونیاز افکارش ب نکیل

 .دهیاون به حرفم گوش نم یها رو عوض کنه ول يواریکاغذ د گمیم شهیبه مادربزرگم هم-

 :گفت نکیل

 ...وزهچند ر نیمن ا...ستین ریخونه دلگ يفضا-
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 :دیکش یقینفس عم و

 !نیهم کنهیم تمیداره اذ...گرفتم ینفس تنگ...-

 :تکان داد يسر یام

 !یپدرت هست هیشب یلیتو خ!یراست-

 :ادامه داد یام.دیمتعجب به سمت او چرخ نکیل

 !دمشیاومده بودم تا دعوتت کنم د یوقت-

 :زد و به اطراف نگاه کرد یاخم کم رنگ نکیل

 !رمهپد یمیاون دوست صم-

 :تعجب کرد یام

 ؟یچ کارست؟پدرتیاون چ!پدرته کردمیمن فکر م-

 !پزشکه هیپدرم کاراگاه بود و اون هم -

 کجا باهم اشنا شدن؟!متفاوت يدو تا رشته -

 ؟یپدرتو چ...دانشگاه بودن هی يتو-

 ...پدرت!زایچ نجوریاز ا...و یباستان شناس!محقق بود هیاون -

 :کندیحرفش را قطع م نکیل

 !همرد-

 .موضوع را عوض کند کندیم یو سع کشدیم یاه یام

 خوشت اومده؟ شتریمحله از کجا ب نیحاال تو ا.متاسفم_

 .دهدیسپس جواب م کندیفکر م یکم نکیل

 !خونس يپجره  يکه رو به رو ياز اون دره ا-

 اونجا؟ میبر کدفعهی يخوایواقعا؟م-

 :کندیم ینگاه یبه ام نکیل

 اد؟یجا خوشت متو از ک!شمیخوشحال م.باشه-

 .از خونه ام-

 ؟!خونه ات؟فقط اونجا-
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 :کرد و گفت يبا انگشتانش باز یام

 !اوقات خونه ام شتریب نیواسه هم!رهیخواهرم هم نم.رمینم ییجا ادیمن ز...خب-

 :دیافتاده باشد پرس ادشی يزیانگار که چ بعد

 ؟یشناسیرو م نیتو ر یراست-

 :دهدیبه او جواب م یبا دستپاچگ نکیل

 بشناسمش؟ دیبا یچ يبرا!؟نه!نیر-

 :دیگویو با خنده م زندیاو م يبه شانه  یکی یام

 .دیرنگت پر کدفعهی!دمیمن خودم صورتت رو د!دروغ نگو-

 :گقت انهیموز يبا لبخند نکیل

 !ينه تو قرمز شد د؟اهیناهار رنگت پر لیکه اوا یمثال مثل راون رمان-

از همان .صورت او خنده اش گرفت دنیاز د نکیل.و دوباره قرمز شد کم رنگ به اطراف نگاه کرد یبا اخم یام و

 :با تعجب به نگاه کرد یام.دندان نما يو لبخند ها صدایب يخنده ها

 ؟يخندیبه من م يدار-

 :زندیم يلبخند یام.خنده اش امد يصدا یرا فشرد و کم شیلبها ردیخودش را بگ يجلو توانستیکه نم نکیل

 .خب بلند بخند-

 :دهدیادامه م یام.کندیبا تعجب نگاهش م.شودیقطع م نکیل ي خنده

 !بلند بخند يبخند يخوایم یوقت!خوبه یلیخنده خ-

 .کندینگاه م نیو محزون به زم کشدیم یاه

 .يخوریاونوقت افسوس م.يبخند ینتون گهیبرسه که د يممکنه روز-

را  یاما احساس ام.داشت را درك کند که ان لحظه یاحساس توانستینم نکیل.نگاه کرد نکیبا لبخند به ل بعد

ناگهان .دیبا دو چشم قرمز د یمبهم يسرش را چرخاند و حاله .دیمنظورش را نفهم قیهرچند دق.کردیدرك م

تکان داد و به  يداشت سر درددهد اما همچنان  نیکند و خود را تسک یاعتناع یکرد ب یسع.قلبش درد گرفت

 زیانگار چ.تند و کوتاه شدند شینفس ها.کرد یسخت یساس گرفتگناگهان اح.شد رهیخندان دختر خ يچهره 

کند و به خانه  یاست که خداحافظ نیکار ا نیفکر کرد که بهتر نیبه ا نکیل.بدنش گذاشته بودند يرو ینیسنگ

 .برود
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نشسته و به  یصندل يکه رو دیرا د رزنیپس به طبقه سوم رفت و پ.دهد نیاستراحت دردش را تسک یکم دیشا

 :گفت رزنیناگهان پ.ستادیسروصدا ا یب نکیل.کردینگاه م نرویب

 !ندازهیافسانه ها م ادی ؟ادموینیب یرو م رونیب-

 :دیپرس نکیل.بود  دهیان روز د نکیبود که ل يکه همان دره ا بیکم ش يو دره ا رونیمه الود ب يهوا

 کدوم افسانه؟-

 :دهدیمرموز جواب م ییبا صدا رزنیپ و

 !يماریب نیع!رسهیکه مثل خون به فرزندان م!یخانوادگ يروهاین!یخانوادگ يطلسم ها-

 :سوال بود نکیل يحرف او برا هر

 ن؟یشناسیهم م يخانواده ا نیهمچ-

 :زندیلبخند م رزنیپ

 !مثل مادربزرگش باشه خواستیچون نم!و با خواهرش تموم شد...شروع شد نیاز ر!شما يخونه  یقبل نیساکن-

 :با ارامش گفت نکیل.به سمت او امد شیبرعصا هیارام و تک ییبلند شد و با قدم ها بعد

 .زودتر برم کمی دیمن با!هست یمشکل هی... یمتاسفم ول-

 :بپرسد موافقت کرد یسوال نکهیبدون ا رزنیپ

 !بزن يتنها سر رزنیپ نیبه ا یگاه!خوشحالم یلیباهات اشنا شدم خ نکهیاز ا!باشه پسرم-

 :سر تکان داد یبه ارام نکیل

 .فعال خدافظ!حتما-

 !همچنان درد داشت.خارج شد و به سمت خانه رفت اطیاز ح و

*** 

که معلوم بود مکس  نطوریو ا کردندیم يباز يداشتند با باگز انیخانه اش را باز کرد مارك و برا اطیدر ح یوقت

مارك هم خندان .ه کردحلق نکیبه سمتش امد و دستانش را به دور کمر ل اقیبا اشت دنشیبا د انیبرا.در خانه بود

باز بودند و  مهیبه زور ن نکیچشمان ل.شد محولبخندش  دیصورت زرد دوستش را د یبه دنبال او امد اما وقت

 :گفت دیایبه نظر ب يرا حفظ کند و عاد شیصدا یشاداب کردیم یمارك که سع.گرفته بود شینفس ها يصدا

 .دهیرنگت پر قیرف-
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 امدیدرم شیکه از ته گلو ییبا صدا نکیل.ندیرا بب نکیا باال اورد تا صورت لهم سرش ر انیحرف برا نیگفتن ا با

 :گفت

 .بخوابم رمیم.دارم ازیاستراحت ن...کمیبه -

 :اورد و ادامه داد نییسرش را پا بعد

 .دمیاطراف رو بهت نشون م...ای کنمیم يباهات باز یشدم اگه خواست داریب یوقت.متاسفم انیبرا-

 .تکان داد و او را رها کرد يخندان سر ي با همان چهره کودك

*** 

اش  نهیس يکه قفسه  یدر حال نکیل.دیباز شدن در را شن يداخل خانه درحال خواندن کتاب بود که صدا مکس

 رفتیاز پله ها باال م حالیان چنان لنگان و ب نکیل.مکس متعجب به او نگاه کرد.از پله ها باال رفت دیمالیرا م

 :رسا گفت يمکس با صدا.ده بودخور ریکه انگار ت

 شده؟ يزیچ!نکیسالم ل-

 :سرش را به سمت او چرخاند و گفت.و شروع به نفس زدن کرد ستادیاخر ا يبه پله ها کینزد نکیل

 ...برم خوامیم...فقط-

تر از طرز راه رفتنش مکس را  شیب یاو حت يصدا...زندیمرده حرف م کیاحساس کرد که با  يلحظه ا مکس

مگر  دیگو یبه او نم يزیچ نکیل دانستیکه م ییاز ان جا.نبود نکیصدا متعلق به ل نیاصال ا.انداختبه دلهره 

تعادلش را از  نکیپله ها ل نییاو به پا دنیاما ناگهان با رس.مجبور باشد،کتابش را بست و به سمت پله ها رفت

وارد  شیبه استخوان ها يدیات شدضرب.دیپله ها غلت يها را گرفته بود شل شد و رو لهیدستش که م.دست داد

 :را تکان داد نکیل يزانو نشست و شانه  يمکس شکه رو.مکس پرت شد يپا يشد و با شتاب جلو

 ...نکیل!...نکیل...نکیل-

 .پاسخ دهد توانستینم گرید نکیل اما

 

 

 ششم فصل

 تکرار

 ...نیر...!نیر-
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امد  یکه م يدیشرشر باران شد.هم نبودقابل ف یلیو خ دیچیپ یم نکیکه در گوش ل یو مبهم فیضع يصدا

در کنار  ينقره ا زیر يکه از نقطه ها دید يحاله ا نکیل).باران(نیر...درست مانند اسم پسر.کردیصدا را گنگ م

دستش ...ناراحت و درحال زجه زدن.ددا لیانسان را تشک کینقطه ها بدن ...مبهم...درخشان.شده بود لیهم تشک

دوباره امد و ناگهان حاله  فیضع يصدا.دیکشیم نیزم يرو گریود و خود را با دست داش گذاشته ب هیکل يرا رو

 :حاله امد نیکه در دست داشت به سمت اول يزیظاهر شد که با چ گرید يا

 ....ریشب بخ-

 ....پخش شدند یکینقطه ها قرمز شدند و در تار...! تق.دیکوب یزخم يبه سر حاله  انهیدوم وحش يحاله  ناگهان

از ته گلو  يادیدر ساق دستش حس کرد و فر يدیبلند شد و درد شد مارستانیتخت ب يبا دلهره از رو کنیل

کرده بود و  نک،حرکتیسوزن سرم داخل ساق دستش با خم شدن دست ل.چرخاند شیسرش را به سمت بازو.زد

سوزن را در اورد .کجاست دیتازه فهم دشیها و لباس سف واریبا نگاه کردن به د نکیل.باد کرده بود یدستش کم

 :گرفته گفت ییشانه اش را گرفت و با صدا یکرد بلند شود که ناگهان کس یو سع

 !؟...يریکجا م...نه-

و  دیکش يا ازهیخم.از دوستش مراقبت کند کردیم یشده بود داشت سع داریکه خودش هم تازه از خواب ب مارك

 :ادامه داد

 .گ بزنماالن به مکس زن...يشد داریچه خوب شد ب-

 :دیپرس نکیل

 مارستانه؟یکدوم ب نجایشد؟ا یچ...سایمارك وا-

 :جواب داد گرفتیمکس را م يکه داشت با تلفن همراهش شماره  یدر حال مارك

 !يظهر تا حاال خواب بود روزیپسر تو از د.بود مارستانیب نیتر کینزد!گرس نیگر مارستانیب-

 پ:دیبا تعجب پرس نکیل

 ...مگه االن-

 :کرد یدست شیپمارك  و

 گمیباشه به دکترش هم م!...اره حالش خوبه!...ارنر ياقا!الو...یهوش یساعته ب 14 بایتقر...!بعد از ظهره 6االن -

 ...یول

 :بعد ادامه داد.دادیبود فشار م یکه زخم گرشیساق دست د يانداخت که دستش را رو نکیبه ل ینگاه و
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 .فعال...شهبا...ن؟یخودتون بگ شهینم...االن بهش بگم؟-

زد و  يمارك لبخند.اوردیسردر ب هیاز قض خواهدیکرد و متوجه شد که م نکیبه ل ینگاه.را قطع کرد یگوش و

 :گفت

 !مرخصت کنم رمیم...هیعجله ات واسه چ...!گهیمکس خودش م-

 :غرغر کنان گفت نکیل.دور شد نکیاز نظر ل و

 ؟!ازش بشنوم یچ خوادیمن بهش اعتماد ندارم م دونهیم-

*** 

 :مارك گفت.وارد شدند نکیدر باز شد و مارك و ل.دادینشان م انیخانه مکس داشت البوم عکس ها را به برا در

 .باال رمیحاال م...من تموم شد تیمامور!سالم-

 :دست تکان داد نکیل يبرا انیبرا...درواقع فرار کرد.رفت نکیبه سمت اتاق ل و

 حالت چطوره داداش؟!سالم-

 :روحش جواب داد یو ب سرد يبا صدا نکیل

 .انیسالم برا-

 :نگاه کرد و گفت انیمکس به برا.کردیرا برادر خطاب نم انیوقت برا چیه او

 .هیامروز کاف يبرا انیبرا-

 شیمکس از جا.چه خبر شده دیبود تا مکس به او بگو ستادهیهمچنان انجا ا نکیل.باال شد يطبقه  یراه انیبرا

 :رفت نکیبلند شد و به سمت ل

 اد؟یم ادتی...يزیحالت چطوره؟چ-

 :فکر کرد و گفت یکم نکیل

 !ينقره ا يحاله  هی-

 :نگاه کرد و گفت نکیمتعجب به ل مکس

 !حاله؟-

 :و گفت دیکش یاه نکیل

 .یبگ يزیچ هی يخوایمارك گفت م.فقط بگو چه خبر شده...فراموشش کن-

 :درنگ گفت هیمکس گشاد شد و بعد از چند ثان چشمان
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 !اون قرار بود بهت بگه نه من...باز حقه يپسره -

 :صبرش را از دست داد نکیل

 شدن؟ ينجوریچرا همه ا...فقط بهم بگو چه خبره-

 :و گفت دیکش یاه مکس

 .نیبش ایب-

 :گذاشت و گفت شیزانوها يرا رو شیمکس ارنج ها.شد رهیمکس نشست و به او خ يرو به رو نکیل

 هیقلب يماریب هی يغش کرد روزید نکهیعلت ا...یول شین بشنواز م يخواینم دونستمیم...یممکنه شکه بش-

 !يبهش مبتال شد يچطور دیکه دکتر نفهم

همان گونه با .است دهیانقدر شکه شد که فکر کرد اشتباه فهم.شد اهیاحساس کرد اطرافش س نکیل يا لحظه

 :دیپرس دهیبر دهیبر کنیمکس همچنان منتظر واکنش او بود که ل.ماند رهیچشمان گشاد شده بود به مکس خ

 من؟!...؟یقلب يماریب...مـیب-

 :دیکش یاه مکس

 !شهیبهتر هم م تیوضع یاگه داروهاتو مصرف کن...ستیخطرناك ن-

 :زد ادیفر دیلرزیکه دستانش م یدر حال نکیل

 !گرفتم یقلب يماریشبه ب کیمن  یگیم يبهتر تو دار تیکدوم وضع-

مکس بدون انکه .گذاشت مارشیقلب ب يشد و دستش را رو صورتش جمع يها چهیماه.دیکش ریقلبش ت و

 :برگشت یرنگ قرص دیسف یوارد اشپزخانه شد و با قوط دیبگو يزیچ

 .رو قورت بده نایاز ا یکی دیکش ریهربار ت-

 :کرد بلند شود یدهد سع نیقلب دردش را تسک کردیم یکه همچنان داشت سع نکیل

 .خورمینم یقرص چیمن ه-

را به دستش داد و با  یقوط.ندیبنش شیفشار داد و او را وادار کرد سر جا نکیل يشانه  يدستش را رو مکس

 :گفت يجد یلحن

 .بخورشون يبه زور بفرستمش تو گلوت پس خودت بدون لجباز تونمیم یدونیم-

 يا چاره دانستیاما خوب م.موضوع را قبول کند نیهنوز هم حاضر نبود ا.کردینگاه م یرا با ناراحت یقوط نکیل

بعد از قورت  هیچند ثان.کرد ریکوچک بود باز کرد و ان را به سمت دهانش سراز يرا که حفره ا یدر قوط.ندارد
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 افتهیمطمئن شد حال او بهبود  نکهیمکس بعد از ا.متعادل شد شیو نفس ها افتی نیدادن قرص قلبش تسک

 .دیبگو نیچگونه به جموضوع را  نیاو هم در فکر بود که ا.و به سمت پله ها رفت دیکش یاه

*** 

 نییبهتر شده از پله ها پا یکم تیمارك که احساس کرده بود وضع.شده بود يشب بود و هوا سرمه ا کینزد

به چمن ها  مهیاو سراس.افتیرا  نکیبه پنجره نگاه کرد و ل.شدینم دهیهم شن ییبود و صدا یخال منیاتاق نش.امد

 یو هنگام گشتیچمن را م نکیل.کرد و به سمت دوستش رفترا باز  یمارك متعجب در خروج.دیکشیدست م

متوجه حضور او  نکیمنتظر ماند اما ل یمارك کم.کردیجستجو م گرراید یقسمت افتی ینم يزیکه چ

 :را صاف کرد و گفت شیصدا.نشد

 حالت خوبه؟-

 :به مارك نگاه کرد و باز مشغول گشتن شد یکم.صورتش نگران بود.سرش را چرخاند نکیل

 .یفهم ینمتو -

 فهمم؟ یرو نم یچ-

 .تونمینم یول.کنم دایاون دفترچه رو پ دیبا-

 .شده بود جیانقدر مهم بود گ نکیل يدفترچه برا نکهیاز ا.کردیهمچنان متعجب به او نگاه م مارك

 !بود یمیقد يدفترچه  هیاون دفترچه انقدر مهمه؟فقط  یچ-

 :روح گفت یب ییو با صدا شده بود بلند شد دیدفترچه ناام افتنیکه از  نکیل

 .تو میبر ایب.شهیخودمم باورم نم...یکنیتو در هر صورت باور نم-

 :کرد يپافشار مارك

 توش نوشته بود؟ یچ!نییمن انداختمش پا!بهم بگو-

 :و گفت ستادیا نکیل

 ...توش بود وفتهیکه داره اتفاق م یهرچ-

 .داشت ازیت نبه استراح.داد و به سمت خانه رفت حیبه او توض یکم نکیل

 

 

 هفتم فصل
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 40 ي صفحه

 ...ریشب بخ-

با همان ...نکیسر ل يبار باال نیا...يدرخشان و نقره ا يهمان حاله .دیچیپ یم یته يکه در فضا حیمل ییصدا

 کیحاله از نزد.کرده بود رهیچشم او را خ ياما ان کالبد نقره ا کردیاحساس درد م نکیل.که در دستش بود يزیچ

تکان  توانستینم.بلند شود نیزم ياز رو توانستینم نکیل.بلند بود يبا موها فینح یحاله زن.بودواضح تر  یکم

 :که در دستانش بود را فشرد ییدستانش را باال برد و جسم نقره ا.کردینگاه م نکیحاله به ل.بخورد

 .نیر...ریشب بخ-

 ...!تق

را احساس  يکف انبار يگونه اش سرما.دیو از خواب پر دیلرز يسرد انبار نیزم يباز هراسان رو نکیل

 يها يبطر يو سرد و صدا کیتار يهوا کرد؟انیاو در انبار چکار م.ستیسرش را بلند کرد و به اطراف نگر.کرد

خانه  يخود را به در ورود.دندیلرزیم یمک شیپاها.رفت رونیتلوتلو خوران از در ب.غلتان او را به لرزه انداخته بود

 ستادهیا شیشد که در روبه رو یتیبود که ناگهان متوجه جمع جیگ یهنوز کم.ردرساند و در را باز ک

مادرش که هنوز !از سفر برگشته بود؟ یمادرش ک...و خدمتکارش،مادرش ونایف ،خانمیمارك،مکس،ام.بودند

 ییصدا و با دیکش یدرنگ اه یبعد از کم.نگاه کرد نکیبه ل دهیپر رنگ يبود با چهره ا اوردهیخود را درن يپالتو

 :گرفته گفت

 م؟یکه ممکنه نگرانت بش يفکرنکرد!نک؟یل يکجا بود-

 :کرد حرف بزند یقلبش گذاشت و سع يدستش را رو.دیلنگ یبداند چرا م نکهیارام ارام به جلو امد بدون ا نکیل

 خوبم...خوبـ...حالم خوبه...من-

که  یتمام کسان!عوض شد شیجلو ریرفت و تصو یاهیناگهان چشمانش س.به خدمتکار نگاه کرد ناخوداگاه

پررنگ و  يها واریو د یپف يلباس ها.شده بود یمیقد زیهمه چ...ها لیچشماش بودند،تمام وسا يجلو

 رزنیبه پ!شناختیم ابازهم ان ها ر...بیعج.خانواده اش نبودند گریبودند د شیکه روبه رو یکسان ی،حتیسلطنت

 ادیکه اسمش را فر دیرا شن انشیاطراف يتازه صدا.افتاد نیزم يرو بود و وناینگاه کرد که درواقع خدمتکار خانم ف

 نیاول ورود به ا يکه در روز ها بشیبود؟خواب عج دهیاشخاص را کجا د نیاو ا!نیر:گفتندیاما انگار م.زدند یم

 ...فکر کند توانستینم گریاو د!نیر...بود دهیخانه د

*** 
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 يکه با لباس خاکستر دیرا د یزن.برسد منیتا به اتاق نش جلو رفت.کرد یط شیرا با قدم ها یمیقد ي خانه

به .شناختیاو را م نیاما ر.ندیصورتش را بب توانستیپشت سر او بود نم) نکیل(نیمبل لم داده بود و چون ر يرو

 ...یدمیبه سمت مبل قد.سمتش رفت

با  نکیل.کردیو نگاه ممادرش با بغض به ا.دیسرش د يچشمانش را باز کرد و مادرش را باال يلحظه ا نکیل

 :گرفته گفت ییصدا

 ...مادر...ما-

 :با بغض حرفش را قطع کرد مادرش

 !قول به من بده هی.پس خوب گوش کن!بره یاالن دوباره خوابت م...کردن قیتزر نیبهت مرف-

 :کشدیدست م نکیبه صورت سرد ل و

 !یباش يقول بده قو...باش يقو-

 :ه داشتعجل دانستیکه م يزیگفتن چ يبرا نکیل

 ...مادر من-

 !شهیدرست م یهمه چ!فقط مقاومت کن-

از خواب  نکیل.شد هوشیبزند اما دوباره ب شیخواست صدا نکیل.و از انجا با سرعت دورشد دیبغضش ترک بعد

مکس در لبخندش دروغ .دیسرش د يتخت نشست و مکس را باال يرو.تلخ زد یبار تبسم نیا یول زدیخیبرم

 :ارام گفت ییبا صدا.شد یم دهید

 ...نگران نباش!يشد ينجوریا يدکتر گفت چون داروهات رو نخورد...يخوشحالم که به هوش امد-

 :ارام و ناراحت ییبا صدا نباریا.حرفش را قطع کرد نکیل

 نه؟ یبه من بگ يخوایم يا گهید زیچ...من خوبم-

 :لرزان گفت ییبا صدا.دیکش یدرنگ کرد و بعد اه یکم مکس

 يگفت بهتره بستر.ستین یمعمول يخواب گرد هی نیا...و يدار يدکتر گفت تو خواب گرد!نکیل...راستش...اره-

 !یبش

 :ارام گفت ییدوباره لبخند زد و با صدا نکیل

 مارستان؟یکدوم ب!باشه-

 :اب دهانش را قورت داد و جوابش را داد.متعجب به او نگاه کرد مکس
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 ؟يندار یواقعا مشکل.گرس نیگر-

 :امد و به سمت در رفت نییاز تخت پا نکیل

 مادرم کجاست؟!نه-

 :جواب داد مکس

 .گرفته بود کمیحالش ...داره يکار هیگفت -

 :گفت رلبیز نکیل

 .دمشیدیکاش قبل رفتنش م يا-

 :بلند شد شیمکس ازجا.رفت رونیاز در ب و

 !اون نبود میتصم نیا-

 :دیکش یاه نکیل

 .نمشیبب خواستمینم نیبخاطر ا...دونمیم-

*** 

خود  ي هیگر يجلو کردیم یسع.کردیزده بودند و هق هق م خیدستانش .کردیم یدر جاده با سرعت رانندگ نیج

کوه  ،کناریخاک کیبار يدر جاده ا دیبه خودش امد د یوقت.کرد یم هیپس ارام گر.توانستیاما نم ردیرا بگ

از کاپوت  يترق تروق بد يشکه شد و رو به جلو خم شد تا بداند کجاست که ناگهان صدا.کندیم یرانندگ

کرد  یو سع دیکش يبلند غیشکه شد و ج نیج.داد نیبه ماش یجلو بلند شد و تکان ترسناک ي شهیو ش نیماش

 چرخاندیدائما فرمان را به جهات مختلف م.او را گرفته بود دید نیماش يشکسته  ي شهیش.را کنترل کند نیماش

 ینفسش باال نم نیج.کردیرا چپ م نیقدرتمند داشت ماش يزیانگار چ.تعادلش را از دست داده بود نیاما ماش

