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برای دانلود رمان های بیشتر به وب سایت بهـ توپــ مراجعه کنید.

خالصه :
خورشید نیمه شب  ،کتابی از سری رمان های  Twilightنوشته ی استفانی میر می باشد و شرح دوبارهای از کتاب اول
این مجموعه است با این تفاوت که این بار داستان را از زبان بال نخواهید شنید  ،بلکه اینبار ادوارد کالن داستان را از دید
خود برای شما نقل خواهد کرد.

ایﻦ زمانی از روز بﻮد که آرزو می کﺮدم اي کاش می شﺪ بﺨﻮابﻢ
دبﯿﺮسﺘان یا شایﺪ بﺮزخ بﺮاي آن اسﻢ مﻨاسﺐ تﺮي بﻮد  .اگﺮ راه ی وجﻮد داشﺖ که با آن می شﺪ بﺮاي گﻨاهانﻢ مﺠازات
شﻮم  ،هﻤﯿﻦ بﻮد .یکﻨﻮاخﺘ ی ﭼﯿﺰي نﺒﻮد که بﺘﻮانﻢ به آن عادت کﻨﻢ  .هﺮ روزي که می گﺬشﺖ به ﻃﻮر ناباورانه اي خﺴﺘه
کﻨﻨﺪه تﺮ از روز ﻗﺒﻞ بﻮد .به تﺮك خﻮردگ ی گﻮشه ي دیﻮار کاﻓه تﺮیا خﯿﺮه شﺪه بﻮدم و در آن نقﺶ هایی را تﺼﻮر می
کﺮدم که وجﻮد نﺪاشﺖ  .ایﻦ راه ی بﻮد که با آن می تﻮانﺴﺘﻢ صﺪاهایی را که مانﻨﺪ جﺮیان آب در سﺮم می پﯿﭽﯿﺪ را ساکﺖ
کﻨﻢ
هﺰاران هﺰار صﺪایی را که از خﺴﺘﮕی نادیﺪه می گﺮﻓﺘﻢ
کﻢ و بﯿﺶ تﻤام اﻓکارشان را می شﻨﯿﺪم  .امﺮوز هﻤه ي ﻓکﺮها معﻄﻮف مﻮﺿﻮع پﯿﺶ پا اﻓﺘاده ي آمﺪن یﮏ دانﺶ آمﻮز جﺪیﺪ
بﻮد  .ﭼهﺮه  ،ي جﺪیﺪ را به تکﺮار و از تﻤام زاویه ها از ﻓکﺮي پﺲ از ﻓکﺮ دیﮕﺮ ،دیﺪه بﻮدم  .ﻓقﻂ یﮏ دخﺘﺮ عادي  .شﻮر
و هﯿﺠان ی که به خاﻃﺮ ورود او به وجﻮد آمﺪه بﻮد به ﻃﻮر کﺴﻞ کﻨﻨﺪه اي ﻗابﻞ پﯿﺶ بﯿﻨی بﻮد  .مﺜﻞ نﺸان دادن یﮏ شیء
بﺮاق به یﮏ کﻮدك  .از هﻤان اول نﯿﻤی از پﺴﺮان خﻮاب نﻤا خﻮدشان را معﺸﻮق او می دیﺪنﺪ ﻓقﻂ به ایﻦ دلﯿﻞ که او ﭼﯿﺰي
جﺪیﺪي بﻮد که به آن زل بﺰنﻨﺪ  .بﺮاي ساکﺖ کﺮدن صﺪایﺸان  ،بﯿﺸﺘﺮ تالش کﺮدم
ﭼهار صﺪا را به خاﻃﺮ رعایﺖ ادب نﺸﻨﯿﺪه می گﺮﻓﺘﻢ  ،نه ایﻨکه نﺴﺒﺖ به آنها بی مﯿﻞ باشﻢ  :خانﻮاده ام  ،دو بﺮادر و دو
خﻮاهﺮم  ،که دیﮕﺮ به نﺪاشﺘﻦ حﺮیﻢ خﺼﻮص ی در حﻀﻮر مﻦ عادت کﺮده بﻮدنﺪ و به نﺪرت به ایﻦ مﻮﺿﻮع تﻮجه می
کﺮدنﺪ
تا جایی که می شﺪ سعی می کﺮدم به اﻓکارشان گﻮش نﺪهﻢ  .تﻤام تالشﻢ را می کﺮدم ول ی هﻢ ﭼﻨان ...می دانﺴﺘﻢ
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رزالی مﺜﻞ هﻤﯿﺸه به خﻮدش ﻓکﺮ می کﺮد  .او داشﺖ به بازتاب نﯿﻤﺮخ خﻮدش در شﯿﺸه هاي عﯿﻨﮏ یﮏ نفﺮ نﮕاه می
انﺪاخﺖ و ﻏﺮق در بی نقﺼی خﻮدش شﺪه بﻮد
ذهﻦ رزالی یﮏ اسﺘﺨﺮ کﻢ عﻤﻖ بﻮد با جهﺶ هاي انﺪك
امﺖ در ﻃﻮل شﺐ با عﺼﺒانﯿﺖ در مﻮرد باخﺘﺶ در مﺴابقه ي کﺸﺘ ی به جاسﭙﺮ ﻓکﺮ می کﺮد  .ایﻦ مﻮﺿﻮع تﻤام تﺤﻤﻞ
انﺪکﺶ را از بﯿﻦ بﺮده بﻮد و بﺮاي رسﯿﺪن زنﮓ آخﺮ مﺪرسه و هﻤاهﻨﮓ کﺮدن بازي بﺮگﺸﺖ صﺒﺮ و ﻗﺮار نﺪاشﺖ  .مﻦ
هﯿﭻ وﻗﺖ بﺮاي خﻮانﺪن ذهﻦ امﺖ کﻨﺠکاو نﺸﺪه بﻮدم زیﺮا او هﻤﯿﺸه با صﺪاي بلﻨﺪ درباره اﻓکارش صﺤﺒﺖ یا آنها را عﻤل ی
می کﺮد  .شایﺪ ﻓقﻂ بﺮاي خﻮانﺪن ذهﻦ دیﮕﺮان بﻮد که احﺴاس گﻨاه می کﺮدم  .زیﺮا می دانﺴﺘﻢ ﭼﯿﺰي هﺴﺖ که نﻤ ی
خﻮاهﻨﺪ مﻦ بﺪانﻢ  .اگﺮ ذهﻦ رزال ی اسﺘﺨﺮي سﻄﺤ ی و کﻢ عﻤﻖ بﻮد در عﻮض ذهﻦ امﺖ مانﻨﺪ بﺮکه اي بی سایه بﻮد  ،به
وﺿﻮح شﯿﺸه .
و جاسﭙﺮ ...داشﺖ رنﺞ می کﺸﯿﺪ  .سعی کﺮدم از آه کﺸﯿﺪن خﻮدداري کﻨﻢ
ادوارد
آلﯿﺲ اسﻤﻢ را در ذهﻨﺶ صﺪا زد و هﻤﯿﻦ بالﻓاصله تﻮجهﻢ را جلﺐ کﺮد  .مﺜﻞ ایﻦ می مانﺪ که کﺴ ی اسﻤﻢ را بلﻨﺪ صﺪا کﻨﺪ .
خﻮشﺤال بﻮدم اسﻤ ی که رویﻢ گﺬاشﺘه انﺪ به تازگ ی از مه اﻓﺘاده بﻮد  .خﯿلی آزاردهﻨﺪه بﻮد که هﺮزمان هﺮکﺴ ی به اسﻢ
"ادوارد" ﻓکﺮ می کﺮد ذهﻨﻢ به ﻃﻮر خﻮدکار مﺘﻮجهﺶ می شﺪ

حال و احﻮالﺶ ﭼﻄﻮره ؟
اخﻢ کﺮدم  .ﻓقﻂ یﮏ تﻐﯿﯿﺮ جﺰیی در حالﺖ صﻮرتﻢ که کﺴی مﺘﻮجه نﺸﻮد  .به خاﻃﺮ خﺴﺘﮕی به سادگی می تﻮانﺴﺘﻢ ﭼهﺮه
ام را در هﻢ بکﺸﻢ
صﺪاي ذهﻨی آلﯿﺲ در حال هﺸﺪار دادن بﻮد  .و مﻦ در ذهﻨﺶ می دیﺪم که داشﺖ درتﺼاویﺮ آیﻨﺪه ي جاسﭙﺮ کﻨﺪ و کاو
مﯿکﺮد .
خﻄﺮي ما رو تهﺪ یﺪ می کﻨه ؟ آلﯿﺲ به سﺮعﺖ در آیﻨﺪه جﺴﺘﺠﻮ می کﺮد و جلﻮ می رﻓﺖ
سﺮم را به آرامی به سﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﺮخانﺪم ﻃﻮري که وانﻤﻮد کﻨﻢ دارم به آجﺮهاي روي دیﻮار نﮕاه می کﻨﻢ  .آهی کﺸﯿﺪم و
بعﺪ به سﻤﺖ راسﺖ بﺮگﺸﺘﻢ به ﻃﺮف تﺮك هاي روي سقﻒ .ﻓقﻂ آلﯿﺲ می دانﺴﺖ که مﻦ داشﺘﻢ سﺮم را تکام می داد .
آلﯿﺲ آرام گﺮﻓﺖ :اگه خﯿلی خﻄﺮناك  ،شﺪ خﺒﺮم کﻦ .