کامال شروع به چرش کرد و  نیناگهان ماش.فرمان را کنترل کند کردیم یسع.کردیخفه ناله م ییامد و با صدا

از جاده به درون دره  نیماش...سکوت مطلق...و بعد دیچیها در کوه پ شهیو خورد شدن ش نیله شدن ماش يصدا

 .ودپرت شده ب

*** 

 دیبا.جالب نبود شیبرا زیچ چیه ستیدر ان خانه ن قشیحاال که رف.مبل لم داده بود يعبوس رو یبا صورت مارك

پر کردن  يمکس برا.را به او سپرده بودند انیاما برا.گفتیم نکیرا به ل يزیچ دیانگار با.زدیم مارستانیبه ب يسر

 :مارك به در نگاه کرد و با تعجب گفت.شد زدر با ناگهان.رفته بود رونیب گریو مراحل د مارستانیفرم ب
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 !؟یام-

 :با صورت ارام و لبخند شادش سالم کرد یام

فکر کنم )را نشان داد يقرمز یکیپالست نیو ماش(یتو ول امیاجازه ب یب خواستمینم...باز بود اطیراستش در ح-

 .ما اطیافتاده بود تو ح.شماست يکه تو خونه  هیمال اون پسربچه ا نیا

 :صورتش چروك شد مارك

 ؟!؟در باز بود!شما اطیح يتو-

و  انیبرا دنیبا د.دیدو اطیمبل جست و به سمت ح ي؟از رو!رفته بود رونیاو ب!انیبرا.قلبش به تپش افتاد ناگهان

 :گفت یام.کردندیم يباز يداشتند با باگز.دیکش یقینفس عم.ارام گرفت ییموطال يدختربچه 

 !هیدختر خوب!اون خواهرمه-

 :که ارام گرفته بود گفت مارك

 !يرو اورد انیبرا يکه ممنون که اسباب باز نهیمنظورم ا...هسـ یتو هم دختر خوب دونمیم-

 :بعد گفت.با سر جواب داد یام

 حالش خوبه؟ نکیل-

 :ادامه داد یام.نگاه کرد یبه ام مارك

 حالش خوبه؟!متاسفم...دمیدرباره دوستت شن يبد يراستش خبرا-

 :بچه ها نگاه کرد و گفتبه  مارك

 چرا خواهرت انقدر ساکته؟ یراست...دونمینم-

 :و من من کنان گفت دیکش یاه یام

 یاما امروز با خوشحال!شدینم یکس کیوقت بود که نزد یلیخ یحت...نپرس چرا!الل شده...راستش اون...خب-

 !کنهیم يبا او پسربچه باز

 :گفت دهیجو دهیجو.روشن شد يدر ذهن مارك جرقه ا انگار

 !دارم ازیبه کمکت ن.ییجا هیبرم  دیمن با!یام...امـ-

 :مارك ادامه داد.دارد يامد که عالقه به همکار یبه نظر م.بود شیحرفها يمنتظر ادامه  یام

 ؟یو خواهرت باش انیمواظب برا یچند ساعت یتونیم-

*** 
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بود که منتظر بود اتفاق  ییازهینگران چ.نشسته بود و در افکار خودش غرق شده بود یصندل يرو نکیل

 :کرد و گفت نکیبه ل یمکس نگاه.فتندیب

 ش؟ینیبب يخوایم رونهیمارك ب.ندادم لیرو تحو مارستانیمن هنوز فرم ب...هیچ یدونیم-

 :صورتش را چرخاند و به لبخند مکس نگاه کرد نکیل

 تونم؟یم-

دهانش دستانش  يدر داشت با هوا رونیمارك ب.برود یسر تکان داد و کنار رفت تا او به سمت در خروج مکس

 :رفت و گفت نکیبه سمت ل.هم کنار موتورش بود يباگز.دیرا د نکیکه ل رفتیو راه م کردیرا گرم م

 ق؟یحالت خوبه رف-

علت ترسش را  نکیل...نه از سرما یول دیلرزیم یکم.یبود و عصب دهیمارك ترس.دیمارك را فهم ینگران نکیل

 :دانستیم

 !فتادهین یهنوز اتفاق خاص...كاروم باش مار-

 :مارك اب دهانش را قورت داد و گفت.ترشده بود يارام تر وجد شیصدا نکیل

بعد ...دفترچه بود يتو فتهیکه داره م یهر اتفاق یبهم گفت...و یگشتیدنبال دفترچه م اطیح ياون روز که تو-

 نیا...بود مطرح نشده بود ومدهیدکتر نکه اون  یموضوع تا وقت نیا دونمیم!گرس نیبرنت گر یکه م یبهم گفت

 د؟دفترچه بو...يتو...خونس ونهید هیهم  مارستانیب نیا نیزم ریکه ز

 :تر کرد يرا جد شیصدا نکیل

 موضوع نگرانت کرده؟ نیا هیچ!بهت گفتم هول نکن مارك-

 :و بعد جواب داد دیکش یقینفس عم مارك

 !وخونه نه ارد ونهی؟بردنت د!یستیتو نگران ن یعنی-

 !يشدینگران نم نقدریبودم ا ونهیواقعا د ؟اگهيکه حرفامو باور کرد يدید یچ-

 :دیگویو م زندیم يخند شین نکیل.کندیدرنگ م مارك

 !کنمیباور م یبگ یهرچ!کنهیخطاب نم ونهیرو د چکسیه ونهید هی.نگران نباش-

 :دهدیو جواب م کشدیم یقینفس عم مارك

 يسه روزه که تو"نفر توش نوشته بود هیصفحه از دفترچه که  هی.اطهیح يکه تو یاون...يانبار يمن رفتم تو-

 .رونیبود که اون روز از پنجره پرت شد ب يمطمئنم مال همون دفترچه ا"...شدم يگرس بستر نیگر مارستانیب
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 :به مارك چشم دوخت نکیل

 نه؟ ایخود دفترچه هم اونجا هست  ینیبب یگشت ؟خوبيکرد دایصفحه از دفترچه رو پ هی-

 :حرف خودش را ادامه داد مارك

 دمید يزیراه چ يمن امروز تو...رونیب ارمتیکاغذ ب کهیت هیبا  تونمیمن نم یاون دست خط تو نبود ول دونمیم-

 ...یهم بهش پارس کرد ول يباگز یحت

همه به دوستش اعتماد کند و  دیبا ایخودش هم دچار توهم شده  دانستینم.شده بود جیگ.زدینفس نفس م او

 :کرد ارامش کند یسع نکیل.دیرا بگو زیچ

 !دقت فکر کن ؟بايدید یاروم باش و بگو چ...به من گوش کن!مارك گوش کن-

 :بشنود خواستینم نکیرا گفت که ل يزیارام تر شد و بعد چ شینفس ها مارك

هم  دیشا...يانقره  يبا چشما.تو بود هیشب یلیصورت شرورش خ یول...يتو نبود دمیکه د یمطمئن بودم اون-

 !نبود يقهوه ا یقرمز ول

 افهیکه با ق هیاون ک"دفترچه افتاد 40صفحه  ادی!رفت یاهیس يلحظه ا شیاحساس کرد چشمان قهوه ا نکیل

را  تیکدام شخص يمارك جا.سخت شده بود شیهم برا دنینفس کش گرید"چرخه؟یمن تو خونه پرسه م ي

 دهد؟یدوستش را هم از دست م یعنیگرفته؟

 

 

 هشتم فصل

 يتراژد

 نیحال مارك هم وارد ا.به خودش امد نکیل.کردیاعصابش را خورد م نکیسکوت ل.هنوزم سردرگم بود مارك

 :دادیم حیبه او توض دیبا.شده بود يباز

 !تر از توهمه يجد تیوضع نیمارك ا-

 :از کوره دررفت مارك

 !ه؟یچ ستی؟اگه توهم ن...!بود یاون ک-

 :هم بلند شد نکیل ادیفر

 ونم؟ید هیمن  یهم که شده فکر نکن هیچند ثان شهیم-
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 :دیپرس.است نکیل شیدانست راه حل پ یم.ارام گرفت مارك

 کنم؟ کاریمن چ يخوایم-

 :درنگ جواب داد یب نکیل

اون دفترچه ...ینه ول ای شهیم دونمینم.بدم رییاتفاقات رو تغ يسر کی کنمیم یدارم سع.کن دایاون دفترچه رو پ-

 !افتن یاتفاق ها دارن جا به جا م!ونهیم یم ییشگویپ يمثل گو

*** 

به  شتریمکس هرچه ب.برده شد دشیهمراه با دو پرستار مرد به سمت اتاق جد نکیل:مارستانیروز در ب نیاول

سوز سرما شب را  اطیدر ح.خارج شد مارستانیو از ب دیکش یمکس اه.شد یم مانیپش شتریب کردینگاه م نکیل

 :گفت یکس مارستانیب اطیحدر .کردیرحم تر م یب

 مکس ارنر؟ ياقا-

 :کرد کلیبه مرد درشت ه ینگاه مکس

 !بله-

 :کالهش را برداشت.همرنگ کالهش به تن داشت يرنگ با پالتو یکاله لبه دار طوس مرد

 .رونیهمسرتون از جاده پرت شده ب نیکه ماش دنیها د نیراستش دورب.ستمیخوب ن ینیمقدمه چ يمن تو-

 :دیبا لکنت پرس.شدیباورش نم.را داشت نیبجز ا يزیهرچ دنیتوقع شن مکس

 ن؟یج...ـی؟جیک...کـ-

نفس  یبه راحت یحت ایفکر کند  توانستینم.چرخاندیدائما نگاهش را م.قرار است بشنود یچه جواب دانستیم

 :و کالهش را با دو دستش گرفت ستادیمرد به حالت احترام ا.بکشد

 .دیکن دییو تا دینیرو بب لمیف دیاما شما با!متاسفم اقا-

 :پرسد گفت یسوال را م نیان که بداند چرا ا یب مکس

 از جاده پرت شده؟...چطور-

 :مرد گفت.نه ایبشنود  خواهدیم دانستینم.را گرفته بود شیگلو بغض

 .کردند یخودکش شونیا ادیبه نظر م-

*** 
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ترس و سرما .کندیوار چمن ها را م وانهیان روز د نکیهمانطور که ل.گشت یبه دنبال دفترچه م اطیدر ح مارك

 :شد و به سمتش رفت اطیوارد ح انیبرا.حس کرده بود یبدنش را ب

 ؟یکنیم کاریچ يدار-

 :نفس زنان جواب داد مارك

 نخورد؟ يزیپات به چ يکردیم يباز یداشت ی؟وقتيدیند اطیح يدفترچه تو هیتو ...یچیه-

 :گفتتکان داد و  یبه عنوان جواب منف يسر انیبرا

 !که داداش اون دفعه رفته بود توش هیاون انبار يتو دیشا-

 :گفت انیاما اگر واقعا ان جا باشد چه؟مارك به برا.قبال ان جا را نگاه کرده بود مارك

 !هست یمیقد يچندتا اسباب باز نکیکمد ل يتو.امیم گهید قهیخونه من چند دق يبرو تو-

 يبا صدا يا شهیش يها يبطر.بود اطیانگار انجا سردتر از ح.شد يمارك وارد انبار.هم به راه افتاد انیبرا

 :را برداشت یگوش يسر.پخش شد لشیموبا يدر ان سکوت صدا.دندیلغتیها م نتیکاب يرو نگیریج نگیریج

بمونم پس نگرانم  نجایا خوامیم شتریچند روز ب هیبهت بگم  خواستمیم یراست ستیخب بد ن...الو؟سالم مادر-

 .خدافظ.زنمیمن بعدا زنگ م هیچ یدونیمامان ماره ...نینش

 يگوشه  نتیکه از شکاف کاب ينور قرمز يناگهان متوجه .شروع به گشتن اطراف کرد.را قطع کرد لشیموبا و

است که فکر  يزیتر از ان چ قیاحساس کرد عم.دیند ياما نور.را باز کرد نتیکاب.شد دیتاب یم يانبار

 یکیدستش را داخل تار.اورد یصدا را در م نیانگار که باد ا.شدیها بلند ماز بطر یبیعج يهوهو يصدا.کردیم

 ادیفر.اتش دست زده بود يانگار به کنده .ناگهان دستش به شدت شروع به سوزش کرد.را لمس کرد يزیچ.برد

که  يمانند دیاس زیچ.دیچکیو خون م شدیاز دستش بخار بلند م.اورد رونیب دیلرزیزد و دستش را که م يخفه ا

 .کرد خود را به اشپزخانه برساند یبا ناله سع.بوددست زده بود تا استخوان دستش را سوزانده 

*** 

 یکارش که چند قدم ان طرف تر بود م واریکه از د دیشن ییصدا.کردیرا نگاه م یکالغ اطیداشت در ح یام

 :زد ادیناگهان فر.امد

 !نییپا ایب وارید ياز باال! نایسل-

 .دیباال کش واریبه دنبالش از د یشده بود و امرد  گریاو د اما

*** 
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 نیدورب لمیکه در ف ییزهایچ.کننده بود وانهید شیبرا نیفکر مرگ ج.شودیو وارد خانه م کندیدر را باز م مکس

 ییچه بال نیدر ان ماش نیج...کوه نییان به پا دنیغلت...نیماش یچپ شدن ناگهان.چشمانش بود يبود جلو دهید

مشروب را از  ياشپزخانه رفت تا بطر تبه سم.کنند دایمعلوم نبود بتوانند جسدش را پ یامده بود؟حتسرش 

امد اما تنها راه خالص کردن خودش از دست افکارش را همان  یخوشش نم نکاریاو از ا.اوردیب رونیب خچالی

داشت  نیزم يمارك رو.دتصادف بو لمیف دنیترسناك تر از د دیکه در اشپزخانه د يصحنه ا.دیخنک د يبطر

که به  یچشمانش را گشاد کرد و با دقت به او نگاه کرد و هنگام.شدنفس بک توانستینم گریمکس د.زدیزجه م

را  يزیخونر يمارك گذاشت تا جلو ي نهیس يزخم قفسه  ياشپزخانه را برداشت و رو يخود مسلط شد پرده 

را برداشت و به  لشیموبا گرشیبا دست د.دیغلتین ممارك هم رنگ خون شده بود که در ا یمشک يموها.ردیبگ

حرف نزند  دیبه او بگو خواستیمکس م.گفتیم یکلمات نامفهوم.کرد حرف بزند یمارك سع.زد نگاورژانس ز

 :دیگویبعد متوجه شد مارك چه م یول اوردیتا دوام ب

 !دفترچه!ك...نـیل-

 :گفتیم یمارك هنوز هم با زجر کلمات.احساس کرد يگریشکه د مکس

 !قتیحق...قـیحق-

اما  دیینگو يزیمکس از او خواست چ.اما هنوز اسرار داشت حرف بزند.به سرفه زدن کرد و خون باال اورد شروع

 :نداشت دهیفا

 ...طلسـ!نجات-

 .دیامبوالنس رس.نداشت يزیتوان گفتن چ گرید و

*** 

 يکه بو دیسف ییودند و او را از راهروب دهیرا سفت چسب نکیل يدو پرستار مرد بازو:مارستانیروز در ب نیدوم

دراورد و در را باز کرد  بشیرا از ج يدیمرد قد بلند کل دندیبه اتاق اخر رس یوقت.کردندیرد م دادیتهوع اور دارو م

 :و گفت

 .برو تو و منتظر دکترت باش-

 یچرم يد هابه کمربن ینگاه.ان نشست يرنگ رفت و رو دیبه سمت تخت سف دیبگو يریچ نکهیبدون ا نکیل

بود به  بشیکه دستانش در ج یدرحال.دکتر از در وارد شد.دیبه ان کش یکرد که به تخت وصل بودند و دست

 :نگاه کرد نکیل
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 .دکترت.من والتر هستم.سالم-

 :به دکتر انداخت و منتظر ماند تا دکتر ادامه دهد ینگاه نکیل

کمک  دیاما تو هم با.ياریرو بدت ب سالمتت کنمیو من کمکت م يبا من مشاوره دار 5 يساعت ها-

 باشه؟!یکن

 يروبه رو يدیسف یصندل يدکتر لبخند زد و رو.تکان داد دییتا يبه نشانه  يبعد سر.درنگ کرد یکم نکیل

 یکم.را برداشت یبه سمت تلفن رفت و گوش.زنگ زد وارید يکه تلفن رو دیبگو يزیچ خواستیم.تخت نشست

 :نداخت و گفتا نکیبه ل یصحبت کرد و سپس نگاه

 .منتظر بمونه نیبهش بگ-

 :را گذاشت و گفت یگوش

 نتت؟یبب یکس يخوایم.نتتیخانم جوون اصرار داره بب هیمن گفت  یشد؟منش یچ یدونیم-

 :دکتر ادامه داد.نداد یجواب نکیل

 !ست ایلیاسمش ام گنیم-

 :دیدکتر دوباره پرس.به چشمان دکتر نگاه کرد نکیل

 ش؟ینیبب يخوایم-

 :جابه جا کرد یرا کم نکشیدکتر قاپ قطور ع.سرش را تکان داد نباریا نکیل

 هی دیبا شینیبب يخوایاگه م!شهینم گهید.کردم قیبهت ارام بخش تزر ادیمن ز یول.تو ادیب گمیپس م.باشه-

 !یکن يکار

 .در انتظارش است زیچه چ دانستیانگار م.احساس شک دست داد نکیل به

*** 

شده  یچیهم ساق دست باندپ یگاه.زل زده بود یدست منش ریز يو به کاغذها نشسته بود یصندل يرو یام

که منتظر جواب بود به دکتر نگاه  یبلند شد و با نگاه یصندل ياز رو یام.دکتر وارد اتاق شد.دیمال یاش را م

 :دکتر گفت.کرد

رو فشار  1 يدکمه شد تلفن رو بردار و  یعصب ياگه احساس کرد!اتاق سمت چپ نیبرو به سمت راهرو اخر-

 .بده
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 دیراهرو که رس يانتها.تنگ شده بود نکیل يانگار دلش برا.رنگ رفتد دیسف يتشکر کرد و به سمت راهرو یام

را  نکیسرش را باال اورد و ل.او وارد اتاق شد در را پشت سرش بست نکهیبعد از ا.او باز کرد يپرستار در را برا

که  يزیتنها چ دیدر ان اتاق سف.کندیم گاهو به او ن دهیخم چسب مهیبه تخت ن یچرم يکه با کمربند ها دید

 یهم انگار همرنگ ت نکیپوست ل یحت.بود یمشک يو کمربند ها نکیبور ل ي،موهایرنگ متفاوت داشت ام

و  دیکش یقینفس عم.نشست یصندل يرنگش را صاف کرد و رو یاب راهنیپ یام.شده بود دشیشرت سف

 :باالخره زبان باز کرد

 ؟يندار یقبلش سوال.یبا دقت گوش کن دیبا...بهت بگم يزیچ هی خواستمیاومدم چون م-

اش را  افهینمانده بود ق یدر ان خون گریصورت الغرش و لبش که انگار د.کردیساکت به او نگاه م نکیل

 :و سر تکان داد دیکش یقینفس عم یام.ترسناك کرده بود

 یکیترت مراقبت کنم تا بره  کیرك از من خواست تا از برادر کوچما روزیراستش د ستمیمطمئن ن.باشه...باشه-

 .میبود اطیح يتو شتریشما و ب يخونه  يبا خواهرم تا شب که اون برگشت تو نیهم يبرا!نهیرو بب

 :بکند یاشتباه شیدر حرفها خواستیانگار نم.ارام و کلماتش شمرده بود یام يصدا

 ...کرده بود که اصرار داشت بدتش به مارك دایپ يزیچ هیخواهرم .خونه میبرگشت...شب که-

 :و ادامه داد دیکش ینفس

عذاب وجدان داره چون  نکهیمثل ا.داره يپرداز الیمشکل خ ییجورا کی...داره يماریجور ب هیاون  یدونیم-

 !قرمز داره ترسوندتش يکه چشما یکیگفت 

 :اما به او گفت.دیگویکه او دروغ م یدانیکه از کجا م دیبه او بگو خواستیم نکیل

 !که به تخت بستنش؟ یگیم یبه کس يدار نویا-

 يکرد و دفترچه  راهنشیپ بیج يدستش را تو یام.شده بود کرد،ترسناكیخس خس م یکه کم شیصدا

 شتریب!ان همان دفترچه است؟ یعنی ایخدا.دفترچه چشمانش گشاد شد دنیبا د نکیل.را در اورد یفینصفه و کث

را  زیهمه چ تواندیم.دیرا در دلش د يدواریاز ام يجرقه ا نکیل.نیر ينصف دفترچه .ودبله خودش ب.دقت کرد

با دفترچه  دیبا دیبه او بگو نکیمنتظر بود تا ل یام!ابدی یدفترچه راه نجات را م نیهم ي لهیبه وس.دهد رییتغ

 :دیپرس.اما صبر او سر امده بود.چکار کند

 کنم؟ کاریباهاش چ-

 :م و گرفته بودارا شیهنوز صدا نکیل
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 !برو بدش به مارك.به مارك شیدادیم دیبا-

 :کرد نکیبه ل دانهینا ام ینگاه یام

 !مارك مرده-

که  نیا.بشنود خواهدیبود که دلش م يزیفقط چ نیا یول.است دهیفکر کرد اشتباه شن.به تپش افتاد نکیل قلب

 :دیباز پرس یام!دهیاشتباه فهم

 کنم؟ کاریباهاش چ-

 :دیشنوینم نکیل انگار

 مرده؟...مارك-

 یام.شدیهم منتقل م یبود که داشت به ام يانقدر قو یناراحت نیانگار ا.کرد نکیل وسیبه صورت ما ینگاه یام

 :کشدیم یقینفس عم

 .زنده باشه دیشا...امبوالنس يبردنش تو دمیفقط د-

که  یکسان.کردیم یید نماخو یکیامبوالنس در تار ينور قرمز چراغ ها.ان صحنه را تجسم کرد يلحظه ا نکیل

سرش را  نکیل!که احتماال به امبوالنس زنگ زد یکس!!مکس...ها،چند پرستار هیهمسا...اطراف امبوالنس بودند

 :باال اورد

 مکس حالش چطوره؟!دفترچه رو بده به من-

 :تکان داد يسر یام

 .مکس حالش خوبه-

 :کندیم نکینگران به ل ید نگاهبع.دستش را فشرد یگذاشت و کم نکیدفترچه را در کف دست ل و

 .يبرگرد دیتو با-

 يدختر...بشیخواب عج!امد ادشی نکیرفت و ل رونیب یام!زندیجمله خشکش م نیا دنیبا ان نگاه و شن نکیل

 ...کرد دایرا پ یام دیجد تیشخص!امده بود نیسر ر يباال مارستانیکه در ب

 

 

 نهم فصل

 همزاد
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در ان  یوقت.دیگشایرا م نکیو در اتاق ل کندیعبور م مارستانیب دیسف يرو مکس از راه:مارستانیروز در ب نیسوم

را  شیصدا یکس خواستیانگار نم.بنددیم یدر را به ارام دهدیم صیرا تشخ نکیزرد ل يموها دیاتاق سف

مکس روبه .را باز کرده بودند تانشدس.تخت نشسته بود يرو نکیل.دیدیرا نم ییانگار واقعا چشمانش جا.بشنود

در  يکه از قهوه ا نکیبه چشمان ل میمستق.کندیو بلندش م ردیگیرا م نکیبلوز ل ي قهیو  ستدیا یاو م يور

روح به صورت در هم  یبا همان نگاه ب.اصال متعجب نبود نکیل.نگاه کرد شدندیم یامده بودند و داشتند توس

 یبه گوش م شیس هاخس خس نف يصدا.دیکشینفس م یمکس به سخت.کردیمکس نگاه م یرفته و عصبان

 :باالخره به حرف امد.دیرس

 ؟یدونیم یتو چ-

 :زندیم ادیو فر دهدیمکس تکانش م.همچنان ساکت بود نکیل

 !؟یدونیم یتو چ-

 :دهدیبعد جواب م.مکس ترسناك تر بود يکه از صدا يلبخند.زندیم انهیموز يلبخند نکیل

 بدونم؟ يخوایرو م یچ-

 :افتد یبه خس خس م شیصدا مکس

 گرده؟چرایبرنم گهید...نیج یدونستیاز کجا م...يدیدیکاش قبل از رفتن مادرت اونو م يا یگفت-

 !نجا؟یا يایکه قراره ب ينکرد...تعجب

 :دهدیجواب م ضشیمر يبا صدا نکیل

 .دمتیخوشحالم که د!نجایا يایتو م دونستمیکه م ییاز همون جا-

خفه  خواستیم.شود یم دهیصورتش در هم کش یکم نکیاورد و ل یو باال تر م فشاردیرا م نکیل ي قهی مکس

 نکیصورت ل.است ریتقص یهم ب نکیکه ل گفتیبه او م يزیچ نکهیمثل ا.تواندیچرا نم دانستیاش کند اما نم

 :دیگویمنفس زنان .شودیمکس تندتر م ينفس ها.معصوم بود ياو هنوز همان پسربچه  يبرا

 .يل نشدخوشحا دنمیوقت از د چیتو ه...دروغگو يپسره -

 :دیگویارام م ییو گردنش درد گرفته بود با صدا دیکشینفس م یکه به سخت نکیل

 .ما بودن يکه قبال جا ییکسا يبرا!قبال افتاده...افته یکه م یاتفاقات!شدم نباریا یول...حق با توئه-

سر از دره  دفعه کی یبخاطر چ نی؟جيکرد ریگ يوتریکامپ يباز يتو يکرد ؟فکریدونیاونوقت تو از کجا م-

 .نبوده دیوقت اس چیمن هم ه يخونه  يتو.کردینم یبود رانندگ یعصبان یدراورد؟اون وقت
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 :دیگویلب م ریسپس ز کندیسکوت م يلحظه ا نکیل

 !مرده ينجوریپس مارك ا-

با اخم دستانش را  نکیل.ردیگیدرد م دایشد نکیکه دور گردن ل ییتا جا.کندیرا تنگ تر م نکیل ي قهی مکس

 ییهر چند بازوها.کند يریاز تنگ تر شدن حلقه دور گردنش جلوگ کندیم یو سع کندیستان مکس قفل مد يرو

مکس را از فشردن  یبیعجاما به طرز .متوقف کردن مکس را نداشتند ییتوانا گریشده بودند د فیکه ضع

 خواستیفقط م.دنفس بکش کندیم یسع نکیل.مکس را به خود اورد يلحظه ا نکاریانگار ا.گردنش متوقف کرد

 :شدیاش خفه م قهیهنوز داشت با .حرفش را تمام کند

به نفع خودم تمومش  تونمیم...فتهیب یاگه بدونم قراره چه اتفاقات...بدم رییرو تغ نایا يهمه  تونمیمن م...مکس-

 .کنم

 :دیگویم شیدندان ها نیاز ب.هنوز سردرگم بود مکس

 ؟یتمومش کن يخوایم ؟حااليداشت که شروعش کرد یبرات چه نفع-

 :کشدیم ادیفر و

 ؟یداشت یاتفاقات چه نقش نیا يتو تو-

 :دهدیحرفش را ادامه م کردیازاد شدن گردنش تالش م يکه برا یدرحال نکیل.دهدیم نکیبه ل گرید یتکان و

ما همون  خوانیحاال م...همون خونه مردن و يقبال تو...خونواده هی.میهست تیشخص هی يما هرکدوم جا-

 .میکنیم دایبدم نجات پ رشونییتغ...اما اگه بتونم.افته یاتفاقات داره پراکنده اتفاق م نیا!میریبم يجور

 یصورت ب.رودیو خودش چند قدم عقب تر م دهدیرا به سمت تختش هل م نکیل.امد یارام تر به نظر م مکس

اگر در ان "؟!کردمیم ارکیمن داشتم چ"به خودش گفت يلحظه ا.جرات را از او گرفته بود نکیل ضیحال و مر

تختش  يلبه  يهمانطور که رو نکی؟ل!امد یچگونه با خودش کنار م...دیدیصدمه م نکیاگر ل...بود نیاتاق دورب

نگاه  نکیمکس هنوز داشت به چشمان ل.به دستان لرزان مکس کرد ینگاه دیمالیگردن قرمز شده اش را م

 :اورد یسرش را باال م نکیل.کردیم

رو نجات  هیبق...رمیکه بم نیقبل از ا خوامیفقط م!رو تو خونه نذاشتم دیمن اون اس...ع نکردمرو شرو نیمن ا-

 .بدم

 :گرفته بود شیصدا مکس

 ؟یرو گرفت تیکدوم شخص يتو جا...نمیبب ؟بگويریبم-
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درست  یهمه چ...رمیکنم و جلوشو بگ دایاگه بتونم اونو پ...شهیکه به دست مادر بزرگش کشته م يپسر-

 !سر اونه ریز یمه چه!شهیم

 .دهدیادامه م نکیل.کندیامد مکس دارد با دقت به حرف هاش فکر م ینظر م به

 !کنمیم داشیپ...رونیب امیب نجایاز ا یوقت-

 :زندیم يخند شین مکس

 !يکور خوند یفرار کن نجایاز ا یتونیم ياگه فکر کرد-

 :زندیم يلبخند نکیل

 !رونیب ياریتو منو م!کنمیمن فرار نم-

 :ردیگیاو م ينصفه را جلو يدفترچه  نکیل.بود دیتهد شیان لبخند برا.کندیمتعجب به او نگاه م سمک

بهمون کمک  یلیخ...يکرد دایاش رو پ گهیاگه نصف د...که من خوندم پاره شده ییاز همون جا...رشیبگ-

 .هم خوبه یکن دایرو پ کردیم یزندگ نجایکه قبال ا یرزنیاون پ ياگه خونواده .کنهیم

 خوردیدر م ي رهیدستش که به دستگ.رود یو به سرعت به سمت در م ردیگیم نکیدفترچه را از دست ل مکس

 :گرددیبرم نکیبه سمت ل

 .یرو خودت نوشت نهایا دونمیفکر نکن نم-

دستش به شدت .تخت برداشت و تا گردنش باال اورد يبه سمت او برگردد دستش را از رو نکهیبدون ا نکیل

 :باال نگهش داشته بود یرمق بود که به سخت یانقدر ب دستش.دیلرزیم

 ...سمیبنو تونمیمن نم-

بعد که به .ندیبب شیگونه جلو نیا يان پسر را روز کردیوقت فکر نم چیه.انداخت نکیبه ل یکل ینگاه مکس

در صورتش اشک  یحالت رییبدون تغ.کندیم هیصدا گر یکه دارد ب دیفهم کندیاش نگاه م یصورت استخوان

 :کشد یم یقینفس عم.اندازد یدستش را م نکیل.ختیریم

 .رو از اون خونه ببر انیبرا...واسش نبود ییمارك مرد چون جا...مکس-

فقط .نبود صیدر اطرافش قابل تشخ زیچ چیه.بردیم رونیو ب چرخاندیان را م.دیلرزیم رهیدستگ يمکس رو دست

که دکتر  یتا وقت.کردندیم شیامدند در راهرو همراه یبه نظر م ينقره ا شیکه حاال برا نکیل يچشمان قهوه ا

 .کندیو سالم م دهدیرا تکان م نکشیع يدکتر با لبخند.ندیبیم شیوالتر را رو به رو

*** 
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 :گذاردیم شیرا جلو ییچا وانیو دکتر ل ندینشیم زشیم يدر دفتر دکتر رو به رو مکس

 !بود او وضع براتون سخت يپسرتون تو دنیحتما د.دیلطفا بنوش-

 :پرسدیمکس م.ندینشیم زیپشت م یصندل يرو و

 حالش چطوره؟-

 :زندیم يلبخند دکتر

 ياصرار یاون حت.باهاش حرف زدم.ارومه یلیاما پسرتون خ کنندیم يمعموال پرخاشگر ییمارهایجور ب نیا-

 !حرفش رو باور کنه ینداشت که کس

 زنه؟ینم ترسه؟دادیاصال نم یعنی-

 دهیاتاقش ترس يتو يزیچ هیاز !بود که تونست قفل در رو بشکنه دهیمحکم به در کوبدوبار انقدر خودشو  یکی-

 .بود

 بود؟ یچ نیدیفهم-

 نهیا يجلو.رمشیتا تحت نظر بگ میاتاقش گذاشت يتو نیدورب هی شیاما سه روز پ.نگفت یچیخودش ه-

رو پرت کرده رفتار  یکیو  کردینفر دعوا م هیانگار که داشت با .دفعه خودشو پرت کرد عقب هیبود اما  سادهیوا

منم .اروم بود یلیچند روزه خ نیا یول.تا قفل در شکست دیبعد انقدر خودشو به در کوب.)زندیم يپوزخند.(کرد

 ...دینگران نباش.رو برداشتم نیدورب

ر دکت.دادیداشت تمرکزش را از دست م".رو از اون خونه ببر انیبرا":دیشنیدکتر م يرا همراه صدا ییصدا مکس

 :دهدیادامه م

انگار مکس عذاب وجدان ...))یول ادیخوششون ن نجایممکنه از ا.مثل اون درمان شدند يادیز يضهایمر...-

من ":امد یچشمش م يدر هنگام مسابقه دادن با مارك و سپس دستان لرزانش جلو نکیل یاول شاداب.داشت

 :شودیبلند م یصندل يمکس از رو"...سمیبنو تونمینم

 .برگردم دیبا گهیدمن ...خوبه-

 :پرسد یم و

 براش ضرر داره؟...رو بخوره نیدیکه بهش م ییپسرم رو نداشته باشه قرص ها يماریکه ب یاگه کس-

 :دهدیو جواب م رودیم يا سهیوالتر ر دکتر
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قرصا معتاد  نیها به ا یبعض.کنن دایمشکل پ یحس ياندام ها یحت.ممکنه تشنج کنه يشخص عاد هی!البته-

 .قرص ها مرگ اوره نیا يباال غلظت!شنیم

لرزان تشکر  ییباصدا.شدیمطمئن م دیاما هنوز با.بردیرا به گور م نکیخودش ل ياحساس کرد با دست ها مکس

 .رودیم رونیو از در ب کندیم

*** 

مبل  يرو.گرددیبرد و به خانه باز م یمادرش م شیرا پ انیصبح روز بعد مکس برا:مارستانیروز در ب نیچهارم

شده بود و شماره  رهیکه مشاور امالك به او داده بود خ يکه به تکه کاغذ یدرحال.داردیو تلفن را برم ندینشیم

مکس با ارامش .داردیرا برم یگوش یکس هباالخر.را بردارد یگوش یمنتظر ماند تا کس کردیرا نگاه م شیها

 :دیگویم

 خواستمیبله م...تون باهاتون حرف زدممادربزرگ لیوسا يبرا شیچند وقت پ.من ارنر هستم...ریعصر به خ-

 .خدافظ.رسمیم گهیساعت د میخوبه من ن...نمتون؟یبب تونمیبدونم م

 .رودیم نشیو به سمت ماش داردیرا برم شیو کت قهوه ا گذاردیرا م یگوش بعد

*** 

 شودیتاق موارد ا يپرستار!همه جا ساکت دیهمه جا سف.کردیبود و به اطراف نگاه م دهیتخت دراز کش يرو نکیل

پرستار چند کپسول رنگارنگ را که در کف دستش بود .بردیم نیسکوت را از ب شیکفش ها يپاشنه  يو صدا

 :دیگویم حیمل ییو با صدا ردیگیاو م يجلو

 !بخورشون ایب-

 ریو دستش را ز ندینشیتختش م يرو.کندیو به قرص ها نگاه م کشدیم یاه نکیل.زندیلبخند م نکیبه ل بعد

را  گرشیدست د نکیل.ردیگیم شیاب را جلو وانیو ل زدیریپرستار کپسول ها را در دست او م.بردیر مدست پرستا

 نییباال و پا یدستش را کم!داز پشت دستش معلوم بو وانیل.شودیکه ناگهان شکه م بردیم وانیبه سمت ل

کپسول ها .کندینگاه م رشگیبه دست د.را پوشانده بود وانیل يکرم رنگ بود که رو يدستش مانند حاله ا.بردیم

از  خواستیم.کشدیم ریو ت افتدیقلبش به تپش م.معلوم بودند دیسف يها یدستش کاش ریدر دستش بودند اما از ز

و اخم  شودیصورتش قرمز م.زندیریم نیزم يو قرص ها رو کندیم دنیدستش شروع به لرز.بزند ادیترس فر

تخت را از پشت بدن  ياو هم در کمال ناباور.شده بود رهیخ نکیپرستار به ل.کندیاز درد و وحشت م یترسناک

پرستار .شودیو در اتاق پخش م افتدیاز دست پرستار م وانیل.پوش بود دیروح سف کی نکیانگار ل.دیدیم نکیل
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و چشمانش  کشدیصورتش را در هم م.اوردیتحمل ن گرید نکیاما ل.نکشد غیتا ج گذاردیدهانش م يدستش را رو

 .زندیم ادیو با تمام قدرت فر کندیسرش قفل م يدستش را رو شیاز ته گلو یز غرشبعد ا.بنددیرا م

*** 

 -شدیان زن در گوشش زمزمه م يصدا نباریا.کندیم یعبوس رانندگ یبا صورت مکس

 زدیزجه م نیزم يهمونطور که رو گهیم...کنهیکه قلبش درد م نهیبیرو م يروح نقره ا کی گفتیمادر بزرگم م-

 تیوص يتو.اونم از ترس سکته کرد.براش بکنن يدکترا نتونستن کار...مسخرس.اومد یسمتش م دست به هیبا 

 .مینامه اش هم ازمون خواست خونه رو بفروش

قلبش درد  نکیل کرد؟چرایچرا ان روح قلبش درد م!نبود وانهید رزنیپ دیشا یعنیگفت؟یراست م نکیل

و  کندیکه تنش بود م یکت بیدستش را داخل ج.شودیش مو وارد اتاق کندیپارك م اطیرا داخل ح نیکرد؟ماشیم

 :نبود نکیدست خط ل.خواندیرا م یبه صورت پراکنده صفحات.اورد ینصفه را در م يدفترچه 

 "...خونواده بهم گفت یندگیبه نما مییدا.خونه ببرن وونهید کیدارن من رو به  میخونوادم تصم"

 یاز خونه ب.فکر کنم ذارنینم یروانگردان حت يدارو ها.شدم يکرس بستر نیگر مارستانیب يسه روزه تو"

 "...خبرم

 "!...گم شدن لمیچندتا از وسا.ستیدرست ن يزیچ هیجا  نیا"

اگه .شمیم کیمن دارم به مرگ نزد.ستیاصال خوب ن نیا.شهیداره بدتر م.ستیمن رو به بهبود ن یقلب يماریب"

 "...کننیم فمیدارو ها فقط ضع

شده است؟دفترچه  نیر ییدا نیمکس جانش یعنیچطور ممکن است؟.گشاد شده بود چشمانش از تعجب مکس

تختش  ریسپس ز.کندینم دایپ يزیاما چ گرددیکشو و کمدش را م.رودیم نکیو به اتاق ل کندیتخت رها م يرا رو

احساس  و ناگهان کندیم ازشب.برداشت يانبار يان روز ان را از تو نکیکه ل ندیبیرا م يو جعبه ا گرددیرا م

 یلینبود در کنار انج شیب یمکس هم ان زمان کودک یحت دیکه شا یمیقد یساعت مچ!کندیم ینفس تنگ

به  يادیکه لبخندش شباهت ز ییمو طال يست؟پسریمتعلق به ک گرید یعکس خانوادگ نیا.کهنه در جعبه بود

 "اول نوشته شده بود يحه در صف.کندیباز م را لیانج.به مکس زل زده بود ينقره ا یداشت با چشمان نکیل

جعبه بود که  يدر گوشه  يدندانه دار يگردنبند نقره ا.شودیم وانهیاحساس کرد دارد د "نیتولدت مبارك ر

او  تواندینم!است یدر معرض خطر بزرگ نکیکرد؟لیچکار م دیحاال با.خوردیبه چه درد م اوردیسر در ب توانستینم

به !ندارد يچاره ا.زنش مرده و مارك در کماست.است ختهیاش بهم ر یدگتمام زن.رها کند ینروا مارستانیرا در ب
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اب دهانش را .زندیکه خشکش م شودیمواجه م يبا صحنه ا رسدیکه م منیو به اتاق نش رودیم نییپا يطبقه 

 :دیگویو م دهدیقورت م

 نک؟یل...لـ-

 يجلو گرشیدست دتنه اش بود و  ریدستش ز کیافتاده بود و  نیزم يپوش که رو يخاکستر کریپ

مکس .شودیم انیاش نما ییطال يموها نیو چشمان سرخش از ب داردیبر م نیزم يسرش را از رو.صورتش

 :شودینفسش حبص م

 ...سرت اومده؟تو ییچه بال-

تپش قلب  شیاستخوان ها يو صدا کندیکج م یبعد گردنش را کم.کنندیبراق و ترسناکش او را خفه م چشمان

 :دیگویو م ردیگیاز او فاصله م یس قدممک.بردیمکس را باال م

 !یستین نکیتو ل-

 زیهمه چ شدندیم يافتاده است به جز دو چشم سرخش که گاه نقره ا نیزم يکه رو یصورت جسم ترسناک در

 دیخراش یدستش که ازاد بود کف اتاق را م یکیبا ان !شباهت داشت نکیبه ل شیچقدر صورت استخوان.بود اهیس

و ...کشدیم...کشدیم زیل يپارکت ها يو بعد دوباره خود را با دستش رو ستادیا یم یکم.راند یو خود را به جلو م

که درباره اش  ییزهایاما صورت ترسناك او و چ شدیمکس باورش نم.رفت یداشت به سمت مکس م.کشدیم

تمام .رودیم یو به سمت در خروج کندیعزمش را جمع م.پس به چشمانش اعتماد کرد.کردیفلجش م دانستیم

کارش تمام  کندیاحساس م.شدیاما در باز نم.در را چرخاند ي رهیشود؟دستگیچه م ست؟حالیاو ک.دیلرزیبدنش م

انقدر عرق کرده بود که چشمانش .ردیگیقلبش م.فشارد یرا م شیناگهان ان جسد متحرك مچ پا.است

رنگ خس خس  یتوس کریپ.داغ شده بود شیمچ پا.شدیشروالش دود بلند م ياحساس کرد از پاچه .سوختیم

تحمل دست سوزان او را  گریمکس د.و با چشمان قرمز و گردش صورت مکس را نشانه گرفته بود کردیم

چندش اور  يصدا.کندیخود را ازاد م يو پا کندیم اهشیمحکم نصار صورت س يلگد گرشید يبا پا.نداشت

او به  یجهد و در چند قدم یانجا م از.لرزاندیو بدنش را م رسدیگردنش به گوش مکس م يخوردشدن مهره ها

 ياست؟اگر ساخته  یچه جور توهم نیا.کندیکبود شده بود نگاه م یبیصورت عج هگردن کج شده اش که ب

از  شتریب.بکشد و فکرش را جمع کند قیکرد نفس عم یسع!بوده نکیذهن است چرا ملموس است؟نکند واقعا ل

 چدیپیم منیگردنش در اتاق نش يمهره ها يصدا.خوردیو تکان م...که دوباره ان جسد تکان بخورد دیترسیم نیا

کوسه  يدندان ها.شودیاش معلوم م یجز چشمان جهنم يزیصورتش چ یاهیاکنون در س.کندیو سرش را بلند م
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 یحال خرناسش به غرش.بود یکه داخلش خون یشده بودند و دهان فیصورتش رد يکه در پهنا يمانند

چشم به .شکندیرا م شیتپش قلبش دارد دنده ها.بلرزد توانستینم یحت گرید مکس.شده بود لیوحشتناك تبد

که از  شیشکستن دنده ها يصدا.شدیبزرگ دارد بلند م يکه سر يگردنش همچون مار.گردن جسد دوخته بود

و  کندیتر نگاه م قیمکس دق.شدیبا غرشش ادغام م شیشدن مهره ها دهیو کش شدندیستون فقراتش جدا م

 یقسمت که مهره اش را از دست م رو ه ندیا یم رونیکمرش همراه با ستون فقراتش ب يمهره هاکه  ندیبیم

که پوست گردنش  شودیگردنش انقدر بلند م.دیخوابیم نیزم ينرم و تهوع اور رو یکیداد گوشتش مانند پالست

 یباال مدارد  کندیمکس احساس م.خراشند یرا م نیزم يرو یخون يو ان مهره ها شودیرشته رشته م

افتاده است و دنبال نجات  ریاو گ.از او چشم بردارد توانستینم یحت.دهانش تلخ شده است کندیاحساس م.اورد

 نباریا.کندیپشت سرش را نگاه م.رودیبه سمت اشپزخانه م!ستیجز مقاومت ن یراه دیگویبا خود م.گرددیم

 نیزم يمتصل به ان مانند مار رو يهاسر جسد با گردنش و مهره .که او را به سمت خودش بکشاند خواهدیم

 يو ساطور رودیم نتیمکس به سمت کاب.اورد یاستخوانش را به دنبال خود م یب و حرکتیو تن ب خزدیم

 نیزم يکه در ان است را رو زیطبقات و هرچ.کندیرا باز م خچالیدر .دردیو محکم در دستش نگه م داردیبرم

و به  شودیغرشش بلند م.کندینگاه م منیگاز و بعد به ان اهر يه به شعل.کندیگاز را روشن م يشعله .زدیریم

 متیمکس فرصت را غن.کوبدیم نیو ان را به زم کندیاما ساطور فکش را پاره م پردیسمت شاهرگ مکس م

 .شودیو اشپز خانه منفجر م رودیم رجهیش خچالیو به سمت  کوبدیگاز م يلوله  يو با ساطور رو شماردیم

*** 

را گرفته بودند و او را به سمت  نکیبازوان ل کلیه يدو مرد قو.هوا خشک و سرد بود:مارستانیدر بروز  نیپنجم

گونه  نیا.دستانش از تخت افتاده بودند.بنددیو چشمانش را م کشدیتخت دراز م يارام رو نکیل.برند یاتاقش م

شده اش نگاه  فیبه بدن ضع خواستینم ماا ندیجسمش را بب تواندیم دانستیم نکهیبا ا.کردیم ياحساس بهتر

 :کندیبود را دوره م دهیرا که د یو خواب زندیزل م دیبه سقف سف.کندیچشمانش را باز م.کند

پوش  يزن خاکستر يکه رو به رو یتا وقت.ردیگیرا گاز م شیبا هر قدم بغض گلو.رودیم یمیسمت مبل قد به

 :دیگویو م ردیگیقرار م

 .مادر...ما-

 .ردیگیزن را که هنوز خشک نشده بود را م يشده  زانیت اودس.ندینشیزانو م يرو و

 ؟ينکرد نکارویپس چرا خودت ا!مقاومت کنم...یخودت گفت!حرفاشو گوش نکنم ی؟خودت گفت...چرا-
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دست زن  نییکه پا یشراب وانیهمچون ل.شکندیو بغضش م گذاردیدست سرد مادرش م يرا رو شیشانیپ و

 .شکسته بود

دفعه  کی کندیم یکه درجاده رانندگ یمادرش درحال.کندیصادف مادرش را تصور مت يصحنه  يلحظه ا نکیل

 یشراب سم وانیل کیتر از خوردن  زیغم انگ.کندیو خود را به اعماق دره پرت م چرخاندیفرمان را م

 :کندیسالم م خندو و با لب شودیدکتر وارد اتاق م.شکندیاتاق را م نیباز شدن در سکوت سنگ يصدا.است

 ه؟یکه دستمه مال چ ییکاغذها نیا یندویم-

 یب یو نگاه کندیسرش را بلند م نکیل.ردیگیامده بودند را باال م رونیاز ان ب یرا که کاغذها کم يپوشه ا و

 :دیگویو م کندیتفاوت م

 ن؟یهفته ازم گرفت یکه از نخاعم و مغزم و گردنم ط یدردناک يها شیجواب ازما-

 :دیگویو م دهدیقطورش باال م نکیرا از پشت ع شیابروها دکتر

 !اره-

 .ندینشیم یصندل يرو و

 :پرسدیم نکیل

 دکتر؟ يدیرس يا جهیخب به نت-

 :دهدیتکان م يسر يدکتر

 .میکنیم یزود تر از حد تصور با هم خداحافظ یباش یاگه پسر خوب!افکارت مونهیم...يمغز سالم دار هیخوب تو -

 :دیگویدکتر م.گذاردیتخت م يو سرش را دوباره رو کشدیم قیعم یاه نکیل

 ؟يکه گفتم فکر کرد ییزایبه چ-

 :زندیم يخند شین نکیل

 .اره-

 :گفت دکتر

 ؟ینیبب گهیجور د کیکه افتاده رو  یاتفاقات ی؟تونستيدیهم رس يا جهیشد؟به نت یخب چ-

به .گرددیش مکه دکتر دنبال ستین یجواب نیا دانستیم یدر ذهنش جواب نه بود ول.کندیبه دکتر م ینگاه نکیل

او در کلک زدن  يدیاما ناام.برسد رینه؟مکس ممکن است د ای یکن داینجات پ نجایاز ا یخواهیخودش گفت م

 :دیگویپس م.دیروانشناس نگذاشت دروغ بگو کیبه 
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 !یگیفکر کنم تو راست م یدونیم...اره-

 :دیگویم دکتر

 ؟يدید يرو چجور هی؟قضیدرمورد چ-

 .خوامیاما هنوزم نم!یتو کمکم کن خواستمینم...من یگیراست م.یکمکم کن ینتویکه تا من نخوام نم یگفت-

 :دیگویبعد م.کندیم يباز نکشیو با قاب ع خنددیم دکتر

 .يدیرس دیجد ي جهینت هیبه  دیشا!یدربارش فکر کن شتریاما بهتره ب يدیفهم قتویحق نیخوبه ا-

 يا نهیآ يحاال او روبه رو.ندینشیتخت م يرو.ماند یدوباره با افکارش تنها م نکیل.رودیم رونیاز اتاق ب بعد

زردش پررنگتر  يموها.کندیخودش نگاه م ریبه تصو.نصب شده است وارید يرو یاست که پشت صندل

تخت بلند  ياز رو نکیل!خنددیدارد م نهیدر ا رشیتصو...بیچقدر عج!بر پوستش نمانده بود یچون رنگ!شده