ﻓقﻂ ﭼﺸﻤانﻢ را روي تﺮك هاي روي سقﻒ حﺮکﺖ دادم و دوباره به سﻤﺖ پایﯿﻦ نﮕاه کﺮدم
مﻤﻨﻮن .
خﻮشﺤال بﻮدم که ﻻزم نﺒﻮد جﻮابﺶ را با صﺪاي بلﻨﺪ بﺪهﻢ  .می خﻮاسﺘﻢ ﭼه ﭼﯿﺰ بﮕﻮیﻢ ؟ "باعﺚ لﺬتﻢ مﯿﺸه؟ "هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي
نﺒﻮد  .هﯿﭽﮕاه از شﻨﯿﺪن کلﻨﺠار رﻓﺘﻦ هاي جاسﭙﺮ لﺬت نﻤ ی بﺮدم  .واﻗعا ایﻦ گﻮنه تﺠﺮبه کﺮدن ﻻزم بﻮد ؟ تﻨها ﻗﺒﻮل کﺮدن
ایﻨکه او هﺮگﺰ نﻤی تﻮانﺴﺖ بﺮ تﺸﻨﮕی اش  -آن گﻮنه که بقﯿه ي ما ﻗادر به انﺠامﺶ بﻮدیﻢ  -ﻏلﺒه کﻨﺪ  ،بی خﻄﺮتﺮ نﺒﻮد ؟
ﭼﺮا کﺴ ی بایﺪ خﻮدش را به دردسﺮ می انﺪاخﺖ ؟
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دو هفﺘه از آخﺮیﻦ باري که به شکار رﻓﺘه بﻮدیﻢ می گﺬشﺖ  .بﺮاي بقﯿه ي ما گﺬرانﺪن ایﻦ مﺪت آنقﺪرها سﺨﺖ نﺒﻮد  .بعﻀی
اوﻗات اگﺮ انﺴانی خﯿلی نﺰدیﮏ می شﺪ ناخﻮشایﻨﺪ بﻮد ولی انﺴان ها به نﺪر ت به ما نﺰدیﮏ می شﺪنﺪ  .ﻏﺮایﺰشان به آنها
ﭼﯿﺰي را می گفﺖ که ذهﻨﺸان هﯿﭻ گاه آن را درك نﻤی کﺮد  :ما خﻄﺮناك بﻮدیﻢ
حاﻻ جاسﭙﺮ بﺴﯿار خﻄﺮناك بﻮد.
در هﻤان لﺤﻈه  ،یﮏ دخﺘﺮ کﻮﭼﮏ در انﺘها ي نﺰدیﮏ تﺮیﻦ مﯿﺰ رو به ما مکﺚ کﺮد  .انﮕﺸﺘانﺶ را در مﻮي کﻮتاه شﻨی
رنﮕﺶ ﻓﺮو بﺮد و آنها را باﻻ زد  .بﺨاري ها بﻮي او را به سﻤﺖ ما آوردنﺪ  .به حﺴی که ایﻦ بﻮ در مﻦ ایﺠاد می کﺮد
عادت داشﺘﻢ  -سﻮزش گلﻮیﻢ  ،اشﺘﯿاﻗی ﻓﺮیﺒﻨﺪه در درونﻢ انقﺒاض بی اخﺘﯿار عﻀالتﻢ ،اﻓﺰایﺶ گﺮدش سﻢ در دهانﻢ
هﻤه ﭼﯿﺰ در آن لﺤﻈه عادي و معﻤﻮلی بﻮد مﺜﻞ هﻤﯿﺸه ساده بﺮاي نادیﺪه گﺮﻓﺘﻦ  .اما حاﻻ سﺨﺖ تﺮ شﺪه بﻮد  .با احﺴاساتی
شﺪیﺪتﺮ  ،دوبﺮابﺮ  .واکنﺶ جاسﭙﺮ را بﺮ انﺪاز کﺮدم  .عﻄﺶ دوگانه ...ﻓقﻂ خﻮدم نﺒﻮدم
جاسﭙﺮ اجازه داده بﻮد که اﻓکارش از حﺪ خﻮد ﻓﺮاتﺮ بﺮونﺪ  .او داشﺖ تﺼﻮرش می کﺮد  -در حالی که از صﻨﺪلﯿﺶ که
کﻨار آلﯿﺲ ﻗﺮار داشﺖ بلﻨﺪ می شﺪ و مﯿﺮﻓﺖ که در کﻨار دخﺘﺮ بایﺴﺘﺪ  .به ایﻦ می انﺪیﺸﯿﺪ که خﻢ شﻮد انﮕار ﻗﺼﺪ داشﺖ که
ﭼﯿﺰي در گﻮشﺶ زمﺰمه کﻨﺪ و اجازه دهﺪ که لﺒﺶ با ﻗﻮس گلﻮي او تﻤاس پﯿﺪا کﻨﺪ
به صﻨﺪلی او لﮕﺪ زدم.