 یم نهیا یچند قدم.رودیم نهیبه سمت ا نکیل.هنوز لبخند برلب دارد.هنوز نشسته است رشیاما تصو.شودیم

 :پرسدیو م کندیعبوس به او نگاه م یبا صورت.ستدیا

 ؟يخوایم یچ-

 :شودیمرموز از او ساطع م ییو صدا دهدیتکان م يسر ریتصو

 !يشد ریپ یلیتو خ...يوا.کنمیدارم نگات م-

 :زندیم يپوزخند بعد

 ...،شکست،مرگيدیناام!نمیبیرو تو صورتت م یهمه چ-

با دو دست مشت کرده اش .شودیحمله ور م نهیو به ا شودیبلند م یرنجورش غرش ياز گلو.شودیم کیتحر نکیل

و برخورد تکه ها با  نهیشکستن ا يصدا.افتند یم شیپا يبراق جلو يو تکه ها شودیخورد م نهیا.کوبدیم نهیبه ا

دو مرد .دیدیرا م شیمنیلبخند اهر زهنو کردیحال سقوط نگاه مدر يبه تکه ها یوقت.کندیفضا را پر م نیزم

 نکیتمام مدت صورت ل.کنندیمهارش م یچرم يو با بند ها کوبندیو او را به تختش م شوندیقدبلند وارد اتاق م

را که از قبل اماده شده بود را در رگ دستش فرو  یسرش امپول ياز مردان باال یکی!بدون مقاومت.حالت بود یب

را  انشیاطراف یبه سخت گرید.گذاردیتخت م يارام سرش را رو.شودیم جیگ هیندر عرض چند ثا نکیو ل ردبیم

اورد تا درست  یگردنش را باال م نکیل!؟امکان ندارد!مکس.دهدیم صینفر را تشخ کیاما .دادیم صیتشخ

به او  يزیمکس چ.ندکیدکتر با او جروبحث م.بود ستادهیمکس پشت سر دکتر والتر ا!بود دهیدرست د.ندیبب
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و هرسه اتاق  دیگویبه انها م يزیو چ رودیپوش م دیعبوس به سمت مردان سف يا افهیدکتر با ق.رودیو م دیگویم

 .رودیارام م یو به خواب اوردیم نییسرش را پا.بماند داریب توانستینم گرید نکیل.کنندیرا ترك م

 راهنیدر کنارهمسرشان که پ کیهر یشروال مشک که با کت و یمردان.همه را ارام کرده بود الونیو يصدا

پچ پچ  گریکدیکه در گوش  یتجمل یسوگواران.بودند ستادهیصورت داشتند ا يبر رو يو تور یمشک

بلند تر  داهاو ص رودیباال م يبا سرعت به طبقه  نیو ر شودیباز م یبیمه يناگهان در با صدا.کردندیم

 رزنیو به سمت پ کندیرا باز م یدر اتاق نیر.دیپرسیم ای گفتیم را دیرسیکه به ذهنش م يزیهرکس چ.شوندیم

 :زندیم ادیو فر رودیم دهیژول

 !ریبم!یجادوگر لعنت-

متعجب به مادربزرگش .ردیگیارام م نیر.شودیم هوشیب نیزم يو رو شودیپرت م رزنیپ.دهدیرا هل م رزنیپ و

 :دیگویلب م ریز.کندینگاه م

 ؟!اشتباه کرده ایلیسیس یعنی-

به .شودیناگهان تبدل م.زندیترسناك م يلبخند نیسرخ به ر یاورد و با چشمان یگردنش را باال م رزنیپ اگهانن

 :دیگوینفس زنان م نیر...مانند خودش یکس

 !شیپس واقعا کشت-

 يخفه ا ادیاز درد فر.کندیخود احساس م يرا در پهلو يو درد بد خوردیم یکس يو ناگهان به تنه  گرددیبرم

 هیگر اهیس یکه با لباس ندیبیبعد خواهرش را دم در م...افتدیم نیزم يرو نیر.دهدیقاتل او را هل م و زندیم

 :دیگویامد م یم شیکه از ته گلو ییاو با صد زندیم یلبخند تلخ نیر.بود دهیانگار قاتل او را ند.کردیم

 ...برو-

بسته  شیهنوز دست و پا.است انمارستیهنوز در همان ب.کندیو به اطراف نگاه م پردیاز خواب م نکیل

انگار .زدیزل زده م نکینشسته بود و به ل نهیدکتر دست به س.کندینگاه م یو به صندل چرخاندیسرش را م.است

 :دیگویو م کشدیم یدکتر اه.زدندیداشتند حرف م نکیفرورفته از پشت ع يان چشم ها

 ؟یرو شکست نهیشد که ا یچ-

 :کندیرا صاف م شیو صدا کندیبه اطراف م ینگاه نکیل

 !بودم یعصب-

 ؟يشد یعصب یواسه چ-
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 .بخاطر اون ناراحت بودم.مرگ دوستم...بخاطر-

 مرده؟ يدیاز کجا فهم-

 !از دوستام بهم خبر داد گهید یکی...بهم خبر دادن-

 :پرسدیو م دهدیم هیتک یبه صندل دکتر

 اد؟یم ادتی يزیچ.اتاق يمن اومدم تو.کردند قیبهت ارامبخش تزر یوقت-

چشمانش رد  ياز جلو یکوتاه يها لمیمانند ف ریتصاو.بود دهید ییزهایامد که چه چ ادشیتازه  نکیل

 :ارام گفت...که با انان حرف زد مارستان،دکتریصورت خشن پرستاران ب.شدندیم

 .اتاق يتو ياره تو امد-

 :دیگویو م زندیلبخند م دکتر

 بودم؟ دهیپوش یلباس نارنج ادتهی-

 یچه رنگ.شدیچشمانش عوض م يرنگ لباس دکتر جلو.اوردیب ادیرا به  ریصاوکرد ت یسع نکیل

و  رودیم يا سهیاو ر یسردرگم دنیدکتر با د.روانگردان کارش را ساخته بودند يا د؟زرد؟داروهی؟سفیبود؟نارنج

 :دیگویم

 اتاق بود؟ يتو یبه جز من ک-

 :دیگویم اوردیم ادیهرچه به  نکیل

 !مکس...و پرستارها تو

 :دهدیتکان م يسر دییدکتر به نماد تا.بود ستادهیمکس پشت دکتر ا بله

 .هم برد تیقبل يلباس ها.برات لباس هم اورده بود!اومده بود ببرتت خونه.ادتهیپس واقعا ...اره-

 :پرسدیم.کندیرا احساس م دیام يباز همان جرقه  نکیل

 االن کجاست؟-

 :کندیم بشیو دستانش را در ج شودیبلند م دکتر

 .ارهیپرستار برات لباساتو م هی.تو دفترم منتظره-

 :پرسدیم نکیکه ل رودیو به سمت در اتاق م شودیبلند م بعد

 بود؟ یواقعا لباست چه رنگ-

 :زندیم يخند شین دکتر
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 !دیسف فرمیونی نیبا هم.یمشک-

 .شودیخارج م بعد

 

 

 دهم فصل

 فانتوم

و  کندیبلوز سبزش مرتب م يرا رو شیپشن سرمه اکا رودیم یدر راهرو به سمت در خروج نکیشب ل 8 ساعت

به  نکهیمکس بدون ا.بود ستادهیدر مکس ا رونیب.دیدیرا م دیبه جز سف یخوشحال بود که رنگ.شودیاز در خارج م

که در  یمکتین يو او را رو رودیم نبالشبه د نکیل.شودیخارج م مارستانیب اطیافتد و از ح یراه م دیبگو يزیاو چ

هوا  يسرما.کندیبه فواره ها نگاه م نهیو دست به س ندینشیکنار او م نکیل.ندیبیبود م مارستانیب کیپارك نزد

 نکیل ينوشابه جلو يفلز یقوط کیمکس همانطور که استوار نشسته بود .را قرمز کرده بود نکیل يگونه 

 :دیگویو م ردیگیم

 .يخورینم دونستمیم یول دادمیم وهیبهت ابم دیبا-

بعد .کندیو باز م ردیگیاما ان را محکمتر م خوردیم زیل فشیاز دستان ضع يو لحظه ا ردیگیا منوشابه ر نکیل

 :دیگویم

 کو؟ میقبل يلباس ها-

 :دیگویو م کندیخود را باز م ينوشابه  مکس

 .ها رو بردم خونه و برگشتم ؟لباسيهوش بود یچند ساعت ب یدونیم-

را  شیجلو يزیتشکر کند اما چ خواستیانگار م.دوزدیم مو دوباره به فواره ها چش دهدیتکان م يسر نکیل

 :دیگویو م کشدیم یمکس اه.گرفتیم

 !مارك نمرده-

 :دهدیمکس ادامه م.شودیم رهیبه او خ نکیل

 !زنده بمونه دیپس شا.اون تو کماست-

 :دیگویو م کندینگاه م نکیبه ل بعد

 مون باشه؟ هیممکنه مادربزرگه همون همسا-
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 :هددیتکان م يسر نکیل

 یرفت ک ادمیموندم  مارستانیب يتو نکهیدو روز بعد از ا یول!دمید گهید یکی يمن صورت اونو تو چهره !نه-

 .رفته ادمی...بود که یکی يجا ونایخانم ف.بود

کمرنگ تر از  اریاما بس.بور شده است نکیصورت ل کندیاحساس م.کندیم نکیروح ل یبه صورت ب ینگاه مکس

رنگ صورتش بود که کم رنگ و زرد شده  نیا دانستیم ی؟ول!شدیاشت پررنگ مد شیموها یعنی!شیموها

 :دیگویم.مکس عذاب وجدان داشت..بود

 !قرص و ارامبخشه ریهمه تاث نایمتاسفم ا-

 :زندیم يپوزخند نکیل

 .مهم هست نیاتفاقات بدتر از ا ياماده  یحت.من اماده بودم.یافتاد تا باور کن یاتفاق م نیا دیراستش با!نه-

 :پرسدیم.را گفت نیا نیمرگ ر يصحنه  ادیبه  نکیل

 !لنیدخ هیقض نیو خواهرش هم تو ا م؟اونیهم بگ یبه ام دیبه نظرت با-

 .نوشدیاز نوشابه اش م یو کم کندیم دییبا سر تا مکس

*** 

 :دیگویم.در باز کردن در داشت يدیترد.ستدیا یدم در خانه م مکس

 م؟یحل کن يا گهید ياموضوع رو ج نیا میتونینم یمطمئن-

 :دیگویم نکیل

 .میبمون نجایبهتره هم.تموم بشه دیکه شروع شده با ییجا-

 :دیگویو م کندیکشد و در را باز م یم یاه مکس

 .تعجب نکن يدید يزیپس چ-

 یدرحال.شودیمواجه نم يرعادیغ زیبا چ.کندیدر را باز م.رودیو به سمت خانه م شودیم اطیبه سرعت وارد ح نکیل

 :دیگویبخورد م يزیتا چ رودیبه سمت اشپزخانه مکه 

 !يوا...ـیبه من هشدار م یکه داشت يدید يرعادیغ زیچه چ-

کج و کوله روبه رو  خچالیو  وارهاید یاهیگاز و س يمنفجر شده  يوارد اشپزخانه شده بود و با صحنه  نکیل

 :دیگویو م گرددیبه سمت مکس برم.شده بود

 ؟يتو اشپزخونه رو ترکوند-
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 :دیگویو م اندازدیرا باال م شیشانه ها مکس

 .گمیبعدا بهت م.تو خونه بود يزیچ هی!گفتم تعجب نکن-

 :دیگویم!زیچه چ دانستیم نکیل انگار

 !بود وحشتناك بود نهیا يکه تو یاون کس.بگم یرو نکشته به ام هیمن بق افهیبا ق یکیبهتره تا -

 :ردیگیرا م شیکه مکس جلو رفتیم یبه سمت در خروج و

 !تیترسناك تر نس دمیکه من د یمطمئنم از اون.تا فردا صبر کن-

 :دیگویم نکیل.ردیگیان صحنه باز حالت تهوع م ياور ادیبا  بعد

 .تختم تنگ شده بود يدلم برا.باشه...اخه تا فردا-

نگاه و به اطراف خانه  ندینشیمبل م يمکس ارام رو.رودیو از پله ها باال م کندیرا عوض م رشیمس بعد

سخت تر  یلیاتفاقات خ نیاو که سردرگم بود ا يبرا دیشا.کشدیاز درد م یاه.همه جا ساکت است.کندیم

با  کردیم یسع.کند تلشراب مغز خود را مخ ایبا ابجو  خواستینم.و ورزش کند رونیخواست برود ب ینم.بود

زل  نیبه ج یمکتین يکه از دور رو اوردیم ادیرا به  ییان روزها.خود را عوض کند يخاطرات گذشته حال و هوا

بزند را قوت  خواستیکه م ییحرف ها کندیفکر م يگریکه به کس د دیدیکه او را م یو هنگام زدیم

و پزشکان  يو ورزش که کالس مهندسان کشاورز حیتفر يزنگ ها!یدوران فراموش نشدن!دوران دانشگاه.دادیم

که خود  ییساعت ها.دردناك بود شیبرا شدندیاه ادغام مو مجهز دانشگ عیوس يو کاراگاه ها باهم در محوطه 

خودش درنگ کرده بود و به خود  دانستیم.نکند يحسود یکس یتا به خوشحال کردیم یرا در خوابگاه مخف

تر  کیبه زمان حال نزد.شدیعوض نم يزیچ!نه.گفتمیاگر زودتر به او م...گرفتمیم میزودتر تصم یاگر کم گفتیم

 :دیگویو م کشدیبورش م يدر موها یدست.اورد یرا به دفتر او م یکارت دعوت)نکیپدر ل( سیکه ر یوقت.شودیم

 !گمیپس اول به تو م.خوامیساقدوش م میعروس يبرا-

 :دیگویو م زندیم سیبه کتف ر یکی یقلبش درد گرفت وقت...قلبش!رودینم ادشی چگاهیحس را ه ان

 !پسر گمیم کیتبر-

در شب  نیبرق را در چشمان ج نیهم!در چشمان ان کاراگاه خبره بودکه  یو برق عشق سیخوشحال ر صورت

بعد از سه سال برق .برق در چشمانش بود و با مرگ او به خاك سپرده شد نیا سیتا روز مرگ ر.دید یعروس

 جادیا نکیدر چشمان ل هک ینفرت یکیمتعلق به خودش بود و تار نباریکه ا یدرخشش.دیدر چشمان او د يدیجد

به  یکینزد تیکه شخص يسر ان پسر شاد و خوشحال امد؟پسر ییچه باال.زدیکه او را عمو صدا م يپسر.شد
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اورد که با ناله از او خواست  ادیو ان چشمان دردناك بعد از تصادف را به  سیر یصورت خون!مارك داشت

نبود که از  يدر قواز مکس معذرت خواست و گفت که از احساساتش خبر داشته اما انق.خانواده اش را رها نکند

اش را به دست مکس داد و  یباشد وعکس خانوادگ نیو ج نکیاز او خواست مواظب ل.عشقش دست بکشد

تصادف  دیتا شا کردیم یخودش رانندگ مارستانیکاش تا ب گفتیگاه به خود م.بار به او نگاه کرد نیاخر يبرا

 چوقتیمکس ه.بردیم مارستانیاو را به ب گرید يو روز شدیزودتر باخبر م سیر يماریکاش از ب.کردندینم

او بعد  تیاما شخص.افسرده شده بود نکیمکس بود که ل ریتقص دیشا.بدهد نیرا به ج ینتوانست ان عکس خون

و  کشدیبه صورت خود م یمکس دست...!بدتر شده بود نیاما بعد از ازدواج مکس و ج!از مرگ پدرش افسرده شد

سوخته  يها شهیو خرده چوب ها و ش شودیوارد اشپزخانه م.کشدیم رونیب افکار و خاطراتش يرا از فضا ودشخ

شتاب زده به سمت !نکیل!شنودیدر را م يتا همه جا پراکنده نباشند که ناگهان صدا کندیجارو م يرا به گوشه ا

ان موجود کند؟اگر  شیدایچگونه پ...نرسد واگر به ا.به او برسد دیبا.دودیبا تمام قدرت م!در باز بود.رودیدر م

 رود؟یکجا م شد؟داردیاورد؟چه م یم ریاو را گ بیعج

 ییموطال ياز چراغ ها پسر یکینور  ریانطرف کوچه ز.کندیبه دو طرف کوچه نگاه م.ابدی یرا در کوچه م خود

مکس نفس .کرده بود شیکاپشن سرمه ا بیکوچه لم داده بود و دستانش را در ج يپارك انتها مکتین يرو

 زیاندازد و طعنه ام ینک میل يبه صورت سرد و سرخ شده  یبعد نگاه.رودیم مکتیبه سمت ن و کشدیم یقیعم

 :دیگویم

 !نه؟!يزندیبه چمن ها زل م يو دار رونیب يسرما زد نیا يکه تو یپارك دوست داشته باش یلیخ دیبا-

 قیمکس نفس عم.دهدیتکان م دییتا يبه نشانه  يبدون چرخاندن سرش سر نکیاما ل.داشت يپرخاشگر توقع

 :ندینشیو کنار او م کشدیم يگرید

 ...دوست داشت یلیپدرت هم خ-

 :دهدیمکس ادامه م.زندیو دوباره به چمن ها زل م کندیبه او نگاه م یچشم ریز يلحظه ا نکیل

 .عاشق جنگل و پارك و هرجا که درخت داشت بود-

هم داشت خاطراتش را در چمن ها  نکیانگار ل!ینیچه سکوت سنگ.هردو به چمن ها زل زده بودند حال

 :شکندیسکوت را م نکیل.دیدیم

 !یبگه؟هرچ يزیعمرش تونست چ ياخرا...يبود ششیمرگش پ يلحظه ها نیاخر دمیشن-

 :دهدیسپس جواب م.کندیبه او م ینگاه مکس
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 .کردیبهتون افتخار م یلیخ.گفت مواظبتون باشم.سفارشتو کرد یلیخ...اره-

 ؟ياج کردبا مادرم ازدو نیواسه هم-

 :پرسدیدوباره م نکیل.کندیدر جواب دادن درنگ م مکس

 ؟یباهاش ازدواج کن یگرفت میشد تصم یچ-

 :دهدیبا افسوس جواب م مکس

 .عاشقش شدم شیوقت پ یلیخ...نکیمن عاشق شدم ل-

دامه و ا کشدیم یمکس اه.نخورده بود یتکان چیکه نشسته بود ه یاز وقت.هنوز هم به چمن ها زل زده بود نکیل

 :دهدیم

 ...ياگه فکر کرد!بعد از پدرت یول...مادرتم عاشق من شد-

 :کندیحرفش را قطع م ضشیمر يبا صدا نکیل

 ...منو ببخش مکس-

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :دهدیسوزناك ادامه م یبا اه نکیل.شودیم رهیمتعجب به او خ مکس

 یو لبخند تلخ!(یکیفقط .عمو داشتم هیمن  یول...نطوریمادرم هم هم.نداشت يخواهر ایبرادر  چیپدرم ه-

اتفاق  نیا خواستمینم!عموم هم از دست دادم...بعد از مرگ پدرم یول.خاطرات خوشم بود شتریب يکه تو)زندیم

اعصابت رو خورد  کردمیم یسع.ادماحساس کردم همه رو از دست د.ازم سلب شد بعد هم مادرم اعتمادش...فتهیب

از پله ها  خواستمیمن واقعا نم...بعد هم اون اتفاقا.ختیریبدتر اعصاب خودم بهم م یکنم ول یکنم تا تالف

 !نییبندازمت پا

 :دیکشیرا م دنشانیر شنسال ها انتظا.بود خوشحال بود دهیان حرف ها را شن نکهیاز ا.زندیم یلبخند گرم مکس

 !دونستیمادرت هم م.دونمیم-

 :دهدیرا ادامه م شیمکس با لبخند حرفها.کندیو به مکس نگاه م چرخاندیسرش را م نباریا نکیل

ببرنت  دیکه با کردیکه داشت با مادرت جروبحث م دمیدکتر رو شن يصدا شدمیکه داشتم مرخص م يروز-

 !کارو کرده باشه مطمئنه کار تو نبوده نیاگه خودش هم ا یگفت حت...اون نذاشت!یتیاوردوگاه ترب
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لبش به  يرو ردیرا بگ شیجلو کردیم یکه سع يلبخند.چرخدیدرنگ به سمت چمن ها م یبعد از کم نکیل نگاه

 :دیگویو م گرددیبه سمت او برم.رسدیمکس به گوشش م يقهقهه  يناگهان صدا.بود انینما یخوب

 ؟يخندیم یبه چ-

 :گفت دیخندیکه هنوز م یدر حال مکس

 !سرم اورد ییبال نیهمچ کباریپدرت هم ...یدونیم-

 :پرسدیمتعجب م نکیل.خنددیدوباره م و

 ه؟یمنظورت چ-

هر  يکه تو يکمد بلند ياون چمدونشو گذاشت باال.بوفه بودم يمن تو...منتقل شد به اتاق من سیر یوقت-

 يخورد تو سیو چمدون ر دمیمنم چمدونم رو کش.دادهم بهم خبر ن یکس!چمدون من يرو.اتاقک جوابگاه بود

 !سرم

 :خنددیباز هم م و

 .بود نیسنگ یلیچمدونش خ-

قهقه  خواستیدلش م.شدیاما نم ردیرا بگ شیتا جلو فشردیرا به هم م شیلب ها.هم خنده اش گرفته بود نکیل

 :دیگویبه مکس م.خود را گرفت يبزند اما جلو

 !کنهیهم بهت کمک نم یکس!م کتاب رو دوست ندارهکر يبچه ها یچکیه!خودته ریتقص-

 :دیگویبود و م دییتا يکه نشانه  کشدیم یبا لبخندش اه مکس

 .میبرگرد ایب-

 :گفتیبلند به او م یحس.کندیدر راه درنگ م يلحظه ا نکیل.رودندیبه سمت خانه م و

 ...برگرد

 ستادهیا یمیقد ینو اما با مدل يهابا لباس  ییموطال يپشت سرش،چند قدم انطرف تر پسر.گرددیبر م او

را  نکیشده بود و ل رهیخ نکیبه چشمان ل میمستق!صدا یناراحت و ب.داشت ضیو مر دیسف يا افهیق.بود

همچون اشراف زاده  یمجلس یشروال اب.و پاره بود یپسر خون دیلباس سف.کرده بود خکوبیم شیسرجا

 نهیاش ا یخون يپهلو...درست مثل عکس!ییطال یموج يبلند گشاد و موها يها نیاست!ن؟یر!امکان ندارد.ها

از ان  تواندیاما نم.کندیوحشت م نیر ي دهیچروک ي افهیاز ق یلیخ نکیل.بود دهید نکیبود که ل یخواب ي

صورتش  ياورد و جلو یارام باال م ادستش ر نیر!ستیهم نقره ا دیشا.روحش چشم بردارد یچشمان سبز ب
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تنگ  نکیل يعرصه .بود زانیاز ان او ينقره ا يریوب شده بود که زنجطالک یلیدر دستش انج.ردیگیم

 ریو چشمان قرمز و عبوس ز نیبا لباس مشابه ر يپسر!خودش.بود دهیرا ند يزیچ نکیل...لیان انج.شودیم

بود نه  نکیل هیان پسر شب.را به لرزه انداخته بود نکیل نشبح بد نیصورت خشمگ.به او چشم دوخته بود یچشم

انگار ...رفته بود نیر.ندیبیفقط او را م.چرخاندیچشمانش را م نکیل یوقت.بود دهیرا پوش نیلباس ر نکینگار لا.نیر

 :گفتیبه م یحال حس.شدندیم گریکدیدو شبح مانع حضور  نیا

 ...برو

رساند و پشت سرش را نگاه  یو خود را به سرعت به مکس م دهدیبدن خشکش را تکان م یسخت به

 .رودیبه خواب فرو م تیتا در نها کندیصبح ذهنش را مشغول م يها کیاقات تا نزداتف نیا.کندینم

*** 

دائما به در و ...ردیقرار است بم داندیم.سدینویم ییزهایمضطرب چ!ان پسر مرده ي افهیباز هم با ق..نیر

نفس  دیا یبنظر م.دیکشینفس م شیدندانها نیاز ب!سرد.انجا خفه کننده بود يفضا.کندینگاه م یوارسنگید

با دستان لرزان و  هک نیبعد از ا.بعد از مرگ مادرش داشت نکیکه ل یهمان حس.هم سخت است دنیکش

و به خون  گذاردیسرد م نیزم يو سرش را رو گذاردیم يان را در استوانه ا کندینوشتن را تمام م فشیضع

 .کندینگاه م نیزم يشده رو ختهیر

و ناگهان از  کندیو به اطراف نگاه م کندیارام چشمانش را باز م.وردا یرا به درد م نکیچشمان ل دیخورش نور

 :دیگویپرد و م یم شیجا

 !یام-

 .رود یم یبا سرعت به طرف در خروج و

*** 

خانه مرخص شده  وانهیاز د روزیکه د يحرف پسر یکس د؟اصالیبه او چه بگو.ستدیا یم یام يخانه  يبه رو رو

 :دیگویمن من کنان م نکیل.ودشیدر باز م کند؟ناگهانیرا باور م

 !یام..ا-

 :دیگویو م زندیم يلبخند یام

 .اتویب!ينزد یول یمنتظر شدم زنگ در رو بزن یلیخ.دمتیاز پنجره د!سالم-
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بود  دهیزرد پوش یراهنیپ نباریا.ندیب یرا م ونایو همان لحظه خانوم ف شودیوارد م نکیل.رودیدر کنار م ياز جلو و

 نکیل!بود یسیزن کنتس انگل نیانگار ا.یپف يها نیباز هم است.دامن ان بود يرو یمنظم اریبس يکه طرح ها

 :دیگویمودبانه م

 حالتون چطوره؟.سالم-

 :دیگویعصا به دست با لبخند م رزنیپ

 ؟يزد نجایبه ا يشده سر یچ.ممنون پسرم-

 :دهدیپاسخ م نکیل

 .زدمیباهاش حرف م دیبا.نمیرو بب ایلیاومدم ام-

 :دیگویو م دهدین متکا يسر رزنیپ

 .ارهیبراتون ب یخوردن یکم گمیمن به خدمتکار م.دیبر.شمیمن مزاحمتون نم!نکیباشه ل-

 یم شینشاند و خودش روبه رو یاز مبل ها م یکی يو او را رو کشدیرا م نکیدست ل یام.رود یم و

 :دیپرس یشتاب زده م.ندینش

 اد ربط داره؟که واسه خواهرم افت یبه اتفاق یبگ يخوا یکه م يزیچ-

 :دیگو یکشد و م یم یقینفس عم نکیل

 !بمونه ادتیکن حرفام  یفقط سع هیعقالن ریغ!به تو هم ربط داره یموضوع حت نیا-

 :دهد یادامه م نکیل.شده بود جیگ یام

 ...خانواده کشته شده هیقبال ...من يخونه  يتو-

 کشته شده؟-

 ...قاتلش ییجورا هیاره و -

مضطرب  نکیل.دیکشیانگار نفس هم نم.شد یم دیداشت سف یام.کندیدقت م یت امبه صور يلحظه ا نکیل

 :دیگویم

 حالت خوبه؟!؟یام-

تا  ردیگیدهانش م يدستش را جلو.کندیدهد و شروع به سرفه زدن م یسرش را به چپ و راست تکان م یام

 :دیگویهد و مکمک بخوا یشود تا برود از کس یبلند م.چکار کند دانستینم نکیل.ردیرا بگ شیجلو

 !سایجا وا نیهم-
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 :دیگویو م شودیوارد م یقرص يبرود خدمتکار با بطر خواستیم یوقت اما

 .نیبش-

و  شودیکم کم خوب م یام.هنوز هم خشکش زده بود نکیل.از ان ها را بخورد یکی کندیکمک م یبه ام بعد

 :دیگویم

 .دارنش میمادر يخانواده  يهمه !هیخانوادگ يماریب هی نیا...ستین یمشکل.نیبش-

 :ندینشیارام م نکیل

 مادر مادرته؟...بزرگت ؟مادریخانوادگ يماریب-

 !مادرم هم داشت.رو داره يماریب نیاونم ا.اره-

 ...مرده؟خواهرت هم يماریب نیمادرت از ا-

 :دیگویخود را جمع و جور کند و م کندیم یسع نکیل.دهدیارام سر تکان م یام

درست  نهیبیکه م ییزهایچ دینداشته باشه؟شا یافسردگ دیشا يفکر کرد نیبه ا...درمورد خواهرت...خب-

 الل شده مگه نه؟...اون!باشه

 :کندیم دییرا تا شیو با سر حرفها زندیلبخند م یام

 .دمیرو د دیکه اون د يزیمن چ-

 :کندیبه خدمتکار رو م بعد

 .لطفا تنهامون بزار ماما-

 :دهدیادامه م یرود و ام یم خدمتکار

که الل  یوقت.زدیتو حرف م يدرباره  یلیاون خ!یفکر کنم تو بتون یول...نتونستم به خواهرم کمک کنم من-

 ؟يکردینگاهش م يچرا اونجور.مونهیماما خدمتکار خانوادگ یراست!دوستت داره ادیبنظر م).کشدیم یو اه...(شد

 :پرسدیمتعجب م نکیل

 ؟يچه جور-

 :دیگویم یام

 ؟يکردیم با نفرت نگاهش نقدریچرا ا-
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همان لحظه .خدمتکار دارد نینسبت به ا یبیدانست حس عج یاما م.اصال متوجه طرز نگاهش نشده بود نکیل

و  کندیم نکیبه ل ينگاه مرموز گذاردیم زیم يو ان را رو شودیوارد م یکلوچه کشمش ینیس کیخدمتکار با 

 :دیگویم يبا خنده ا یام.رودیم

 .بخور دست پختش خوبه کمی!کنهیخوب نگاهت نم یلیاونم خ-

 :دیگویو م دهدیبحث را ادامه م نکیل!واقعا خوشمزه است.زندیو گاز م داردیکلوچه برم کی نکیل

 نم؟یخواهرتو بب...هروقت شد شهیم-

 :دیگویو م گذاردیم شیکلوچه را سر جا.هنوز از کلوچه نخورده بود یام

 !البته-

 :دیگویم نکیل.رودیباال م يبا سرعت از به طبقه  و

 .االن نبود...منظورم-

پشت سرش  زیم يکه رو خوردیم یچشمش به قاب عکس.کندیو به اطراف حال نگاه م خوردیرا م کلوچه

 نیدست ر يکه دستش را رو يهمان دختر مو قهوه ا...امکان ندارد.کندیرود و ان را نگاه م یجلو م.بود

حتما ان زن مو قهوه !داشنا بو شیبرا وناینم فامد چرا انگشتر خا ادشیحاال ...دستش يانگشتر نقره ا...گذاشت

به .کند ینگاه م ونایو به خانم ف گرددیبرم نکیل.کشدیم رونیعصا او را از افکارش ب يصدا.است یمادر ام يا

 :پرسدیو م کندیقاب عکس اشاره م

 دخترتونه؟...اون-

 :دهدیو جواب م کشدیم یزن اه ریپ

 خوشگل بود نه؟-

 :دیگویو م کندیم دییبا سر تا نکیل

 !متاسفم.فوت کرده يماریبخاطر ب.دمیشن-

 :گرددیدوباره لبخند به لبش باز م رزنیپ

 ... .اون انتخابش نکرد...داره پسرم یراه يزیهر چ-

از  يروبان قرمز.کندینگاه م یمیقد زیم يبه کشو.کندیدوباره به قاب عکس نگاه م نکیل.رودیو م گرددیبرم بعد

تا روبان را کامال داخل ان  کندیکشو را باز م.دادیوسواس به خرج م زهایچ نیدر ا یکم نکیل.امده بود رونیان ب

 یو وقت کندیبه اطرافش نگاه م.نبود یاسم چیان ه يکه رو خوردیم دهیپوس يبگذارد که چشمش به کتابچه ا
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اعتراف  کجوری امد یبه نظر م!اند سینوشته ها دست نو.کندیو باز م داردیان را برم ستین یکس شودیمطمئن م

و دوباره به  گذاردیم بشیان را در ج نکیل.شده بود دهیهم با دست کش ییعکسها یبود که حت یسیخاطره نو ای

 :دیگویم شبه خود.کندیاطراف نگاه م

 .گردونمیتموم که شد برش م-

 :زندیم شیپله ها صدا ياز باال یهمان لحظه ام و

 ...شد داریاون ب.باال ایب!نکیل-

بود  دهید یعنی.که به او زل زده بود ندیبیدر راه خدمتکار را م.رساندیباال م يهم خود را به طبقه  نکیل.رودیم و

 که کتابچه را برداشته است؟

*** 

 نییپا نکیل.تخت نشسته بود يکنار او رو یام.کردینگاه م نکیتخت نشسته بود و به ل يرو)یخواهر ام(نایسل

 :پرسدیو م ندینشیم نایتخت سل

 ؟یشناسیمنو م-

 :دیگویم یام.دهدیتکان م يسر دختر

 !حرف بزنه تونهیکه اون نم یدونیم-

 :دیگویم يگرفته ا يبا صدا نایسل که

 ...نیر-

 :دیگویو م زندیم يلبخند نکیل.کندیمتعجب به خواهرش نگاه م یام

 !نکهیل میاسم واقع-

بهتر بود حرفشان را .زندیحرف م بهیغر کیاما خواهرش بعد از مدت ها دارد با  اوردیسر در نم شانیاز حرفها یام

 :پرسدیاز او م نکیل.قطع نکند

 ؟يدید یچ شیچند روز پ-

 :دیگویم مهیسراس نکیل.شودیجمع م نایدر چشمان سل اشک

 !يجواب بد یستیمجبور ن-

 :دهدیبچه با بغض جواب م اما

 !فانتوم-
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 :دیگویمتعجب م نکیل

 ...یاونا چه شکل!فانتوم؟-

 :هددیادامه م نایسل

 !سوزوننیدستتو م...یاگه بهشون دست بزن!ها یقربان هیشب-

 :گرفتیخود را م هیگر يدختر بچه داشت جلو!مارك.کشدیم ریقلبش ت کندیاحساس م نکیل

 !رنیم نیاونا هم از ب...رنیمیها م یقربان یوقت یول!کنن یتا جاشون زندگ...کشنیاونا همشونو م-

 ییبا صدا نکیل.تا ارامش کند کندیخواهرش را بغل م یام.کندیم هیرو گ دهدیرا به هم فشار م شیپلک ها و

 :دیگویافسوس بار م

 .شنیتو نم هیشب چوقتیاونا ه...نگران نباش-

 :دیگویدر سر م بعد

 !رمیبم یراحت نیبه هم ستیچون قرار ن-

 .دهد انیحوادث پا نیبه ا خواستیم یبار مصمم تر از هر زمان نیا

 

 

 ازدهمی فصل

 کتابچه

بود  دهیپوش روزیکه د ینیبا شروال ج.کندیمبل نشسته است و به ماما فکر م يرو نکیل.از خانه بود رونیب سمک

تابستان بود اما سردش  نکهیبا ا.کردیمبل استراحت م يرو ینارنج یبه رنگ بنفش کدر و ژاکت يو بلوز

که در  یاتاق(حس کرده بود هیامسه يدر خانه  مارستانیکه قبل از رفتن به ب ییسوز سرما کردیاحساس م.بود

و عبوس  دهیرنگ پر ي افهیق.خانه را پر کرده است يحال هوا) سوم بود و نظرش را جلب کرده بود يطبقه 

و قبل از خواندن نوشته ها به عکس ها  کندیکتابچه را باز م.اورد یاما او را به جا نم.اشنا بود یلیخ شیماما برا

 ریتصاو نیاز ا نکیل.امدند یم رونیکه دستان او را بسته بودند ب يهان مرداز د یاهیس يها هیسا.کندینگاه م

اول  ياز صفحه .رفتندیدر ان در حال بلند شدن بود م یکه زن یها به سمت طابوت هیسا.اورد یسر در نم يزیچ

 :داشته است یدستخط خوب سندهیامد نو یبنظر م.بود یمیدستخط قد.کندیشروع به خواندن م
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فاجعه ده سال بعد به  نیا .خانواده را گرفت يکالك جان ده نفر از اعضا يخانواده  يماریب میقد يزمان ها در

هشتاد و چند ساله  یرزنیبزرگ خانواده که پ.و چهارده نفر از جوانان خانواده را به هالکت رساند دیاوج خود رس

عشق .دیاز عشقتان دوست دار شتریرا بجانتان  اگرگفت که .کرد شنهادینجات خانواده پ يشرورانه برا یبود راه

زنان و دختران بود آنها را به چالش وا  ریکه فقط دامنگ يماریب نیا.دیکن یقربان یطوالن یزندگ يخود را برا

رسم مطبوع به دختران خانواده  نیا.جان خودرا ياز آنها مرگ را انتخاب کردند و تعداد يریتعداد کث.داشت

از زنان تعداد  یبه علت مخافت بعض نیهمچن.شود یپنهان يموجب کشتار ها شد قرن ها ثآموخته شد و باع

 زیخود ن يخانواده  ياز اعضا یخانواده کمتر شد اما همان تعداد اندك هنوز هستند و جان خود را حت ياعضا

باعث داشت و  هندخوا يتر یباشد عمر طوالن شتریب یوانگیو د شتریکشتار هرچقدر با زجر ب.دوست دارند شتریب

 .را انتخاب کنند با مرگ تاوان خواهند داد تیآنان که انسان.رسم خواهند شد نیا شتریب يماندگار

 يبه رو يکه رو ییها و افسونگران بود و فانتوم ها یاز قربان تیبودند که حکا یمیقد يها یصفحه نقاش چند

 :رسدیبه نوشته مدوباره .کردیرا مورمور م نکیبدن ل ریتصاو نیا.زدندیخند م شین یقربان

 يجاساز یدر انگشتر خانوادگ دیبخشیم انیو موقت از مردگان و قربان یمصنوع یکه به صاحبش صورت یسنگ

سال بعد ان خنجر  30.تر قیعم یکیو تار شودیم شتریها ب لهیح.کندیو قدرت دارندگانش را چند برابر م شودیم

که  یاز زنان گرید یکی ستاما به د.افتد یمشده بود به دست کالك ها  ریتطه شیکه توسط کش ينقره ا

 .شودیشدن زن خنجر هم گم م دیو با ناپد شودیرسوم بود ربوده م نیمخالف ا

 :بود به کتاب چسبانده شده بود و دوباره نوشته دهیکه ان را دزد یاز سنگ و چند عکس از خنجر و زن یعکس

 انهیرسم وحش نیواند خالصانه در مقابل عشقش و ابت انیاز قربان یکیاگر .است یتنها راه نجات قربان خنجر

شدند و به دست فانتوم ها در  یانان که قربان.ردیگیو موفق شود انچه را که از دست داده است را پس م ستدیبا

 ياراده را داشته باشد که برا نیا دیمعشوق با.اوردیعشقش را از پا درب تواندیفقط معشوق م.شوندیعذاب اند ازاد م

 .ببرد نیرا از ب گریمعشوق د ندهیا انیخود و خانواده اش و قربان يرستگار

که پر  يا شهیش يها يبطر نیدر ب انیاز قربان یکی.کردیرا جلب م نکیان ها بود که نظر ل نیدر ب ینقاش کی

درموردشان حرف  نیکه ر ییها يهمان بطر.بود و فانتوم جرات جلو امدن نداشت ستادهیبود ا اهیاز موم س

 :خواندیمربوط به ان را م يبعد نوشته .دزیم

نقطه ضعف انها را  نیبا ا رانیچرا که انان از جن ها وحشت دارند و جنگ.شدندیمهار م رهایها توسط جنگ فانتوم

در امان نگه  يا شهیش يها یو قوط يمهار شده در بطر يرا با داشتن جن ها انیانداختند و قربان یدر تله م
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 يبندد و رو یدفترچه را م!چند عکس رهعد دوبا.هم شد رهایاز جنگ یلیموجب قتل خموضوع  نیهم.داشتندیم

 :دیگویچرخاند و م یسرش را م نکیل.رسدیهمان لحظه مکس از را م.کشدیمبل دراز م

 ؟يصبح زود کجا رفته بود!سالم-

 :دیگویو م کندیپرت م نکیل يمبل روبه رو يخود را رو مکس

 .بهتر شدن شیاتیعالئم ح گنیم.ومدهیهوش ن هنوز به.مارك دنیرفته بودم د-

 :دیگویو م کشدیم یقینفس عم نکیل

 !فانتوم دست زده هیمکس فکر کنم اون به ...خوبه-

 :دیگویمتعجب م مکس

 ه؟یچه کوفت گهیفانتوم د-

 :دهدیجواب م نکیل

 !يکه بخاطرش اشپزخونه رو ترکوند یهمون-

 :دیگویو بعد م کندیم یدرنگ مکس

 تو بود؟ هیچرا شب یندویهم م نیا-

 :دهدیو خواب م کشدیم یاه نکیل

 !شهیتو م هیشب رمیاگه من بم!میقربان نیچون من اول-

به مرگ  خواستینم.تا به دردش بخورند سپاردیفقط ان ها را به خاطر م.اورد یاو سردر نم ياز حرف ها مکس

توانست حدس بزند که  یمکس م.ندیب یاندازد و دفترچه را م یم نییسرش را پا.فکر کند نکیبخصوص ل یکس

 :دیگویو م کندیدفترچه از کجا امده اما به دفترچه اشاره م

 ؟يرو از کجا اورد نیا...نیا-

 :دهد یو سپس جواب م فشاردیرا به هم م شیلبها یکم.لرزدیم نکیل چشمان

 .قرضش گرفتم...خب-

 :شودیو به اعصابش مسلط م کشدیم یقینفس عم مکس

 ؟یتقرضش گرف...یاز ک-

 :دیگویم یلب ریز نکیل

 .یام...از-
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 :شود یمکس درشت م چشمان

 !؟يدیرو دزد نیتو ا-

 :شودیبلند م شیاز سر جا نکیل

 .گردونمیبعدا برش م!دمشینه نه من ندزد-

 :دیگویو م کشدیم یاه مکس

 ده؟یفانتوم د هی يچطور ؟ماركيدیفهم یچ گهید...میکنیبعدا دربارش صحبت م-

 :دیگویتاسفبار م نکیل

 بوده؟ قیچقدر عم شیمگه سوختگ.دونم یمن نم-

 :اورد یم ادیبود را به  دهیکه در اشپزخانه د يو صحنه ا کشدیسوزناك م یاه مکس

 .رفت يزیبخاطر خونر!مارستانینرفت ب یاون بخاطر سوختگ-

 :است دهیفکر کرد اشتباه شن يلحظه ا نکیل

 ؟یچ ؟ازيزی؟خونر!دیببخش-

 :دهدیجواب م مکس

 .اش چاقو خورده بود نهیس يقفسه .مرگاور نبود یبود ول قیعم یلیخ شیسوختگ-

کرد  یدر هم رفت و سع شیابرو ها.کندیدارد به فانتوم کمک م یکس.ستیفانتوم ن کیکار  نیا دانستیم نکیل

شباهت  یاو به ک!رزنیصورت ان پ.افتد یم نیمادربزرگ ر ي افهیق ادیناگهان .فکرش را جمع و جور کند

خاطر  نیبه هم بشیعج پوششاست و  ریاو جنگ!دید یافتد که او را در بدن چه کس یم ادشی! ماما....دارد؟

 :پرسدیسرش را تکان بدهد م نکهیبدون ا نکیل.است

 خدمتکاره هم بود؟...رونیاومدم ب يمن از انبار یوقت...مکس-

 چرا؟.اون هم اونجا بود...اره-

 !رهیجنگ هیمطمئنم اون .رهیجنگ هی...اون-

هنوز هم  نکیل.کردیبه او اعتماد م دیاما با.بود دهیرس جهینت نیچگونه به ا نکینداشت که ل يا دهیا چیه مکس

جهد و به سمت پله  یم شیبا سرعت از جا!بود نیکه در دست ر ست؟همانیچ لیان انج ي هیقض.در فکر بود

 .شنودیرا نم شیمکس او را صدا زد اما او صدا.رود یها م
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و داخلش  کندیان را باز م.ندیبیطال کوب شده را م لیانج.و درش را باز کرد کشدیم رونیخت را بت رریز ي جعبه

نامه .کندیشروع به خواندن م!نامه کی.کندیو باز م داردیکاغذ را برم.که از وسط تا شده بود ندیبیکهنه م يکاغذ

 .بود نیر يبرا

 قتیکه نتونم بهت حق نیاحتمال ا.خبر داشتم بود چون از سرنوشت خودم ينامه ضرور نیگذاشتن ا.زیعز نیر

موضوع  نیاز ا دیو شا ستمین شتیپس االن من پ یخون ینامه رو م نیا ياگه دار.بود ادیز یلیرو بگم خ

 نیو ا کردندیم یقربان روعشقشون  یخانوادگ يماریدرمان ب يبودند که برا ییدر گذشته زنا.یخوشحال باش

 ي هیخانواده ها همسا نیاز ا یکیرسم هنوز هم وجود داره و  نیا.شدیم بشونینص یطوالن يگونه عمر

از عشقشون دوست  شتریاونا جونشون رو ب.اون عاشقته یهمون قدر که تو به اون دختر دل بست ادیبنظر م.ماست

چون  یاز من متنقر باش دیشا.يبگذر تا جونت رو نجات بد تاز عشق نباریا.پس به اون دختر دل نبند.دارن پسرم

اگه .جون خودت بود يها برا نیا يازارت بدم اما همه  ایانداختم تا بترسونمت  يانبار يتو رو تو يکردیفکر م

 یداشتم که فانتوم ها ازش م یاونجا دوستان. بود که ازت حفاظت کنم نیبخاطر ا يانبار يتو نداختمتیمن م

 یکی دیاعتماد کن که شا تیرونمن عوض شدم به حس د ياحساس کرد يپس منو ببخش و اگر روز.دندیترس

من شده بود و من فکر کردم تو رو  هیاز فانتوم ها شب یکیبار  نیآخر.منو گرفته يجا یطانیاز همون ارواح ش

هست که تنها  لیدر انج يخنجر.نتونم مقاومت کنم گهیمن د دیشا.و من خوشحال شدم يکشتن اما زنده بود

 . نکند شیدایپ یرا بسوزون تا کسنامه  نیا.شنیم ریپذ بیکه اونا اس هیراه

 طرف مادر بزرگت زوال از

 نیا نیمطمئن نبود که ر نکیل.محافظت کند نیاز ر خواستیاو م!هم نبوده است یبه ان ترسناک نیر مادربزرگ

فانتوم را هل داده  کیرا هل داد درواقع  یرزنیپ نیدر خواب ر یامد که وقت یاما بنظر م.نامه را خوانده باشد

بالقوه  یادم فیموجب تضع ينقره ا يخنجر ایشود؟ افهیق رییباعث تغ تواندیسنگ م کیواقعا  یعنی.است

 :دیگویو م شودیوارد اتاق م شود؟مکسیم

 دن؟یدو يرو کشف کرد که شروع کرد يزیمغز متفکرت چ انایاح-

 :بندد یرا م لیو انج کشدیم قیعم ینفس نکیل

 .نداره ياون برامون خطر.میدنبال مادربزرگ بگرد ستیفکر کنم الزم ن-

دستش را داخل جعبه .کندیبه درون جعبه م یو نگاه ندینشیتخت م يمکس رو.کندیرا جمع و جور م لیوسا بعد

 :دیگویبعد م.اورد یم رونیرا ب يو گردنبند نقره ا بردیم
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 !ستین یگردنبند معمول هیه؟شبیبنظرت چ.نیرو بب یکی نیا نکیل-

 :دیگوید و مانداز یبه ان م ینگاه نکیل

 !خورهیبه چه درد م دونمینم یول!بودم دهیدستش د يرو هم تو نیا!اره...نیا-

 :دیگویو م کندیم یبه او نگاه مکس

 !يدیدزد هیهمسا يهم از خونه  نینگو ا-

 .خورهیبه چه درد م دونمیواقعا نم.جعبه بود يتو دمشیبابا من ندزد يا-

 :دیگویو م کندیم یبه او نگاه مکس

 !يدیدزد هیهمسا يهم از خونه  نینگو ا-

 .خورهیبه چه درد م دونمیواقعا نم.جعبه بود يتو دمشیاه من ندزد-

از  خواستیم.نگرانش کرده است اریبس يزیانگار فکر چ.درهم است یلیخ نکیل ي افهیق کردیاحساس م مکس

در افکارش شکنجه  نکیل.رود تا در را باز کند یم رونیپس از اتاق ب.دیزنگ در را شن ياو بپرسد که صدا

 دیرا دارد؟شا یکشتن کس تحال چه کار کند؟او قدر.دل بسته بود یامد او هم ندانسته به ام یبنظر م.شدیم

را دوباره باز  لیحال چه کند؟انج.کردیکردن ادم را به مرور زمان شرور تر م یاما قربان.مردن خودش بهتر باشد

انجا  ياما خنجر.شده بودند دهیخنجر کوچک مرتب بر کی يدر اواسط کتاب کاغذ ها به اندازه .کندیم

 :دیگویبا خود م.گذاردیبندد و در جعبه م یدوباره ان را م.نبود

 !نرفته شیفکر کنم نقشه شون خوب پ-

و  کندیرا نگاه م رونیاز پنجره ب.گذاردیم بشیو ان را در ج کندیم يبه گردنبند نقره ا ینگاه.شودیبلند م یوقت

و مکس به همراه او  کندیم دنیناگهان شروع به دو.زندیاو دارد با مکس حرف م!یام.ردیگیمنفسش  يلحظه ا

 :دیگویناخوداگاه م نکیل.دودیم

 !مکس!همراه اون نرو...نرو-

 یکس گرید رسدیم اطیبه ح یشود؟وقتیبرسد چه م ریاگر د.ردیممکن است مکس بم.دودیبه سمت پله ها م و

که  رودیم نییاز چند پله پا.کندیم دنیبازشروع به دو.شود دیناام دینبا.کندیگاه منفس زنان اطراف را ن.انجا نبود