زیﺮ لﺐ گفﺖ :مﺘاسفﻢ
شانه هایﻢ را باﻻ انﺪاخﺘﻢ
آلﯿﺲ در حالی که سعی می کﺮد او را دلﺪاري دهﺪ گفﺖ :تﻮ هﯿﭻ کاري نﻤی کﺮدي  .می تﻮنﺴﺘﻢ ایﻦ رو بﺒﯿﻨﻢ.
از درآوردن شکلکی که باعﺚ می شﺪ دروغ او آشکار شﻮد خﻮدداري کﺮدم  .ما بایﺪ با هﻢ می مانﺪیﻢ  ،آلﯿﺲ و مﻦ  .اﻓکار
دیﮕﺮان را شﻨﯿﺪن یا دیﺪن تﺼاویﺮي از آیﻨﺪه آسان نﺒﻮد  .هﺮ دو ﻏﯿﺮ عادي بﻮدیﻢ  ،در جﻤﻊ کﺴانی که آنها هﻢ عادي نﺒﻮدنﺪ
 .ما از رازهاي یکﺪیﮕﺮ مﺤاﻓﻈﺖ می کﺮدیﻢ .
آلﯿﺲ  ،با صﺪاي بلﻨﺪ آهﻨﮓ گﻮنه اش  -که بﺮاي گﻮش انﺴان ﻗابﻞ ﻓهﻢ نﺒﻮد  -حﺘی اگﺮ کﺴی آنقﺪر نﺰدیﮏ بﻮد که بﺘﻮانﺪ
بﺸﻨﻮد  -پﯿﺸﻨهاد کﺮد :اگه بهﺸﻮن به ﭼﺸﻢ خلﻖ خﺪا نﮕاه کﻨی  ،مﻤکﻨه یه کﻤی کﻤکﺖ کﻨه  .اسﻤﺶ ویﺘﻨﯿه  .یه خﻮاهﺮ
کﻮﭼﯿﮏ داره که عاشقﺸه مادرش ازمه رو به گاردن پارتی دعﻮت کﺮده بﻮد  ،یادت می یاد ؟
جاسﭙﺮ به تﻨﺪي گفﺖ  :می دونﻢ اون کﯿه.
سﺮش را بﺮگﺮدانﺪ و به بﯿﺮون از پﻨﺠﺮه خﯿﺮه شﺪ  .لﺤﻦ صﺪاي او به گفﺘﮕﻮ پایان داده بﻮد.
او بایﺪ امﺸﺐ به شکار می رﻓﺖ  .ایﻦ ﻃﻮر ریﺴﮏ کﺮدن بﺮاي تﺴﺖ ﻗﺪرت و باﻻ بﺮدن تﺤﻤﻞ او  ،مﺴﺨﺮه بﻮد  .جاسﭙﺮ
بایﺪ مﺤﺪودیﺖ هایﺶ را ﻗﺒﻮل می کﺮد و پایﺶ را از آنها ﻓﺮاتﺮ نﻤی گﺬاشﺖ  .عادت هاي ﻗﺒلی او با شﯿﻮه ي زنﺪگی اي که
ما انﺘﺨاب کﺮده بﻮدیﻢ مﻄابقﺖ نﺪاشﺖ ؛ او نﺒایﺪ خﻮدش را به ایﻦ راه می کﺸﯿﺪ .
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بﺮاي لﺤﻈه اي نﮕاه خﯿﺮه ي مﻦ را مالﻗات کﺮد و بعﺪ سﺮش را پایﯿ ﻦ انﺪاخﺖ  .جﻨﮓ شﺮم و پﺮیﺸانی را در اﻓکارش می
شﻨﯿﺪم .

PDF.tarikhema.org

رمان

گرگ و میش | کتاب پنجم  :خورشید نیمه شب

آلﯿﺲ آهی کﺸﯿﺪ و ایﺴﺘاد  ،سﯿﻨی ﻏﺬایﺶ را بﺮداشﺖ و او را تﺮك کﺮد  .می دانﺴﺖ که به انﺪازه ي کاﻓی او را دلﺪاري داده
اسﺖ  .اگﺮﭼه رابﻄه ي امﺖ و رزالی علﻨی تﺮ بﻮد اما ایﻦ آلﯿﺲ و جاسﭙﺮ بﻮدنﺪ که از وﺿﻊ و حال یکﺪیﮕﺮ بهﺘﺮ از
خﻮدشان خﺒﺮ داشﺘﻨﺪ  .انﮕار که آن ها هﻢ می تﻮانﺴﺘﻨﺪ ﻓکﺮ خﻮانی کﻨﻨﺪ  -ﻓقﻂ ﻓکﺮ یکﺪیﮕﺮ را.
ادوارد کالﻦ .