 .شودیم هوشیبرسد ب منیکه به نش نیافتد و قبل از ا یو از پله ها م کندیم ریگ يزیبه چ شیناگهان پا

 ؟!من کجام!سرم یـــــیا-
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جالب .کندیخود نگاه م يبه دست و پا.اددیدر ان جان م نیکه ر ندیبیم يسرد و نمور یرا درهمان اتاق سنگ خود

 يگریکس د ي دهینفس خراش يصدا.دیدیانقدر هوا سرد بود که بخار نفسش را م.در بدن خودش بود نباریا.است

 :دیگویو با تعجب م کندیرا نگاه م شیرو به رو.شنودیرا م

 ؟!نیر-

و در  زندیپشت زانو م.کردیسنگ ها چمبره زده بود و خس خس م يکه رو رودیم نیر یبه سمت بدن خون و

 :دیگویتا او را بپرخاند م گذاشتیم نیر يشانه  يکه دستش را رو یحال

 ؟!نی؟ر!ییتو نیر-

ندارد چون سردش نبود اما  يکه کالبد کردیخودش حس م.تکان دهد یاو را کم یحت دیرسیانگار زورش نم اما

 یدر حال نیر.خودش بود.ندیا صورتش را بببه سمتش خم شد ت یکم.دیدینداشت و نفس خود را م یحالت نامرئ

خودش چار  نیل.بود ورتشص يرو يعرق سرد.فشردیچشمانش را به هم م زدیمظلوم نفس نفس م یکه با صورت

 .اما عرقش پاك نشد کشدیم نیر سیخ یشانیبه پ یدست.زندیزانو م نیر يو رو به رو شودیزانو جا به جا م

 ؟!کنم کاریچ کشهیداره درد م-

 :دیگویو ارام م دهیخراش ییصدا

 ...یچـــیه-

 يبرا شدندیکه داشتند کبود م ییو لبها نیر دیسف يچهره  دنید.چشمانش را باز کرده بود یبود که کم نیر

حداقل مکس را  خواستیاما م.امدیاز دستش برنم يکار...که کم نور شده بودند يسبز یچشمان.سخت بود نکیل

 :دیگویبا التماس و اضطراب م.نجات دهد

 !رهیمیمکس داره م!کنمیخواهش م.منو برگردون نیر!نیر-

 .شدیتر م فیو هر لحظه ضع دیکشیم یبا هر کلمه اش نفس دردناک بایتقر نیر

 !خـــوان...خیتو رو م...اونــآ...اون-

 !کردم يبد یلیمن به او خ!نیر کنمیخواهش م!مکس رو ول کنم تونمیمن نم نیر-

 !بدم...بهت هشدار... که) افتد یبه لرزه م شیصدا(خواســسسم...دارمینگرت نم...مــن...م-

 ؟!يچه هشدار-

 .اعتمـــاد نکن...به چشمات...به-
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همه درد را تحمل کرده تا او را  نیدارد که ا یلیحتما دل.او را بشنود يحرفها خواستیشده بود اما م جیگ نکیل

 .ندیبب

 !کنهیم...فرررق...با عــــشق...شرارت!باش...يقــــو...قو-

که قرار است انجام دهد و جسم رنجور  يفکر کردن به کار.داشت نگهش دارد یبغض کرده بود و سع نکیل

 :کردیاعصابش را خورد م نیر

 .باشه اروم باش!باشه-

 !جسمت...به...برگرد.پله هـــــا...نییپا.تجسم کن...جســــــمت رو-

افتاده و حرکت  هوشیکه ب کندیه ها خودش را تصور مپل نییپا.بنددیچشمانش را م.کشدیم یقینفس عم نکیل

و از خانه  کندیتمام عضمش را جمع م.ندیبیم منیو خود را کف اتاق نش کندیناگهان چشمش را باز م.کندینم

نفس زنان اطراف را نگاه .نتوانست اام.در را باز کند کندیم یرود و سع یم هیهمسا يبه سمت خانه .زندیم رونیب

 یسع نکیل.رودیبعد م.کردیماما داشت به او نگاه م.درش باز بود.خوردیسوم م يتراس طبقه  چشمش به.کندیم

سنگ  يگاه از رو.سنگ ها باال برود تا خود را به تراس برساند نیستون و شکاف ب يرو ياز کنگره ها کندیم

باالخره خود را .شده است شتریارتفاع ب کردیاحساس م.کردیبه باال نگاه م و دیکشیتندتند نفس م.خوردیم زیها ل

 .ماما در تراس را نبسته بود.کشدیو از ان ها باال م رساندیتراس م يها لهیبه م

 

 

 دوازدهم فصل

 یزندگ يدر ازا کشتار

 :پرسدیاز او م.رودیاز پله ها م یبه همراه ام مکس

 مه؟یوخ د؟حالشیبه اورژانس زنگ زد-

 :دهدیو جواب م چرخاندیسرش را م دنیدر حال دو یام

 .ازتون کمک خواستم نیواسه هم.نیبودم شما پزشک هست دهیشن!رکردنید ادیاما بنظر م.زنگ زدم...اره-

و دستش را  ندینشیتخت م نییپا.رفت کردیتخت سرفه م يکه رو نایو به سمت سل کندیدر اتاق را باز م بعد

 :دیگویو م گذاردیعرق کرده او م یشانیپ يدست رو.رودیسر کودك م يمکس به باال.ردیگیم

 .میدار ازیخوردشده ن خی کمیحوله و  هی-
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 :دیگویم یام

 !ارمی؟االن م!و حوله خی-

 یکس کندیکه احساس م کندیم زریو شروع به گشتن فر رودیبه سمت اشپزخانه م.دودیبه سمت پله ها م بعد

 :دیگویو بعد متعجب م گرددیبرم یبه ارام.پشت سر اوست

 نک؟یل-

 :دیگویمتعجب م یام.کردیبا خشم به او نگاه م.داشت یعصب ي افهیق نکیل

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 :دیارام و مرموز پرس ییبا صدا نکیل

 مکس کجاس؟-

 .نبود نکیانگار او ل.بود دهیاو ترس ي افهیاز ق یام

*** 

 همان.داشت یسنگ ییوارهایکه د شودیم یوارد اتاق.گشتیسوم بود و داشت اتاق ها را م يدر واقع طبقه  نکیل

ان  يرو يزیانگار چ.داشتند یاهیس يبزرگ لکه ها يسنگ ها.امد یم یسوزناک يدرش سرما ریکه از ز یاتاق

سپس وحشت زده  کندیان را بو م و کشدیلکه دست م يرو.شودیم کینزد وارهایاز د یکیبه .شده بود دهیها پاش

 :دیگویم

 ؟!خون خشک شده-

 !است دهیاتاق را قبال هم د نیتد ااف یم ادشیتازه .شودیاو بسته م يدر اتاق رو و

*** 

 :دیگویلرزان م ییبا صدا.کندیهنوز داشت به صورت الغر فانتوم نگاه م یام

 ؟یهست یک...تو-

 :پرسدیو دوباره م زندیم انهیموز يلبخند فانتوم

 مکس کجاس؟-

 يام قطعه اار!فانتوم کی.زدیاست که مادربزرگش درموردش حرف م یکه او همان محافظ شودیمطمئن م یام

 :دیگویو م ردیگیرا در دست م خی

 .کنمینم یرو هم قربان یکس...من ازت کمک نخواستم.برو نجایاز ا-
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 .تبهکار شده است کی هیشب نکیانگار ل.زندیترسناك م يخند شین فانتوم

 .کنمیخالصش م...سر راهم باشه یاگر کس.گردمیپس خودم خونه رو م...دینه شما نخواست-

با سرعت از پله .دهدیاو را هل م یو ام شودیدر سرش خورد م یمحکم خیبرود که تکه  رونیدر بخواست از  بعد

پله ها به پشت سرش  يدر باال.دیشنیاو را م يخنده  يفقط صدا.جرات برگشتن هم نداشت یحت.رودیها باال م

را احساس  يدرد چینگار هامد اما ا یاز سرش خون م.فانتوم دو قدم با او فاصله داشت.شودیو شکه م کندینگاه م

 یمکس م يناگهان صدا.ترساندیم شتریرا ب یو چشمان قرمز فانتوم در چهره اش ام نکیل یصورت خون.کردینم

 :گرداندیسرش را به سمت صدا برم یو ام دیا

 .زود باش.شهیم شتریتبش داره ب یام-

وحشتزده به  یام.رفتیسمت در اتاق م او داشت به.انجا نبود گریاما فانتوم د گرداندیدوباره سرش را برم یام

وارد اتاق  عیسر.خوردیتکان نم شیاز جا ادیبار ز نیدهد اما ا یفانتوم را هل م گریبار د.رودیسمت در اتاق م

در را  يو روح مانند شده بود جلو یتوس یدست فانتوم که کم.شدیاما در بسته نم.بنددیو در را محکم م شودیم

 ییرویناگهان در به کمک ن.داشت ياما در فقط حرکات نوسان وار.که در را ببندد کندیم یسع یام.گرفته بود

بود تا در را  دهیبود با کتف خود را به در کوب دهیمکس که قبال ان دست را در خانه اش د.شودیبسته م

ستش د.بود دهیترس یلیاز ان صحنه خ یام.امد یاز ان م يبود و خون کدر تادهاف نیزم يرو یدست توس.ببندد

اما  ردیکه از در فاصله بگ دیگویمکس به او م.ردیزدن خود را بگ غیو ج هیگر يدهانش گرفته بود تا جلو يرا جلو

بغل  او سر او ر رودیبه سمت خواهرش م یام.تا فانتوم در را باز نکند داردیخودش در را محکم نگه م

در دائما در نوسان .اورد ین مکس را به درد مفانتوم دستا بیمه يروین...بود اگر در باز شود نینگران ا.کندیم

دست با انگشتانش داشت خود .دیشده را نشن دهیشدن ان دست بر دهیکر يکس در ان سروصدا صدا چیاما ه.بود

 .دیکشیمکس م يرا به سمت پا

*** 

تکان  يذره ا اما در کوبدیبار به در م نیخود را چند.افتاده بود ریگ) خانه يطبقه  نیاخر(سوم  يدر طبقه  نکیل

سرما .مالد یو کتفش را که کبود شده بود را م ندینشیدر م نییارام پا.نفس نداشت که تالش کند گرید.خوردینم

 يادیکسان ز کندیاحساس م.خون بود يهمه جا لکه ها.کندینگاه م کیبه اطراف اتاق تار.توان را از او گرفته بود

 شتریب یکم.کشدیم نیزم يکه دارد خود را رو دیدیرا م نیشت رانگار دا!ادیز یلیخ...شکنجه شده اند نجایدر ا

 توانستینم.ردیگیدرد م نکیقلب ل.کشدیم نکیدارد خود را به سمت ل!او است يواقعا جلو نیر...کندیدقت م
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 یبه در چوب.کندیتالش خود را م.بدون ان ها خود را ارام کند دیاما با.داشت ازیرا ن شیاقرص ه.تکان بخورد

 نیبکشد و دردش را تسک قینفس عم کندیم یو سع بنددیو چشمانش را م گرداندیرا برم شیرو.دهد یم هیتک

 نیپس ارام سرش را به سمت ر.اسان تر شده است شیبرا دنینفس کش یکم کندیاحساس م.دهد

و  يچشمان نقره ا.کردینگاه م نکیبه چشمان ل میمستق.صورتش قرار داشت یدر پنج سانت نیر.چرخاندیم

که از سرما و درد به  ییبا صدا!دیکشیم ریت.کردیاما هنوز قلبش درد م.شدیموجب ترسش نم گرید نیر يفته فرور

 :دیگویلرزه درامده بود م

 ؟يخوایم یچ-

هنوز  نکیل.شودیم دیناپد دیو ناگهان از د چرخاندیمجاور م واریفقط سرش را به سمت د.دیگوینم چیه نیر

و در شکاف  چرخاندیم واریسرش را به سمت د.دنش را منجمد کرده استانگار سرما ب.دیلرزیسردش بود و م

 چیبود و ه نجایخنجر ا مدتهمه  نیا.بود ينقره ا يکنار ان خنجر.ندیبیم یشکل يستوانه ا يسنگ ها جعبه 

زده  خی نشیشروال ج ریز شیزانوها.رفته بود نیر.چرخاند یسرش را م!بودند دهیاز کالك ها ان را ند کی

و با زحمت استوانه  بردیو دستش را به سمتش م کشدیم واریبلند شود خود را به سمت د تواندینم دید یقتو.بودند

دقت  دیبه محل کل یکم.انجا نبود يدیبسته شده بود اما کل یبا قفل یمیقد ياستوانه .کشدیم رونیرا ب

ارام .چرخاندیاورد و در قفل م یم ونریان را ب!همان گردنبند دندانه دار.اوست بیدر ج دیکل فهمدیناگهان م.کندیم

اورد و شروع به خواندن  یم رونیبود را ب نیر يکه از جنس کاغذ دفترچه  يو در ان کاغذ کندیدرش را باز م

 دهیچیسنگها به خود پ يو معلوم است از درد و سرما رو ستیمعلوم است که دست خط واقعا متعلق به ک.کندیم

 :سدیصت داشته بود تا انها را بنوفر قهیفقط چند دق نیر.بوده است

که من افتاده  يافتاد يهمون مخمصه ا يتو ادیبه احتمال ز یخونیرو م نیا ياگه االن دار.استاره نیمن ر اسم

 یعیطب ریغ يروهاین میمن در زمان زندگ.یبه خاطر داشته باش سمینویکه م ییزایچ دینجات با يبرا.بودم

از  تونستمیم شدمیمثل روح م یوقت.نمیرو بب انمیو اطراف امیب رونیب موقع خواب از جسمم تونستمیم.داشتم

بهم .دونستندیبچه ها نم ي هیکه بق دونستمیم ییزایچ نیهم يبرا.نمیجسم خودم رو بب تونستمیم.رد بشم وارهاید

ازشون  فاش نکردم و به مرور زمان انقدر یکس يهم برا روهامین.تنها بودم نیهم يبرا.بیعج ای وونهید گفتنیم

دختر به صورت  هیمن با .دیدیچون روحم رو م دونستیفقط مادربزرگم م.رفتن نیب زا بایاستفاده نکردم که تقر

بود که من ازش متنفر بودم و  ریجنگ هیمادربزرگ من .در اخر متوجه شدم که عاشقش شدم.اشنا شدم یتصادف

شده  رید گهیکه د دمیرو فهم زیهمه چ یما وقتا.اون بود ریافتاد تقص یکه برام م یتمام اتفاقات کردمیفکر م
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کرده بودم دختر مورد عالقه ام رو بکشم  دایکه پ ياز خنجر دیاون تونستم بفهمم که با يکتاب ها ياز رو.بود

اما .داشت یبیعج يروز ها رفتارها یبعض زنمیکه دربارش حرف م يدختر.فرصتش رو داشتم نتونستم یاما وقت

 ...کرد یمادربزرگم کرد و من رو زخم هیفانتوم رو شب کیمادرم اون  يدارروز عزا.من عاشقش بودم

حس شده بود و قلبش درد  یتمام بدنش از سرما ب.کندیو بعد خود را جمع و جور م لرزدیاز سرما به خود م نکیل

 :خواندیپشت صفحه را م.کردیمقاومت م دیاما با.دیلرزینوك دماغش قرمز شده بود و چانه اش م.کردیم

بعد از  تونستمیم کردمیاون لحظه ارزو م!سرنوشت اون هم مرگه دونمیاما م.دیبودم که خواهرم رو ند خوشحال

رو نتونستم نجات  یچکیه.نتونستم نجاتش بدم.افسوس یرو نجات بدم ول هیاستفاده کنم و بق روهامیمرگم از ن

که  یهرک.حاال تو برش دار.فتهیاونا ن اما خنجر رو برداشتم تا به دست.چون عاشقش بودم.بودم فیچون ضع!بدم

اگه بتونم تو رو نجات بدم  دیشا.دست به کار بشو يگرم شد یو وقت رونیبرو ب.با خنجر در رو باز کن!یهست

 ...عذاب وجدانم کمتر بشه

 

 

 زدهمیس فصل

 مقاومت

 ياز رو یاه نکیل!اخر ينفس ها.بود نیر یو ناتوان یحال یاز ب ینامه حاک نییکم رنگ و خون پا يها نوشته

 :دیگویمرتعش م ییلب با صدا ریز.سوخت نیانگار دلش به حال ر.کشدیتاسف م

 ؟!شیشناسیکه نم ی؟کس!یکمکم کن يخوایمرگت هم م...بعد از یحت...نیر-

کمک کند چرا خودش  بهیغر کیبه  خواستهیاگر او م گفتیبا خود م!کرده دایپ يشتریب ي زهیکرد انگ احساس

 یدرحال.رودیو دوباره به سمت در م رساندی؟خود را چهار دست و پا به خنجر م!ده اش کمک کندنتواند به خانوا

با خنجر در را  کندیم یسع.ستدیا یو م زندیبه در چنگ م شدیدر فضا منعکس م شینفس ها يزجه  يکه صدا

 رونیو ب کندیا باز مدر ر.شکندیدهد که قفل در م یدر حرکت م يقفل و حلقه  يحلقه  نیانقدر ان را ب.باز کند

واقعا گرم تر از داخل  رونیب يهوا.تا خود را گرم کند مالدیرا م شیو بازوها دهدیم هیتک يکنار واریبه د.دودیم

 يصدا.درد توانش را گرفته بود نیهم.دیکشیم ریاز حد ت شیقلبش ب.ستین بیعج يزیچ نجایا گرید!بود يانبار

حدسش ).ونایاتاق ف(کشاندیم يبندد و خود را به سمت اتاق کنار یدر را م.دیا یدوم م ياز طبقه  یکس يپا

 يزیچ دیبا.اندازد یبه اطراف اتاق م ینگاه.رفتیم یسنگ يشخص ناشناس داشت به سمت انبار.درست بود
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 از انها تپانچه یکیدر .کندیاتاق خواب را باز م يکشوها.اوردیب رونیخنجر را ب دینبا.تا از خود دفاع کند کردیم دایپ

رود و اماده  یکنار در م.داشت ریدو ت.کندیتپانچه را چک م.اسلحه داشت نیاز ا یکیپدرش .ابدی یم یمیقد يا

در  يجهد و جلو یم رونیشده است و ناگهان از اتاق ب يکه ناشناس وارد انبار شودیو مطمئن م ستدیا یباش م

در دستانش  دهایکل.گرددیبر م نکیه سمت للرزان ب یبا دستان یام.رود یبه سمت او نشانه م.ستدیا یم يانبار

 یام.کردیم دتریکند دردش را شد کیبه او شل نکهیفکر ا.هم به لرزه افتاده بود نکیدست ل ياسلحه .دندیلرزیم

 :دیگویلرزان و متعجب م ییبا صدا.است نکیکه او واقعا ل فهمدیو م کندینگاه م نکیلبا دقت به 

 ؟ینک؟خودتیل...نـیل-

 :پرسد یهمان سوال فانتوم را م نکیل شنودیکه م یوقتترسد  یم اما

 مکس کجاست؟-

 :دیگویو بعد م ماندیساکت م یمدت یام

 ...رونیب ارمیامده بودم تو رو ب-

 :کندیجسورانه حرفش را قطع م يبا لحن و لبخند نکیل

 !یکه من رو بکش-

 .شودیو لبخند از صورتش محو م ردیگیتپانچه را محکم تر م.همچنان درد داشت نکیل.کندیباز سکوت م یام

 ؟يسر مکس اورد ییچه بال-

 !نکردم يکار چیمن ه...اروم باش-

رو تباه  میواسه جون خودت زندگ ذارمینم.جروبحث کردن با تو رو ندارم يمکس کجاست؟من اصال حوصله -

 .یکن

در مورد چه حرف  نکیکه ل دانستیاما م.سوال ها را چگونه بدهد نیجواب ا دانستینم یانگار ام.سکوت باز

 :دیگویلرزان م ییبا صدا یام.زندیم

خودش !کرده بودم فشیضع...انداخته بودم رشیمن گ).دهدیو بغضش را قورت م(نفرستادم ...من اون فانتوم رو-

 .ازاد شد

 :دیگویو م زندیوار قهقهه م وانهیسپس د.زندیم ياول پوزخند نکیل

مکس !که من رو بکشه يتو هم ازادش کرد...رو بکشه و تو نیر کار رو کرد که نیمادرت ا!یننداخت رشیتو گ-

 ؟يسرش اورد ییبال ه؟چهیکدوم گور
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 :دهدیبار جواب م نیا.لرزدیم نیزم ينگاهش رو.شکندیبغضش م یام

 .مچ پاش سوخته...مچ پاش-

 .تپانچه در دستش سروصدا راه انداخته بود.افتد یهم به لرزه م نکیل

 ؟!سراغش يفانتوم رو فرستاد هی...تو-

 :شودیبلند م ادشیفر و

 ؟!ياریسر اون هم ب يکه سر مارك اورد ییبال یخواستیم-

 :کندیحرفش را رد م عیسر یبا کلمات یام

 !خواستمیمن واقعا از اون کمک م...نه من-

 :پرسدیو نفس زنان م ردیگیاو م یشانیپ يتپانچه را رو یام یو در چند قدم دیا یجلو م نکیل

 ست؟کجاست؟اون کجا-

 :دیگویرا ارام کند و م نکیل کندیم یسع یام

 .فقط اروم باش.ششیپ میریم...باشه-

 .رودیدوم م يبه سمت طبقه  یو ام شودیدور م ياز در ورود نکیل

*** 

 :پرسد یم.تخت به مکس زل زده بود نییحالش خوب شده بود و پا گریکه د نایسل

 مرده؟ نکیبنظرت ل-

 :دیگویبا لبخند م.است يجد نایسل دیا یبنظر م.کندیبه او نگاه م جبتعیو م چرخاندیگردنش را م مکس

 !معلومه که نه...نه-

 پس چرا اومد دنبال تو؟-

 .زنده باشه دیبا نکیل دونمیفقط م.دونمینم-

 شیکه پا یوقت.بنبردش با فانتوم بود ياور صحنه  ادیکه  یسوزش دردناک.کشدیسوخته اش م يبه پا یدست بعد

که ناگهان فانتوم ...کارش تمام است کندیو او فکر م شودیفانتوم وارد م یوقت.افتد یم نیزم يرو و عاجز سوزدیم

و بعد  خورندیو تاب م چیدر هوا پ يزییپا رگهمچون ب.برد یم دیشد يرا گرفته بود را باد شیکه مچ پا یو دست

 کی.نجات بود يلحظه فرشته ماما واقعا ان .شوندیمهار م يا شهیش يدر بطر کشدیکه فانتوم م يادیاز فر

 !کند میفانتوم را در دره قا خواستیفکر بود که چرا ماما م نیدر ا!ریجنگ
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*** 

به سمت .شدیانگار باورش نم.کندیمتعجب به اتاق نگاه م نکیل.نبود یدر اتاق کس.کندیدر را باز م نکیل ناگهان

هوش  یب نیزم يو رو کندینگاه مبه اطراف  جیگ.خوردیمحکم به سرش م يزیو ناگهان چ گرددیبرم یام

 :شنودیم یفیخف يلحظه صدا نیاخر.شودیم

 ...نیر ریشب بخ-

 !نبود یمتوجه نشده بود که ان زن،ام نکیل

*** 

را  لیباند و گاز استر).اتاق خودش- دوم يطبقه (رود یکه مکس در ان بود م یاول به سمت اتاق ياز طبقه  یام

اورد  ادیرا به  يکه اگر فانتوم ازاد شده باشد چه؟ان لحظه ا کردیفکر م نیمحکم گرفته بود و دائما داشت به ا

را  بیاگر ماما ان کلمات عج.بود نیخشمگمکس سوخت و در باز شد چشمان قرمز فانتوم چقدر  يپا یکه وقت

 يطبقه  را در نکیناگهان واقعا ل...نکیمکس،ماما،ل.ها را از سر راه خود برداشته بود یلیاالن فانتوم خ گفتینم

 راهنیافتاده بود و مادربزرگش با پ نیزم يمثل جنازه رو.زردش را قرمز کرده بود يخون سرش موها.ندیبیدوم م

شکه  یام.کردیرا جست و جو م نکیداشت ژاکت ل.سرش بود يباال کردیم شتریرا ب یکه وحشت ام يکدر اهیس

 :دیگویو م چرخاندیسرش را م ونایف.اندازد یکه در دستش بود را م یلیو وسا شودیم

 ؟یکنیم کاریچ نجای؟ایام-

 :دیگویلرزان م یام

 ؟یرو بکش یکس خوامینگفتم که نم ؟مگهيکرد کاریتو چ...تو-

 :دیگویسرد م یو با لحن ستدیا یاستوار م ونایف

 .یکه مادرت کرد رو تکرار کن یاشتباه ذارمینم.دمیمن نجاتت م يمنم بهت گفتم اگه خودتو نجات ند-

را محکم  شیبازوها ونایتا به او کمک کند اما ف رودیم نکیبه سمت ل.شودیم سیو چشمانش خ کشدیم یاه یام

و  فشاردیرا م انیدختر گر يبازوها ونایف.باشد يقو نقدریکه مادربزرگش ا کردیوقت فکر نم چیه یام.ردیگیم

 :دیگویو م ردیگیاو را م يتقال يجلو

 !رهیبذار بم.عاشقش شدم يچجور دمیم؟منم مثل تو نفهمرو کشت نیبرام راحت بود که ر یکنیفکر م-

 :کشدیم ادیحال با خشم فر نیتا خود را رها کند و در ع کندیتقال م یام

 ؟یاتاق سنگ هی يتو ندازهیم یعشقش رو زخم یگفته برات سخت بوده؟کدوم ادم یک-
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صورتش  يدستش را رو افتد و یم نیبه زم یام.زندیمحکم م یلیس کیو به او  دهدیاو را هل م ونایف

 :پرسدیم ونایف.گذاردیم

 که فرستاده بودم کجاست؟ یفانتوم-

 :دیگویو با خشم م چرخاندیسرش را م یام

 !یکن داشیپ یتونینم گهید.انداخت رشیماما گ-

 :زندیم يخند شین ونایف

 .خوب شد خالصش کردم!فکر کردم طرف منه!یلعنت ریاون جنگ...اره-

 :دیگویگرد شده م یمقطع و چشمان یبا کلمات.شودیشکه م یام

 ؟يخالصش کرد...خـ-

 !کردم کشتمش داشیکه پ يهمون دره ا يتو!اره-

 !مادربزرگ-

رود و  یم یبه سمت ام.شودیصبرش تمام م گرید ونایف.رودیم نکیو باز به سمت ل شودیبا خشم بلند م یام

پرتش  نیزم يو رو بردیسوم م يدر طبقه  یاو را به سمت اتاق.کندیرا به سمت پشتش خم م یدستان ام

 :دیگویخشن م یبعد با لحن.کندیم

 .يمثل اون به خطر بنداز یجون خودت و خواهرت رو واسه کس ذارمینم!یدونینم یچیتو ه-

جز  يزیچ نیزم يرو.رفته بود نکیل.شودیو شکه م رودیدوم م يبه سرعت به سمت طبقه .بنددیدر را محکم م و

حال !نکرد دایاو خنجر را پ.که چه کار کند رفتیدائما در ذهنش با خود کلنجار م.افتد یبه لرزه م رزنیپ.خون نبود

 گرید!درخشش را از دست داده بود یسنگ صورت.کندیچه را داده بود نگاه م رییکه با ان تغ یسنگ شود؟بهیچه م

 .گرددیسوم بازم يو به سمت طبقه  رسدیبه ذهنش م یطانیش يفکر.از ان استفاده کند توانستینم

*** 

نشسته بود و خرس  يدر گوشه ا نایسل.در ان پنهان شده بودند نایرفته بود که مکس و سل یبه سمت اتاق نکیل

 نکیل.کردیتخت با مکس زمزمه وار صحبت م نییپا یبا سروصورت خون نکیل.اش را بغل کرده بود يقهوه ا

 :شودیم رهیمکس متعجب به او خ.کرد فیاو تعر يرا برا زیهمه چ

 ؟!شیبکش-

 :دهدیسر تکان م یبا لبخند تلخ نکیل
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 .مشغول کرده یلیمغزمو خ یسوال هی یول...شمیم یقربان هیمنم !تونمینم یول-

 اد؟یممکن به نظر ب ریهم هست که غ يزیهمه اتفاق چ نیا ؟بایچه سوال-

 ؟!چرا زنده نموند...رو کشته نیاگه مادرش ر نکهیا...اره-

 :دیگویو م کشدیم یقینفس عم.داشت دیموضوع ترد نیهم در ا مکس

اون روح چشم  یوقت.بود ضیاومدم خواهرش واقعا مر یوقت!ستیاون دختر ن ریها تقص نیکدوم از ا چیه دیشا-

 !يدرست حدس زد!رهیخدمتکارشون واقعا جنگ...یراست!دیلرزیداشت از ترس م دیقرمز رو د

 :اندازدیم نییو سرش را پا دهدیتکان م يسر نکیل

 !کنه میبود ضربه مغز کیبهت که گفتم اون نزد!مدونینم-

 :دیگویو م کشدیم یاه

 ؟!اون موفق بشه ستیبهتر ن-

 :دهدیادامه م نکیل.کندیبا تعجب به او نگاه م مکس

 ...اونوقت!مونه یخواهرشم تنها نم...و مونهیاون زنده م رمیاگه من بم-

 .کندیحرفش را قطع م تیبا عصبان مکس

 !يریبم ذارمیهم من نم يتو بخوا!نه نزناحمقا يحرفا نقدریا-

معلوم  يزیتخت چ ریز.کندیم یارغوان یروتخت يشده  زانیاو يبه لبه  ینگاه.کشدیدوباره اه م نکیل

جز ان دسته از افراد است  یام دیا یبنظر م.اورد یم رونیب ییو چند کارت شناسا بردیتخت م ریدستش را ز.بود

 :پرسدیممکس کنجکاو .اندازد یبه انها م ینگاه.دداریتختش نگه م ریکه مدارکش را ز

 ه؟یمال ک-

 :دیگویم کندیم یکه انها را بررس یدر حال نکیل

 ...مال مادرش یکیکالك اون  ایلیمال ام شیکی-

 :کندیمتعجب به کارت سوم نگاه م.شودیچشمانش گرد م بعد

 ستین یعکس...کس کارت دوم همع!ستیهم ن نیمال ر!ستین یمیهم قد یلیخ...شناسنامه نیا!و مال پدرش-

 !بود منیاتاق نش يکه تو

 :دیگویبا لکنت م نکیل.بود نکیکه در ذهن ل کردیفکر م يزیمکس هم داشت به چ.اورد یرا باال م سرش

 !هیمادربزرگ ام...اون زن...اون قاب عکس-
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 :دیگویبا ترس م نکیل.تا او حرفش را ادامه دهد شودیمنتظر م مکس

ازدواج  یشد و اون رو کشت و با پدربزرگ ام نیاون عاشق ر...اون!عمر کرده نقدریا رزنیاون پ نیواسه هم-

 !کرد

 :پرسدیو م کشدیم ينفس خسته ا.ستیمنظور او چ دانستیشده بود اما م جیگ یکم مکس

 ؟یکن کاریچ يخوایحاال م-

 :دهدیروح جواب م یب ییبا صدا نکیل

 !کشمیرو م ونایف...کشمشیم-

 :دیگویم دهیترس یو با لحن داردیبرم زیتخت خ ياز رو یکم مکس

از دست دولت ...؟اصالیادم بکش يخوایتو م!میزنیانسان حرف م هیدرمورد کشتن  میدار ؟مايشد ونهید-

 ؟یفرار کن يچجور يخوایم

 کنم؟ کاریچ يخوایم!ستین يا گهیراه د!مکس میندار يا گهید يچاره -

ناگهان چهره .رودیو درفکر فرو م دهدیم هیکنار تخت تک وارید سرش را به.نداشت یسوال جواب نیا يبرا مکس

 :دیگویو م رودیاش درهم م

 کجاست؟ یام-

 :شودینگاهش متعجب م نکیل

 ؟چرا؟یام-

 !کرده رید یول...ارهیب لیاون رفت تا برام باند و گاز استر-

 :دیگویو م زدیخیدرنگ برم يپس از لحظه ا نکیل

 .گردمیاالن برم-

 :دیگویو م ردیگیا ماور يبازو مکس

 !هیکه پام زخم ینیبیم!ستیاز دست من ساخته ن يکار یوفتیب ریگ ؟اگهيبر يخوایکجا م-

 :دیگویو م گرددیبه سمت او بر م نکیل

االنش هم  نیهم!ومدیاز دستت برنم يادیبازم کار ز...اگه پات هم سالم بود.میریسنگر بگ نجایا میتونیما نم-

 .سایوا انجیپس ا!مردن یها الک یلیخ
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هم خرسش را  یگاه.او به خواب رفته بود.کندینگاه م نایو به سل کشدیم یمکس اه.رودیم رونیاز در ب بعد

 :پرسدیمکس متعجب م.چسبدیرا م شیو بازو رودیو به سمت مکس م پردیناگهان از خواب م.فشردیم

 ؟يدیشده؟خواب بد د یچ-

 :دیگویم دیلرزیکه م یو درحال دوزدیبه در چشم م نایسل

 !رهیمیم نکیل-

*** 

ناله از طبقه  يناگهان صدا.رودیسپس به سمت اشپزخانه م.کندیو به اطراف نگاه م رودیاول م يبه طبقه  نکیل

 :دیگویو م شنودیسوم م ي

 ؟!یام-

 شنودیم يدیشد يسوم سرفه ها يبه طبقه  دنیهنگام رس.کندیم یو پله ها را با سرعت ط دودیسمت صدا م به

که  يو با صحنه ا ستدیایدر م يو جلو دودیم.بود یکه کنار زندان سنگ امدیم یصدا از اتاق.کندیال مو صدا را دنب

دهانش مهار شده  يشده بود و با پارچه ا تهبس شیکه دست و پا یوسط اتاق ام.ردیگیدوباره قلبش درد م ندیبیم

که  دودیبه سمت او م مهیسراس.دیکشینفس م یداشت به سخت یام.امدیپارچه خون م ریو از ز کردیبود سرفه م

دوباره  رزنیو پ کشدیبه سرعت خود را عقب م نکیل.کندیبه او حمله م زیت يا غهیاز پشت در با ت یناگهان کس

 ونایف.فشاردیو ان را در دستش م اوردیم رونیخنجر را ب دیدودیکه عقب عقب م یدر حال نکیل.دودیبه سمت او م

حبس  نهینفسش را در س نکیل.اوردیبه سمت او هجوم م نیخشمگ يا هافیکه چشمانش قرمز شده بود با ق

 يو رو زندیم یطانیش غیج رزنیپ.بردیفرو م ونایو در کتف ف ردیگیخنجر را باال م.کشدیو خود را کنار م کندیم

بعد دستمال دور دهانش را باز .کندیرا باز م شیو دستها رودیم یبه سمت ام مهیسراس نکیل.افتد یم نیزم

به دنبال  نکیل.زدیریم نیزم يو خون داخل دهانش رو گذاردیم نیزم يو صورتش را رو چرخدیم یام.ندکیم

 دهیکه دست ماما د یبا قوط مشابه یقرص یاز کشوها قوط یکیدر.کندیکشوها را جست و جو م یام يداروها

 يو دوزانو رو بردیم یبه سمت ام.اندازد یقرص را در کف دستش م کیو  کندیرا کج م یقوط.ابدی یبود را م

 :دیگویو م ردیگیم یصورت ام يقرص را جلو.ندینشیم نیزم

 !يکن قورتش بد یسع.بخورش-

انگار با چشم .را کنار بکشد نکیل کردیم یو سع زدیقرص را پس م کردیکه سرفه م ینگران درحال یبا صورت یام

 :متوجه نبود نکیاما ل.کردیاشاره م نکیبه پشت سر ل
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 !رشنکن بخو يجباز-

 يپهلو يبا همان خنجر نقره ا ونایف.کشدیم يخفه ا ادیو فر کندیراستش حس م يدر پهلو دیشد يدرد ناگهان

 ونایف.شودیبسته م یام يو در رو غلتدیم نیزم يقرص رو.کندیرا با بلوزش بلند م نکیل.را پاره کرده بود نکیل

شدن در و نفس  دهیکوب يصدا.زندیم شخندیاش ن دهیو چروک ضیو با صورت مر کندیپرت م نیزم يرا رو نکیل

 یترسناک يفضا نیزم يبودند و خون رو ختهیباهم در ام دیکشیم نیزم يکه خود را رو نکیل ي دهیخراش يها

 يبه چهره  نکیل.افتدیراه م نکیو ارام ارام به دنبال ل داردیرا برم شیاز کنار در عصا رزنیپ.کرده بود جادیرا ا

ترس او را وادار به حرکت .شودیظاهر م شیمخوف جلو يمانند ان حاله  ينقره ا يریوو تص کردینگاه م ونایف

افتاده بود ) نبود یکه زخم(چپ يبدنش را که به پهلو گریدست زخمش را گرفته بود و با دست د کیبا .کردیم

 امدیکه جلو م یدر حال رزنیپ.دادیبه او امان نم شیشود چون درد پهلو زیخ نهیکامال س توانستینم.دادیحرکت م

 :دیگوینازار م ییبا صدا

 يهم تو ه؟دخترمیچ یدونیسوم و م يطبقه .طبقه مرد نیهم نیر...من قالتم!هان؟اره یفرار کن يخوایم یتا ک-

 یشوهرش هم خودکش!کنه یعشقش رو قربان خواستینم نکهیفقط واسه ا!طبقه جونش رو از دست داد نیهم

تو باعث مرگ نوه ام  یگزند ذارمیحاال نم!دخترش بود شیقل خودش پحدا دادمیاگه به حرفش گوش نم...کرد

 !ذارمینم.شه

و  ستدیایهمان جا به پهلو از حرکت م.خود را نداشت دنیجان کش گریخود را به پله ها رسانده بود که د نکیل

 يا در انتهانرده ه کینزد يکه از پنجره ا يبجز نور.تار بود شیبرا زیهمه چ.کندیرا در خودش جمع م شیپاها

 :زندیقهقهه م ونایف.کردیهمان طبقه بود و هوا را روشن م

دوست فضولت رو نجات بده که  خواستیشده م یبود که مارك زخم دهید یام!بهت بگم یقتیحق هی خوامیم-

هم  دیشا!بندازه رشیکنه و گ فیکرده بود که فانتوم رو ضع دایفکر کنم اون موقع فرصت پ!رو برد یفانتوم ام هی

به لطف  یول...کردیم دایداشت دفترچه رو پ.که برام خوشحال کننده بود مردن مارك بود يزیچ یول!کار ماما بود

 !من دفترچه پاره شد

کم  نکیل.چرخاند کردیکه با خشم به او نگاه م نکیسرش را به سمت ل.کندیم یفیخف يو خنده  کندیذوق م بعد

 :کندیو زمزمه م رودیسرش م يباال.امدیم نییلبش پا يه از گوش یقطره خون.اورد یکم داشت خون باال م

 !نکیل...ریشب بخ-
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امد  یبنظر م.کوبدیم ونایناگهان مکس با ارنج به سر ف.بنددیارام چشمانش را م نکیل.بردیرا باال م شیعصا و

پله ها  يشده بود که مکس را رو رهیخ نکیان قدر به ل ونایف.کرده بود تیسوم هدا يسروصدا او را به طبقه 

و به او حمله  گرددیمکس برم متو بدون مکث به س خوردیچند قدم انورتر تلوتلو م رزنیپ.بود دهیند

طبقه هل  يرا به سمت انتها رزنیو پ چسبدیبه عصا م یدو دست.واکنش را داشت نیمکس توقع ا.کندیم

و  زندیم یمنیبعد لبخند اهر.دکنیرا پخش م یبیمه يو صدا افتدیم نیزم يو رو کندیعصا را رها م ونایف.دهدیم

 :دیگویم

 !تو نه...یبه من صدمه بزن یتونیتو نم-

 گریبار د نکیل!بود یقدرتش باورنکردن.کندیچشم به هم زدن به گردن مکس حمله م کیدر  یغیج يبا صدا و

ر را دونف ي هیدر نور همان پنجره سا.کندیرا حس م دشیدرد شد گریبار د.کندیبا ان صدا چشمانش را باز م

 دهید بردندیم ورشیکه در نور به هم  اهیهمچون دو شبه س.شودیو مکس م ونایف يومتوجه  ندیبیم

تعادلش را  شودیسوخته اش باعث م ياما مچ پا.شودیو گردنش رها م کوبدیم ونایمکس با عصا به سر ف.شدندیم

از  شتریب رزنیان پ یجسمان يروین.کندیو شروع به سرفه زدن م شودیپرت م نیزم ياز دست بدهد و رو

که  ندیبیرا م رزنیصورت خندان پ.اوردیو سرش را باال م گذاردیاش م یخون يگلو يدستش را رو.انتظارش بود

 :دیگویو م زندیم يپوزخند رزنیپ.مکس قرمز شده بود يشده  دهیبا خون پاش شیچروك ها

 به من صدمه بزنه؟ تونهیم یهرکس يتو فکر کرد-

 .اوردیدر م راهنشیکمربند پ ریز را از يخنجر نقره ا و

 !شهیاثر م یخنجر هم ب نیزخم ا...با مرگ پسر نفله ات-

 شیدندان ها نیو از ب شودیمکس صورتش جمع م.بردیو خنجر را باال م گذاردیمکس م یمچ زخم يرا رو شیپا

که خنجر را باال  ونایمخوف ف مرخین ي هیسا دنیبا د نکیل.کندیم یطانیش يقهقهه ا رزنیپ.کشدیخفه م يادیفر

همراه شده  کردیحس م شیهلوکه درپ يدرد قلبش با درد.را جمع کند و بلند شود شیکرد قوا یسع بردیم

 يدست چپش که رو.دیکشینفس م یبیعج يصدا جادیبا ا شیدندان ها نیشده بود و از ب عفیبدنش ض.بود

را با زحمت به سمت دستش سرش .شودیم دهیو کش زندیم خیپله ها افتاده بود  يزخمش نبود و رو

 يها نیاش با است یخون دیلباس سف.بودشده  رهیبه او خ یتوس یمتحرك با پوست يجسد...نیروح ر.چرخاندیم

شده  يکه خاکستر یبود و لب ختهیچشمان فرورفته اش ر يکه جلو يمجعد ییطال يموها.یمیگشاد و مدل قد
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انگار قصد .پله ها سر بدهد ياو را رو کندیم یو سع کشدیمدستش را  گریبار د.شده بود رهیخ نکیبه ل صدایب.بود

 :دیگویامد م یم شیگو تهکه از  ییبا صدا نکیل.کمک داشت

 !تونمینم-

 :دیگویم کردیکه التماس م یبا لحن نکیل.کشدیمحکمتر دست او را م گریبار د نیر

 ...کشتشیم!نجاتش بدم دیبا-

بار  نکیل.دهدیو سرش را به چپ و راست تکان م ماندیم رهیبا چشمان مرده اش به او خ.ولش نرکد نیر اما

 :دیایبه حرف م گرید

 .شهیسرنوشتش بهتر از تو نم...برنشیفانتوم ها م رهیاگه بم-

انگار ان روح سرنوشت .کردینگاه م نیر يشده  دیکه از درد صورتش جمع شده بود به عمق چشمان سف نکیل

 یو سع کندیدهانش را باز م نکیل.شودیم دیان شبح ارام ارام ناپد.کردیرا حس م نیر ينگاه دلسوزانه .بود نکیل

دارد او را بلند  یکس کندیم سو احسا دیکنار پله ها کش واریبدش را به سمت د.بکشد قینفس عم کندیم

کرده بود اما هنوز هم درد  دایحرکت پ يبرا يادیز يروین.دادیدرون جسمش داشت تکانش م یانگار کس.کندیم

زخمش فشار داد و پشتش را  يدستش را رو.کندیم یدارد او را همراه نیحساس سرما به او فهماند که را.داشت

خنجر را تا  گریکه د ونایبه ف.بدنش را باال بکشد شیکردن به پاها اردکرد با فشار و یداد و سع هیتک واریبه د

 ونایف.دودیو به سمتش م کندیلو خم مبدنش را به سمت ج يادیز يرویو با ن کندیسرش اورده بود نگاه م يباال

 ي انهیوحش غیج.ندیبیرا م نیر يمرده  ي افهیق نکیل یصورت خون يو بجا گرددیبرم يلحظه ا

 ینیشدن انها که سکوت سنگ دهیکوب يصدا...لرزاندیکه کل خانه را م شهیخورد شدن ش بیمه يصدا...عجوزه

 کشاندیلنگانش را دنبال خود م يپا.باور نکرد دین چه را که داتفاق افتاد که مکس ا عیانقدر سر...گذاردیبه جا م

 .شودیکند م شینفس ها.شودیقلبش از جا کنده م.کندیرا نگاه م نییو پا شودیم زانیپنجره او يو به لبه 

 !نکیل...من يخدا-

خرد شده  شیافتاده بود و استخوان ها نکیانطرف تر از ل ونایجسد ف.داشت قتیبود حق دهیانچه د دیفهم تازه

 نکیل.کردیاحساس نم يدرد گریانگار د.افتاده بود و در خون ارام گرفته بود نیزم يبه پهلو رو نکیل.بود

از نقره  ییپره ها نهاینه ا!باردیماز اسمان برف !بیچقدر عج.چرخاندیاسمان م شیچشمانش را به سمت گرگ وم

 دیو ناپد شدندیم لیتبد ینوران ییزره هاو به  دندیرسیم نیبه زم یو درخشندگ یهرکدام به ارام.هستند
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انگار تمام .اورد نکیل روحیرنجور و ب يبه چهره  يافتاد و لبخند نکیاز انها در کف دست ل یکی.شدندیم

 .چشمانش امده بودند يخاطراتش جلو

 ؟يداد یبهم چه قول ادتهی نکیل-

 !اره-

 بود پسرم؟ یاون قول چ-

 .سفر مراقب مامان باشم یاگه رفت-

 !پسرم نیفرا-

 نکیو به چشمان ل کشدیساله اش م 10و صاف پسر ییطال يبه موها یاش دست یپدرش با دستکش چرم و

به پسرش  يلبخند.انها قرمز شده بود يهردو ياز برف گونه ها دهیپوش نیسرد و زم يدر ان فضا..شودیم رهیخ

 :دهدیو ادامه م زندیم

 ؟یباش يو قو یبه قولت وفا کن یونتیم.شهیتر م یطوالن یلیبار سفرش خ نیبابا ا-

پدرش .جان سالم به در نبرد يماریب نیممکن است پدرش از ا دانستیم.دهدیسرش را تکان م یبا بغض نکیل

 ...پسرم بزرگ شده:دیگویو م ردیگیپسرش را در اغوش م.کندیلبخندش را گشاد تر م

 .ندیبیرا م يگریخاطرات د ينقره ا يان زره ها در

 !موجود زشت دست نزنبه اون  نکیل-

و  کندیرا که در دست پسرس بود را با پشت دست پرت م يو قورباغه ا رودیساله م 9 نکیبه سمت ل مادرش

 .کندیپسرش را بلند م

 پسرم؟ يبخور یبستن يخوایم يدستا چجور نیحاال با ا-

 .رمیبگ ادیاز االن  خوامیم!کنم نیتمر خواستمیم-

 !ترن عیاز قورباغه ها سر ؟اونايریگبابات ادم بدها رو ب نیرو؟ع یچ-

 !زنمیم شگاهیبعد ازما!کنم شیجونورا ازما يعمو مکس رو نیع خوامیم...نه-

 .بردیبعد پسرش را به سمت پدرش م.زندیم ینیریولبخند ش کندیم ينخود يخنده  مادرش

 .شودیم یتداع گرید يو با بسته شدن چشمانش خاطره ا کندیبه پلکش اصابت م یبراق ي ذره

طعمه  هی دیاوال با.نیریبگ ادیتا شما هم  رمیگیم یماه يمن چجور دینیبب دیخوب دقت کن!و مارك نکیخب ل-

 .میاورد یکیخب ما چند تا کرم پالست.دیبه قالب وصل کن يزیچ يحشره ا هی ایمثل کرم 
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 :چرخاندیسرش را به سمت مارك م بعد

 !مارك!ارینا رو از تو دهنت دربمن او ي؟اوه خدا!مارك...کرم هی یقوط ياز تو!مارك-

 يریجلو گ یکیپاست يکرمها ي هیدهانش را باز کند تا از خوردن بق کندیم یو سع رودیبه سمت مارك م بعد

 .کند

 .بدش به من!بچه یشیخفه م.اریمارك درش ب-

او .چرخدیمساله  8 نکیبه سمت ل ردیگیو طعمه ها را از او م رودیبا مارك کلنجار م یمدت نکهیبعد از ا مکس

تا سرش  شودیو خم م رودیمکس به کنار او م.فشردیرا م رشیگیو چوب ماه زدیداشت با دقت تمام به اب زل م

 :پرسدیو سپس م کندیرا به او برساند و با او به اب نگاه م

 ؟یکنیم کاریچ يدار-

 !يدیم يهارو فرار یعمو با صدات ماه!سسسسسیه-

 :کندیم زمزمه

 ؟يریبگ یماه يخوایپس م-

 .رمیگیبزرگش رو م هی!اره-

 ؟!خاك يتو-

 ؟یچ-

 !ستیاب ن يقالبت تو نکیل-

 .شودیمارك مواجه م يشدن و قهقهه  عیتلخ ضا قتیو با حق کندیرا با چشمانش دنبال م يا شهینخ ش نکیل و

 ...نیر.دیایچشمانش م يناشناخته جلو يا خاطره

در ان فضا را ترسناك  یخال يها يو بطر دهیپوس يها نتیکه کاب يهمان انبار.رودیم يبه سمت انبار نیر

با خشم به ان ها نگاه  نیر.خوردندیتکان م یاهیس يبود که در ان ها موم ها ییا شهیش يها يپر از بطر.کردیم

ها پر  ياورد و ان را با بطر یم رونیها ب نتیرا از داخل کاب یچوب يو جعبه ا رودیبعد به سمت ان ها م.کندیم