عکﺲ العﻤﻞ ﻏﯿﺮ ارادي .به ﻃﺮف صﺪایی که اسﻤﻢ را گفﺘه بﻮد بﺮگﺸﺘﻢ  .هﺮﭼﻨﺪ کﺴی صﺪا نﺰده بﻮد ﻓقﻂ یﮏ ﻓکﺮ بﻮد .
ﭼﺸﻢ هایﻢ بﺮاي  ،نﯿﻤی از ﺛانﯿه با یﮏ جفﺖ ﭼﺸﻢ گﺸاد شﺪه ي شکالتی رنﮓ  -در صﻮرت سفﯿﺪ و رنﮓ پﺮیﺪه ي ﻗلﺒی
شکلی اﻓﺘاد  .آن ﭼهﺮه را می شﻨاخﺘﻢ  ،با ایﻨکه هﺮگﺰ تا ﻗﺒﻞ از ایﻦ ،شﺨﺼاً آن را نﺪیﺪه بﻮدم  .امﺮوز ایﻦ ﭼهﺮه تﻤام اﻓکار
انﺴان ها را هﺪایﺖ کﺮده بﻮد  .دانﺶ آمﻮز جﺪیﺪ ،ایﺰابال سﻮان  .دخﺘﺮ رﺋﯿﺲ پلﯿﺲ شهﺮ که به خاﻃﺮ شﺮایﻄی جﺪیﺪ به ایﻨﺠا
کﺸانﺪه شﺪه بﻮد  .بال  .او هﺮ کﺴی که او را با اسﻢ کاملﺶ صﺪا مﯿﺰد  ،تﺼﺤﯿﺢ کﺮده بﻮد
با بی حﻮصلﮕی  ،سﺮم را بﺮگﺮدانﺪم
اولﯿﻦ ﻓکﺮ را شﻨﯿﺪم  :معلﻮمه از هﻤﯿﻦ اول کار عاشﻖ کالﻦ ها شﺪه

حﺼابی حالﺸﻮ جا مﯿاره  ...جﺴﯿکا ادامه داد  :اون حﺘی خﻮشﮕﻞ هﻢ نﯿﺴﺖ  .نﻤﯿﺪونﻢ ﭼﺮا اریﮏ ایﻨقﺪر داره نﮕاش می کنه
یا مایﮏ
به اسﻢ آخﺮ که رسﯿﺪ در ﻓکﺮش به خﻮد لﺮزیﺪ  .عﺸﻖ جﺪیﺪ او  ،مایﮏ نﯿﻮتﻮ ِن مﺤﺒﻮب کامالً نﺴﺒﺖ به او بی تﻮجه بﻮد .ولی
ﻇاهﺮا ً به دخﺘﺮ تازه وارد بی اعﺘﻨایی نﻤی کﺮد  .باز هﻢ مﺜﻞ کﻮدکی با شیء بﺮاق .هﻤﯿﻦ باعﺚ کﯿﻨه ي جﺴﯿکا نﺴﺒﺖ به
تازه وارد شﺪه بﻮد اگﺮﭼه در ﻇاهﺮ صﻤﯿﻤی بﻮد و اﻃالعات رایﺞ در مﻮرد خانﻮاده ي مﻦ را به او می داد  .احﺘﻤاﻻً دانﺶ
آمﻮز جﺪیﺪ درباره ي ما سﻮال کﺮده بﻮد.
 امﺮوز به مﻦ هﻢ هﻤه نﮕاه می کﻨﻨﺪ  .جﺴﯿکا خﻮد بﯿﻨانه می انﺪیﺸﯿﺪ  .خﻮبه که بال تﻮي دو تا از کالس هاش با مﻨه...شﺮط می بﻨﺪم مایﮏ ازم می پﺮسه که اون ﭼی ...
سعی کﺮدم ﻗﺒﻞ از ایﻨکه ایﻦ صﺪاهاي احﻤقانه دیﻮانه ام کﻨﻨﺪ آنها را نﺸﻨﻮم .
بﺮاي ایﻨکه حﻮاسﻢ پﺮت شﻮد به امﺖ گفﺘﻢ :جﺴﯿکا اسﺘﻨلی داره هﺮﭼی مﺰخﺮﻓه راجﻊ به کالﻦ ها تﺤﻮیﻞ دخﺘﺮ سﻮان مﯿﺪه.
امﺖ با دهان بﺴﺘه خﻨﺪه اي کﺮد و انﺪیﺸﯿﺪ  :امﯿﺪوارم درسﺖ انﺠامﺶ بﺪه .