 .رودیت دره مو به سم کندیم

*** 

در هر .کندیم جادیا گریکدینامنظم از  يبا فاصله ها ییو با دست گودال ها ندینشیم نیزم يدره دوزانو رو در

شده  یاش خاک رهیبلندش و شروال ت يها نیاست.زدیریان خاك م يو دوباره رو گذاردیرا م يبطر کیگودال 
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که  ینشست و درحال یتمام شد به ارام ارشک یوقت.کردیا پر مو با شتاب گودال ها ر دادینم یتیاما او اهم.بودند

احساس  نکهیا يانگار بجا.کندیرا با پشت دست پاك م شیشانیو عرق پ کشدیم قیعم ينفس ها یاز خستگ

 .کردیکند از دست ان ها راحت شده است احساس ترس م

 ...شدیم دهیدر برق نقره ها د نیاز ر يگرید ي خاطره

به خواهر الل  نیکه ناگهان چشم ر دندیخندیو م زدندینشسته بود و با هم حرف م بایجوان و ز يونایکنار ف نیر

 .بود ستادهیدورتر ا یافتد که کم یکوچکش م

 رون؟یب ياومد يتو چجور!ایلیسیس-

ها را  يکه بطر يهمان دره ا.رسدیم يتا به دره ا دودیبه دنبال خواهرش م نیر.گذاردیخواهرش پا به فرار م و

 يدستانش را رو.شودینفس زنان خم م نیر.بود نکیو ل نیر يپشت پنجره  يهمان دره .ان چال کرده بود در

 شیکه روبه رو ندیبیرا م اهرشاورد و خو یسرش را باال م.کشدینامنظم م يو نفس ها گذاردیم شیزانوها

 .است ستادهیا

 !یاز خونه دور ش نقدریا يحق ندار ؟تويفرار کرد یچ...واسه...اخه-

 :دیگویو م شودیم رهیبرادرش خ يبه چهره  دخترك

 ...خواستم نجاتت بدم-

 ؟يزدی؟تو حرف م!يمن رو نجات بد-

 :دهدیو ادامه م دهدیتکان م يسر

 .اندازنیم نجایتو رو هم ا.کشتن نجایاون رو ا...ستیخونه اس مادربزرگ ن يکه تو یاون-

 .افتد یبه لرزه م ندیبینش مکه در چشما یتیو با قاطع شودیم رهیبه خواهرش خ نیر

 ...گذردیم نکیچشمان ل يبه سرعت برق از جلو يگرید ي صحنه

پنجره پاك  يو دستش را با پرده  کندیپرت م نیر يدوم خانه  يرا از طبقه  یپسر خون یمشک یبا لباس ونایف

بلند  نیاست دیاس سفلب.شدیظاهر م نیر يرا به تن داشت که با ان جلو ییجان همان لباس ها مهین نیر.کندیم

 فتادهین یاتفاق چیانگار ه.اشتاحساس د یب يچهره ا ونایف.که غرق در خون بودند یاب یو شروال مجلس

از .رودیم نییاز پله ها پا ونایف.شودیم لیتبد اهیس یو به شبح دیا یدر م نیمادربزرگ ر ي افهیفانتوم از ق.است

 یحت شانیدر گوش يو صحبت ها انویویولن و پ يکه صدا یرانعزادا.شودیرد م يعزاداران در کمال خونسرد نیب

که دوپرستار او را به زور به  ندیبیرا م ایلیسیس.رودیم یبه سمت در خروج.بخورند انتک شانیاجازه نداده بود از جا
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را  نیشدن بدن ر دهیکش شدیو از پنجره م...رودیو م زندیم يزهر یچشمک انیگر يبه دختربچه .برندیاتاقش م

 .کردینگاه نم یاما افسوس که کس دید

*** 

اش  یخون يپهلو يدستش را رو.کردیچنبره زده بود و خس خس م یکف اتاق سنگ ضیمر یبا صورت نیر

اورد و با  یم رونیب بشیمچاله را از ج يکاغذ.چقدر زجراور است دانستیم نکیکه حال ل يدرد.دادیفشار م

استوانه  ي جعبهو  کندیم بشیبعد دوباره دست در ج.کندیمکوچک که در مشتش بود شروع به نوشتن  يمداد

دو  نیو ان را در شکاف ب خزدیم واریبه سمت د.بنددیو درش را م فشاردیو کاغذ را در ان م کندیشکل را باز م يا

و  کندیدور م واریخود را از د.بردیبه استوانه فرو م کینزد واریاز د یسپس خنجر را در شکاف.بردیسنگ فرو م

 .کشدینمنفس  گرید تیو در نها شودیارام م شیها نفس

را نگاه  شیروبه رو.برگشته بود که واقعا در انجا بود یحال به مکان.ندیبیرا م ينقره ا يدوباره ان زره ها نکیل

 يپسر.بود را درست کرده بودند ستادهیاو ا يرا که مودب و خندان جلو يزره ها قامت پسر ندیبیو م کندیم

 :دیگویو م زندیلبخند م جانشیب ورتبا ص نکیل.دهدیبه منظور تشکر تکان م يپسرك سر!يکامال نقره ا

 ...نیممنون ر-

 .سکوت...یکیتار...کندیرا حس نم يزیچ گرید.بنددیبعد ارام چشمانش را م و

 

 

 )چهاردهم(یینها فصل

 انیپا

 ...نکیل...نکیل

 يرو يزیچ کندیاحساس م.کندیم یکوفتگو احساس  کندیباز م دیسقف سف يارام چشمانش را بر رو نکیل

و  دیا یسرش م يباال ي؟پرستار!مارستانیب.کندیاطرافش را نگاه م.دهانش است اما راه تنفسش را نگرفته است

 يمکس اول همه باال.شوندیم وارد گریچند نفر د دپوشیهمراه با دکتر سف.زندیدکتر را صدا م ندیبیاو را م یوقت

ان  نیبا شانه اش ب یو کس کندیو اسمش را صدا م دیا یقرمز م یبا چشمان سپس مادرش.شودیسرش ظاهر م

 :دیگویکه فقط سرش معلوم بود م يبعد پسربچه ا!مارك.کندیخود جا باز م يدو برا

 !سالم داداش-
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دکتر ان طرف !.پسربچه تنگ شده بود نیا يچقدر دلش برا.زندیلبخند م انیو به برا چرخاندیسرش را م نکیل

 :پرسدیوبا لبخند م کندینگاه م نکیبه ل.کرده بود بشیبود و دستش را در ج ادهستیتخت ا

 ؟يدرد دار-

 :پرسدیبعد دکتر م.کندیم دییبا چشمانش تا نکیل

 ؟یشناسیرو م ستادنیسرت ا يکه باال يافراد-

 :گذاردیقلب خود م يو دستش را رو کشدیم یقیمادرش نفس عم.کندیم دییباز هم تا نکیل

 خونه؟ مشیببر شهیم یدکتر ک ياقا!و شکرخدا ر...اه-

 .دشیببر یتونیفردا م نیهم.بهش وارد نشده يجد يصدمه .دینگران نباش-

 :دیگویمتعجب م مکس

 !هنوز درد داره ست؟گفتیزود ن کمی-

 :دیگویو م زندیم يلبخند دکتر

 .استراحت کنه دیو بذار دیازش خوب مراقبت کن.دینگهش دار نجایا یالک ستین يازیاما ن!هیعیطب نیا-

 :دیگویاورد و م یسرش را جلو م مارك

 ...بهتر از من یچکیه.کنمیمن خودم ازش مراقبت م!دینگران نباش-

 :کندیو حرفش را قطع م گذاردیمارك م يرو شانه  یبا تاسف دست مکس

 !ستین يازین...لطفا نه-

 يو قفسه  دیخندیا دهان بسته مب ژنیسرم و ماکس اکس ریز نکیل.کندیجلب م نکیتوجه همه را به ل ییصدا

 :دیگویدکتر م...به لرزه افتاده بودند دنشیماکسش که به خاطر خند ریز ينفس ها يصدا.لرزدیاش م نهیس

 .حالش خوبه!دینیبیم-

 :دیگویم نکیبه ل مارك

 !يندار يچاره ا.ازت مراقبت کنم تونمیواقعا م ؟منيخندیم یبه چ-

 :دیگویم يکش دار يبا صدا بعد

 ...کما يدو روز هم تو!دوتا از دنده هات هم مو ور داشته یکی!دستت شکسته هی تازه-

قرمز شده بودند به لحن  هیکه از گر یمادرش با همان چشمان.تکان بخورد تواندیچرا نم دانستیم نکیل حال

 :دیگویبعد م.رفتیم سهیو ر کردینگاه م شماردیاتفاقات را با انگشتانش م نیا نکهیمارك و ا
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 .که سرش اومده رو بهش بگو ییبالها يبعد همه .فرصت بده کمیبهش !ن ماركممنو-

 :دیگویو م گذاردیم نیج يشانه  يرو یدست مکس

 !و مارك...هم ببر انیلطفا برا!خونه يبر گهیبهتره د-

 :دیگویو م ردیگیرا م نکیدست ل نیج

 !بمونم خوامیمن م یول-

 :دیگویهم با اعتراض م مارك

 .مبمون خوامیمنم م-

 :کندیبه مارك نگاه م مکس

سر و صدا راه  مارستانیب يتو.یباش انیبرا شیپ دیتو هم با.جاست نیدو روزه ا نیج.مونمیم نکیل شیمن پ-

 .دیندازیم

 یرا م نیا یمارك هم به خوب.بردیاز سربه سر گذاشتن مارك لذت م امدیبه نظر م.خنددیبه مارك م بعد

با چشم به او  نکیو ل کندیبه او نگاه م نیج.فشاردیدستش را م نکیکه لاعتراض کند  خواستیباز م نیج.دانست

 :دیگویو م کشدیم ينفس خسته ا نیج.ندارد یکه مشکل فهماندیم

 باشه؟.خونه میتا باهم برگرد امیپس من فردا م...باشه-

 يکس کنار تخت روم.شوندیو همراه با مارك از اتاق خارج م ردیگیرا م انیو با لبخند دست برا شودیبلند م بعد

صورتش  يرا از رو ژنیماکس اکس نکیل.گذاردیم شیزانوها يرا رو شیو ارنجها ندینشیم یچوب یصندل

 :دیگویمکس م.کشدیم یقیو نفس عم داردیبرم

 .میشدینگرانت م میداشت.يشد داریخوب شد ب-

 :دیگویو ارام م دهیخراش ییبا صدا نکیل

 ...به اسم يا هیما همسا.دمید یبیخواب عج هی...مکس من-

 :کندیحرفش را قطع م مکس

 .میاره دار-

 :دهدیمکس ادامه م.کندیمتعجب به او نگاه م نکیل

بعد لبخند .(و مارك هم زنده اند نیج...نییپا يحاال تو از پنجره پرت نشد!اما زمان برگشته!يدیتو خواب ند-

 !یهست يبستر مارستانیب يو حاال تو ياز پله ها افتاد دونمیکه خودم م نطوریا)زندیم یگرم
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 :پرسدیاز مکس م.مانده بود رهیهمچنان خ نکیل

 ه؟یامروز چه روز-

 :دهدیبالبخند جواب م مکس

 ادته؟ی!يپله ها از دست داد يکه قلبت درد گرفت و تعادلت رو رو يدو روز بعد از همون روز-

 .اره...ا-

 :دیگویو م دهدیتکان م يسر مکس

 !یلمتو سا دهینوار قلب نشون م یول-

 کندیم سیترك خورده اش را با زبان خ يلب ها.زندیم يخند شیهم ن نکیل.کندیلبخند گرمش را گشاد تر م و

 :دیگویو م

 اد؟یم ادشی یک گهید.خوبه...یلیخ...خوبه-

 !کنهیانکار م یول!ادشهیمارك هم .فکر کنم فقط من-

 ...باشه ينطوریبذار هم-

 :دیگویمکس م.ماندیم رهیخ یکم بعد

 !دمیبتونم جواب م...بپرس يدار یوالاگه س-

 :دیگوینفس زنان م نکیل

 ادشه؟ی؟!نه...حاش خوبه؟زندست یام...امـ-

 :دیگویم مکس

فعال ...فکر کنم بهم لبخند زد.کردیداشت نگاهمون م مارستانیب متیبردیم میداشت یوقت یول.نرفتم دنشیبه د-

 .میاریسر در م شتریب...خونه میفردا که رفت.استراحت کن

انقدر  نکیزرد و صاف ل يچتر يگذاشت و دستش را رو نکیصورت ل يرا رو ژنیدوباره ماکس اکس مکس

 :دیگویو همزمان م زدیریبهم م نکیل يکه موها دهدیو نوسان وار تکان م عیسر

 !قیرف يممنون که نجاتمون داد-

 ییهمان نگاه ها.کندینگاه مبه او  یبه طرز خاص نکیل.شده بودند خیس نکیل يموها داردیدستش را برم یوقت

مکس با .کندیم یماکس غرش ریو ز "ادیکارات خوشم نم نیمن از ا"دهدیو نشان م کندیم زیکه چشمانش را ر

 .رودیم رونیبعد از اتاق ب.کندیو چراغ را خاموش م شودیبلند م يخنده ا
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*** 

و  شودیبود وارد خانه م زانیوکه دست شکسته اش به گردنش ا یاول همه در حال نکیو ل شودیخانه باز م در

 يخوش خانه اش جا يو بو کشدیم یقیوسط حال نفس عم نکیل.شوندیپشت سرش وارد خانه م نیمکس و ج

 یو درست مانند روز اول دانداز یم نکیمارك دستش را دور گردن ل.ردیگیکه دردماغش بود را م یمارستانیب يبو

 :دیگویبا التماس م نکیل.زندیقهه مو قه ستدیا یپنجه م يکه وارد خانه شده بود رو

 ...من مصدومم کنمیخواهش م...مارك-

 :دیگویمکس م.دادینم تیاهم زیچ چیتنگ شده بود که به ه نکیل يانقدر دلش برا.مارك ول کن نبود اما

 !شینه بکش یمارك قرار بود ازش مراقبت کن-

 :دیگویم نکیه لمکس ب.کندیم دنیشروع به نفس کش نکیو ل کندیرا رها م نکیل مارك

 .ینیدوستت رو بب يبر یتونیم يخوایاگه م-

 :دیگویم نیج

 ؟!کدوم دوستش-

 !بوده نکیل یقبال همکالس يکنار ي هیدختر همسا-

 !يخونه دار کیهم نزد گهیدوست د هیخوبه حاال بجز مارك -

 :دیگویو م دهدیتکان م يسر نکیل

 .رمیم گهید ي قهیچند دق...اره-

 :کندیمارك مداخله م.رودیبه سمت پله ها م و

 ؟!مگه دوست دخترشه.داره ازیاستراحت ن!ضهیاون مر رینخ-

 :دیگویم يا سهیبا ر نکیل

 .دهنتو ببند!مارك-

 :دیگویرسا م ییبا صدا مکس

 !یاونجا مراقب رفتارت باش-

 !معلم يباشه باشه اقا-

 :پرسدیو م کندیمتعجب به مکس نگاه م نیج.رودیبا لبخند از پله ها باال م بعد

 فردا چند شنبه است؟-
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 :کندیسوال تعجب م نیاز ا مکس

 ؟یپرسیچرا م-

 فردا تولدمه؟-

 :زندیم يپوزخند مکس

 !هیچه سوال گهید نیا...نه-

 :کندیم زیچشمانش را ر نیج

 راه اومد؟ نقدریپس چرا باهات ا-

 :زندیم يلبخند مکس

 !شیمثل چندسال پ.میباهم کنار اومد ينبود یوقت...خب-

 :زندیلبخند م هم نیج

 !کنهیوقت عمو مکسش رو فراموش نم چیاون ه...اره-

 :زدیریدوباره مزه م مارك

 !گذرهیاز برادرت بهمون خوش م شتریبا اون ب!يباگز شیپ میبر ایب انیبرا...حالم بد شد-

 :ردیگیم انیصورت برا يپرتاب را جلو سکیداده بود د هیتک واریمارك که به د.شوندیم اطیهر دو وارد ح و

 یول!رشیبگ کنهیم یسع يو باگز میکنیرو پرت م سکیما د.میهست میت هی يمن و تو تو!هینجوریا يباز نیبب-

 !سایاونجا وا ؟بروياماده ا!رهیگیم یمنف ازیبود امت يباگز تیاگه هرکدوم مسبب موفق

 يرا برا سکیمارك د.کندیو پارس م دودیبه سمت مارك م سکید دنیبا د يو باگز دودیان طرف م انیبرا

مارك با بدست .کندیان را پرتاب م يباگز دنیو قبل از رس ردیگیبا خنده ان را م انیو برا کندیپرت م انیبرا

 انیو برا کندیپرتاب م يشتریان را با قدرت ب.است کیبه او نزد يادیز يفهمد که باگز یم سکیاوردن د

از  يسه متر يدر فاصله .اورد یو ان را به چنگ م دودیم سکیبه سمت د نکیکه ناگهان ل ردیان را بگ تواندینم

 :دیگویو م ستدیا یم انیمارك و برا

 !انیبرا رشیبگ-

 یرا از پا در م يبودند که داشت باگز یمثلث يحال ان ها سه گوشه .کندیرا به سمتش پرتاب م سکید و

اما  کندیرا پرتاب م سکید نکیل.ادامه دادند و کودك به قهقهه و نفس زدن افتاده بود يهرسه خندان به باز.اورد
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صورتش  دنیسیو شروع به ل زندیم نیو او را زم پردیم نکیبه سمت ل سکیدنبال کردن د يبجا يباگز

 :رود یبه سمت انها م مهیمارك سراس.کندیم

 .اکناریب يباگز يباگز-

 :کندیو او را که هنوز خنده بر لبش بود را بلند م ردیگیدست دوستش را م بعد

 وبه؟دنده ات درد گرفت؟حالت خ-

 :رسدیهم م انیبرا

 ؟یخوب نکیل-

 .برم دیمن با گهیخوب د.نمیبیصدمه م يباز نیتو ا شهیمن هم!اره خوبم-

 :پرسدیو م کندیکه کنار در خانه بود اشاره م یمشک ي سهیبه ک مارك

 ه؟یاون چ-

 :دهدیجواب م نکیل

 .یام يببرمش خونه  دیبا.مال منه-

 :کندیدرنگ م يلحظه ا مارك

 ام؟یمنم ب يخوایاونجا؟م يبر يخوایواقعا م-

 :زندیم يپوزخند نکیل

 !انیبرا نمتیبیم.امنه گهیاونجا د!نگران نباش مارك-

*** 

 :دیگویم یبعد با خوشحال.کندیو در را باز م رودیبه سمت در م یام.شودیزنگ در در خانه پخش م يصدا

 !نکیل-

 :زندیم يلبخند نکیل

 !الت خوبهخوشحالم ح!یسالم ام-

 :دهدیسرتکان م یبا خوشحال یام

 !تو ایب-

که دستش بود حرف بزند که  يا سهیدر مورد ک خواستیم نکیل.بنددیدر را م یو ام شودیوارد خانه م نکیل

 :دیگویو م رودیبه سمت صورتش م یناگهان ام
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 ؟يزنده موند يحالت خوبه؟چجور-

 :دیگویو م کندیه بود گردنش را صاف ماش فرو برد قهیکه شکه شده بود و سرش را در  نکیل

 ...مادربزرگت!هم کمکم کرد نیر.دیمکس به دادم رس...خب-

 :تکان داد و گفت يسر یام

 !بگم نایبه سل دیبا!من نگران تو بودم...نگران اون نباش-

زمزمه  دریرا بگ شیجلو کردیم یکه سع انهیموز يبا لبخند نکیل.رودیسرخ شده از پله ها باال م یبا صورت بعد

 :کندیم

 !هههممم اره اون نگران منه...اون نگران من بود-

 .اره اون نگرانت بود-

بعد !))نگرانت بود پسرم یلیخ:((رودیکلوچه به سمت او م ینیگرم و س يماما با لبخند.چرخاندیسرش را م نکیل

صورت ماما با ان لبخند .دداریاز کلوچه ها را برم یکیبا لبخند  نکیل.ردیگیم نکیل يرا جلو ینیتعارف س يبرا

که به  نکیل))ه؟یچ يکرد زونیات او شکستهکه به دست  يا سهیاون ک:((پرسدیماما م.امد یجوان تر به نظر م

اومدم از .و خنجر رو بسوزونم نیر لیوسا خوامیم:((دیگویو م کندیتمام م عیخوردن کلوچه مشغول بود ان را سر

وارانه  دیام ینگاه رزنیپ!))رهینگ ادیاو سنت رو  یکس گهیتا د ارهیمادربزرگش هم ب لیدرخواست کنم وسا یام

 هیو چند ثان رودیم منیو به سمت اتاق نش گذاردیم یعسل يرا رو ینیس!))سایوا نجایهم:((دیگویو م کندیبه او م

 !))هم بسوزون نیادته؟ای نویا:((دیگویو م ردیگیرا مقابلش م يکتابچه ا.گرددیبعد برم

 !توش هست هیاز تو و بق يادیتجارب زکتاب  نیا یول_

 !نجاستیمن ا ازیتجارب مورد ن_

 :پرسدیاز ماما م.اندازد یم سهیو در ک ردیگیان را م نکیل.کندیبا انگشت به سرش اشاره م و

 اسمتون واقعا ماما است؟-

 :دیگویم ماما

بعدا .فلج و ناتوان برسم رزنیپ هیبه  دیمن با!بود گفتم ماما صدام کنه شمیپ یاز بچگ یچون ام.یمان ایمار-

 !نمتیبیم

نسبتا  ياز فاصله  نکیل.زندیصدمه نم یبه کس گرید.گونه بهتر باشد نیا دی؟شا!فلج شده است ونایف.رودیم بعد

بود  نکیچون پشتشان به ل.بردیچرخدار به سمت اشپزخانه م یرا با صندل يدیموسف رزنیکه پ دیماما را د يدور
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شده بود  ونینیسرش ش يرا که باال دشیسف يو موها ونایف یسرخاب راهنیفقط پ.ندیباو نتوانست صورتشان را ب

با لبخند جوابش را  نکیو ل ردیگیرا در اغوش م نکیکمر ل نایسل.دیا یم نییپا نایبه همراه سل یام.ندیبیرا م

 شیکه موهابه کودك  ینگاه نکیل.کندیصحبت م یانجام دهد با ام خواستیکه م يدر مورد کار نکیل.دهدیم

 :دیگویم یام.اندازدیافتاده بود م رونیاش کرده بود و چند تارش ب یرا داخل کاله صورت

 باش باشه؟ یدختر خوب میگردیتا ما برم-

 .رودیو م کندیموافقت م نایسل

*** 

و هردو  کنندیم جادیخاك شده بودند ا انهیو مادربزرگش مخف نیکه ر يرا در دره ا يچاله ا یو ام نکیل

خنجر و انگشتر مادربزرگش  یکاغذها دفترچه ساعت مچ يرا رو ینفت يبطر یام.گذارندیرا داخلش م لشانیوسا

 :پرسدیو م کندیم یو مادربزرگش بود خال نیکه متعلق به ر یلیوسا ي هیو بق

 ؟يرو انتخاب کرد نجایچرا ا-

 :کندیبه اطراف نگاه م نکیل

 .دره نیتو ا ییجا هی!تنگ شده باشه لیاوس نیدلشون واسه ا دیدونفر هستن که شا نجایا-

 یمیو نس سوزدیم لیوسا.گذاردیو ان را در گودال م کندیروشن م یتیکبر یبعد ام.کندیبه اطرافش نگاه م یام

 نکیل يبرا.کنندیمعلق نگاه م يبه خاکستر ها یو ام نکیل.کندیافروخته را در هوا پخش م هینم يخاکستر ها

 :پرسدیبود م ستادهیا نکیکه کنار ل یام.بود يذرات نقره ا اداوری

که دوستش  یخشونت؟کنار کس کنند؟بدونیم یکوتاه و خوشحال زندگ...بالخره تموم شد؟حاال همه یعنی-

 ؟!دارن؟بدون کشتار

 :زندیم يلبخند نکیل

 !فکر کنم حاال همه خوشحال ترن...اره-

 :دیگویم یاز درنگ بعد

 ...از دست مادربزرگت ناراحت نباش-

 :دهدیادامه م.پراکنده در هوا چشم دوخته بود يهنوز به خاکستر ها نکیل.کندینگاه م نکیه لب یام

 !یزنده بمون خواستیاما اون فقط م!یبا شرارت زنده باش خواستمیمن نم!نجاتت بده خواستیاون فقط م-
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دوباره به .ردیگیرا م و دستش زندیهم به او لبخند م یام.کندیم کیو دستش را به او نزد کندینگاه م یبه ام بعد

 .بار در اسمان پراکنده شدند نیاخر يبرا ينقره ا يخاکستر ها.کنندیخاکستر ها نگاه م

و ...درخشش و قدرتش را از دست داده گریاست که د ينقره ا يانگشتر ماندیم لیکه از ان وسا يزیچ تنها

 .گذاردیم نیجسد ر يو رو بلعدیخاك ارام ارام ان را م

 .نبود شیب يدختر بچه ا یکه زمان نایبه نام سل یاز زبان زن.شودیسال نقد م نیچندداستان  نیا و
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