راسﺘﺶ یه کﻢ داره عادي مﯿﮕه  .ﻓقﻂ یه کﻢ بﺪ گﻮیی  .اصال تﺮسﻨاك نﯿﺴﺖ  .یه کﻤی نا امﯿﺪ شﺪم
دخﺘﺮ تازه وارد ﭼﻄﻮر ؟ شایعات نﻨﮕﯿﻦ  ،اون رو هﻢ نا امﯿﺪ کﺮده یا نه ؟
گﻮش دادم تا بفهﻤﻢ تازه وارد  ،بال  ،راجﻊ به داسﺘان جﺴﯿکا ﭼه ﻓکﺮ می کﻨﺪ  .وﻗﺘی به خانﻮاده ي عﺠﯿﺒی که پﻮسﺖ هایی
به رنﮓ گﭻ داشﺘﻨﺪ ودنﯿا از آنها بﺮگﺸﺘه بﻮد نﮕاه می کﺮد ﭼه ﭼﯿﺰي دیﺪه بﻮد  .به نﻮعی ایﻦ مﺴﺌﻮلﯿﺖ مﻦ بﻮد که بﺪانﻢ او
ﭼه عکﺲ العﻤلی داشﺘه  ،بﺮاي دانﺴﺘﻦ کلﻤه ي بهﺘﺮي که وجﻮد نﺪاشﺖ بﺮاي خانﻮاده ام  ،سﺮك کﺸی کﺮدم  .تا از خﻮدمان
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حاﻻ صﺪا را تﺸﺨﯿﺺ دادم  .جﺴﯿکا اسﺘﻨلی -مﺪت ی از زمانی که با پﭻ پﭻ هاي ذهﻨی اش آزارم داده بﻮد می گﺬشﺖ  .باعﺚ
آسﻮدگی بﻮد که اﻵن عﺸﻖ اشﺘﺒاهﯿﺶ را کﻨار گﺬاشﺘه بﻮد  .تقﺮیﺒا ﻏﯿﺮ مﻤکﻦ بﻮد که از خﯿاﻻت داﺋمی مﺴﺨﺮه اش ﻓﺮار کﻨﻢ
 .در آن زمان آرزو میکﺮدم که اي کاش دﻗﯿقاً می تﻮانﺴﺘﻢ به او تﻮﺿﯿﺢ دهﻢ که اگﺮ لﺐ هاي مﻦ و دنﺪان هاي پﺸﺖ آن ،
جایی نﺰدیﮏ به بﺪن او بﻮدنﺪ ﭼه اتفاﻗی می اﻓﺘاد  .ایﻦ می تﻮانﺴﺖ آن تﻮهﻤات ﻓانﺘﺰي آزاردهﻨﺪه را ﻓﺮو نﺸانﺪ  .ﻓکﺮ
واکﻨﺶ او هﻨﮕام شﻨﯿﺪن ایﻦ حﺮف تقﺮیﺒا باعﺚ شﺪ لﺒﺨﻨﺪ بﺰنﻢ
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مﺮاﻗﺒﺖ کﻨﻢ  .اگﺮ زمانی کﺴی مﺸکﻮك می شﺪ مﯿﺘﻮانﺴﺘﻢ زود به خانﻮاده ام هﺸﺪار دهﻢ که کاري بکﻨﻨﺪ  .گهﮕاهی پﯿﺶ آمﺪه
بﻮد بعﻀی از انﺴان هایی که ﻗﻮه تﺨﯿﻞ ﻗﻮي تﺮي داشﺘﻨﺪ می تﻮانﺴﺘﻨﺪ کاراکﺘﺮ هاي یﮏ کﺘاب یا ﻓﯿلﻢ را در ما بﺒﯿﻨﻨﺪ .
معﻤﻮﻻً اشﺘﺒاه مﺘﻮجه می شﺪنﺪ  ،اما بهﺘﺮ بﻮد که به جایی دیﮕﺮ نقﻞ مکان کﻨﯿﻢ تا ایﻨکه ریﺴﮏ کﻨﯿﻢ و رازمان ﻓاش شﻮد
خﯿلی به نﺪرت پﯿﺶ می آمﺪ که کﺴی درسﺖ حﺪس بﺰنﺪ  .ول ی به آنها شانﺲ آزمایﺶ ﻓﺮﺿﯿه شان را نﻤ ی دادیﻢ  .به
سادگی ناپﺪیﺪ می شﺪیﻢ  ،تا از ما ﭼﯿﺰي به جﺰ یﮏ خاﻃﺮه ي تﺮسﻨاك باﻗی نﻤانﺪ
هﯿﭻ ﭼﯿﺰي نﺸﻨﯿﺪم  ،با ایﻨکه به ﻓکﺮهاي اﻓﺮاد نﺰدیﮏ جﺴﯿکا  ،که هﻨﻮز به مﻮنﻮلﻮگ ذهﻨی احﻤقانه اش ادامه می داد گﻮش
می کﺮدم.
انﮕار هﯿﭻ کﺲ در کﻨار او نﻨﺸﺴﺘه بﻮد  .دخﺘﺮ ﭼقﺪر عﺠﯿﺐ آنﺠا را تﺮك کﺮده بﻮد ! ولی از آنﺠایی که هﻨﻮز جﺴﯿکا با او
حﺮف مﯿﺰد به نﻈﺮ نﻤی آمﺪ رﻓﺘه باشﺪ  .سﺮم را بلﻨﺪ کﺮدم تا ﭼﮏ کﻨﻢ احﺴاس می کﺮدم تعادل نﺪارم  .به بﺮرسی ایﻨکه
ﻗﺪرت شﻨﻮایی بﺴﯿار باﻻیﻢ ﭼه ﭼﯿﺰي می تﻮانﺴﺖ به مﻦ بﮕﻮیﺪ -ایﻦ کاري نﺒﻮد که تا به حال مﺠﺒﻮر به انﺠامﺶ شﺪه باشﻢ
باز هﻢ نﮕاهﻢ به آن ﭼﺸﻢ هاي درشﺖ شکالتی رنﮓ گﺮه خﻮرد  .درسﺖ هﻤان جایی نﺸﺴﺘه بﻮد که ﻗﺒال بﻮد و به ما نﮕاه
می کﺮد  ،که به نﻈﺮم از آنﺠایی که جﺴﯿکا هﻨﻮز داشﺖ از او با شایعاتی درباره ي کالﻦ ها پﺬیﺮایی می کﺮد کاري ﻃﺒﯿعی
بﻮد
ﻓکﺮ کﺮدن راجﻊ به ما هﻢ عادي بﻮد  .ولی نﻤﯿﺘﻮانﺴﺘﻢ هﯿﭻ صﺪاي پﭻ پﭽی بﺸﻨﻮم

احﺴاسات در ﭼهﺮه اش کامال واﺿﺢ بﻮدنﺪ انﮕار که آنها را در ذهﻨﺶ بﯿان کﺮده باشﺪ  :شﮕفﺘی ،ﭼﺮا که ناخﻮدآگاه مﺘﻮجه
تفاوت بﯿﻦ گﻮنه ي خﻮدش و مﻦ شﺪه بﻮد  .کﻨﺠکاوي  ،از آنﺠا که داسﺘان جﺴﯿکا را شﻨﯿﺪه بﻮد و یﮏ ﭼﯿﺰ دیﮕﺮ...
شﯿفﺘﮕی؟ ایﻦ بار اول نﺒﻮد  .ما به ﭼﺸﻢ آنها زیﺒا بﻮدیﻢ .آن ﻃعﻤه هایی که ﻗﺼﺪ جانﺸان را داشﺘﯿﻢ  .و در آخﺮ شﺮمﺴاري از
ایﻨکه وﻗﺘی داشﺖ به مﻦ نﮕاه می کﺮد او را دیﺪه بﻮدم.
و هﻨﻮز اگﺮﭼه اﻓکارش در ﭼﺸﻤان عﺠﯿﺒﺶ نﻤایان بﻮد -عﺠﯿﺐ به خاﻃﺮ ژرﻓاي آن ؛ ﭼﺸﻢ هاي ﻗهﻮه اي به خاﻃﺮ
تﯿﺮگﯿﺸان مﺴﻄﺢ به نﻈﺮ می رسﯿﺪنﺪ  -از جایی که او نﺸﺴﺘه بﻮد هﯿﭻ ﭼﯿﺰ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ بﺸﻨﻮم  .هﯿﭻ ﭼﯿﺰ .
یﮏ لﺤﻈه احﺴاس ناراحﺘی کﺮدم
هﯿﭻ گاه با ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي روبه رو نﺸﺪه بﻮدم  .آیا مﺸکلی داشﺘﻢ؟ حالﻢ مانﻨﺪ هﻤﯿﺸه بﻮد  .با نﮕﺮانی  ،بﯿﺸﺘﺮ گﻮش دادم .تﻤام
صﺪاهایی که راهﺸان را مﺴﺪود کﺮده بﻮدم ،ناگهان در سﺮم ﻓﺮیاد می کﺸﯿﺪنﺪ
یعﻨی از ﭼه مﻮز یکی خﻮشﺶ مﯿاد.. .شایﺪ بایﺪ به اون سی دي جﺪ یﺪ هﻢ اشاره کﻨﻢ...مایﮏ نﯿﻮتﻮن  ،دو مﯿﺰ آن ﻃﺮف تﺮدر حالی که مﯿﺦ بال سﻮان شﺪه بﻮد ﻓکﺮ می کﺮد
نﮕاه  ،کﻦ بهﺶ ﭼﺠﻮري خﯿﺮه شﺪه  .ایﻦ کاﻓی نﯿﺴﺖ که نﺼﻒ دخﺘﺮاي مﺪرسه مﻨﺘﻈﺮش هﺴﺘﻦ که  ...اریﮏ یﻮرکی ﻃاﻗﺖ
ﻓﺮسا ﻓکﺮ مﯿکﺮد
واﻗعا مﻨﺰجﺮکﻨﻨﺪسﺖ  .آدم ﻓکﺮ می کﻨه شﺨﺼ ﯿﺖ معﺮوﻓی ﭼﯿﺰیه ...حﺘی ادوارد کالﻦ هﻢ داره نﮕاش می کﻨه...
لﻮرن ملﻮري به شﺪت حﺴﻮدي می کﺮد .
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در حالی که به خاﻃﺮ خﺠالﺖ از دسﺘﮕﯿﺮ شﺪن هﻨﮕام نﮕاه کﺮدن به یﮏ ﻏﺮیﺒه  ،رنﮓ ﻗﺮمﺰ جﺬابی گﻮنه هایﺶ را گلﮕﻮن
کﺮده بﻮد سﺮش را پایﯿﻦ انﺪاخﺖ  .خﻮب بﻮد که جاسﭙﺮ هﻨﻮز به ﻓﻀاي بﯿﺮون پﻨﺠﺮه خﯿﺮه نﮕاه می کﺮد  .دوسﺖ نﺪاشﺘﻢ
تﺼﻮر کﻨﻢ که هﺠﻮم خﻮن زیﺮ پﻮسﺖ کﺴی با کﻨﺘﺮل او ﭼه می کﺮد
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جﺴﯿکا هﻢ داره خﻮدشﻮ بهﺘﺮ یﻦ دوسﺘﺶ جلﻮه مﯿﺪه .
عﺠﺐ جکی  ...اسﯿﺪ از اﻓکار آن دخﺘﺮ بﯿﺮون مﯿﺮیﺨﺖ ....
مﻄﻤﺌﻨﻢ هﻤه اون سﻮال رو ازش پﺮسﯿﺪن  .ولی دوسﺖ دارم باهاش حﺮف بﺰنﻢ  .یه سﻮال مهﻢ تﺮ پﯿﺪا می کﻨﻢ...
ایﻦ اﻓکار اشلی داولﯿﻨﮓ بﻮد
...شایﺪ اون در کالس اسﭙانﯿایی...
جان ریﭽاردسﻮن امﯿﺪوار بﻮد
مﻮنﺪ واسه ي شﺐ ! بایﺪ تﺴﺖ هاي انﮕلﯿﺴی رو بﺰنﻢ  .امﯿﺪوارم مامانﻢ ...

آنﺠال ِوبِﺮ  ،یﮏ دخﺘﺮ آرام  ،که اﻓکارش به ﻃﻮر عﺠﯿﺒی مﺤﺒﺖ آمﯿﺰ بﻮد تﻨها کﺴی بﻮد که بﺮ سﺮ آن مﯿﺰ از بال عقﺪه
نﺪاشﺖ
اﻓکار تﻤامﺸان را می شﻨﯿﺪم کﻮﭼﮏ تﺮیﻦ ﭼﯿﺰي که به ذهﻨﺸان می رسﯿﺪ  ،می شﻨﯿﺪم  .ولی از ﻃﺮف دانﺶ آمﻮز جﺪیﺪ  ،با
ﭼﺸﻢ هاي ﻓﺮیﺒﻨﺪه  ،هﯿﭻ ﭼﯿﺰ .
ولی مﻄﻤﺌﻨا می تﻮانﺴﺘﻢ بﺸﻨﻮم وﻗﺘ ی که با جﺴﯿکا گفﺘﮕﻮ می کﺮد مﯿکﺮد ﭼه می گفﺖ  .ﻻزم نﺒﻮد حﺘﻤا ﻓکﺮش را بﺨﻮانﻢ تا
بﺘﻮانﻢ صﺪاي آرام و واﺿﺢ او را از آن سﻮي سالﻦ بﺸﻨﻮم

سﻮال او را در حالی که از گﻮشه ي ﭼﺸﻢ هایﺶ دزدکی مﻦ را نﮕاه می کﺮد شﻨﯿﺪم وﻗﺘی که دیﺪ هﻨﻮز نﮕاه می کﻨﻢ سﺮیﻊ
سﺮش را بﺮگﺮدانﺪ
اگﺮ امﯿﺪ داشﺘﻢ که شﻨﯿﺪن تُﻦ صﺪایﺶ کﻤﮏ خﻮاهﺪ کﺮد که بﺘﻮانﻢ صﺪاي اﻓکارش را شﻨاسایی کﻨﻢ  ،آن را از دسﺖ دادم  .نا
امﯿﺪ شﺪم  .معﻤﻮﻻً صﺪاي ﻓکﺮ کﺮدن اﻓﺮاد مﺸابه صﺪاي ﻓﯿﺰیکﯿﺸان بﻮد  .ول ی ایﻦ صﺪاي آرام و کﻤﺮو  ،نا آشﻨا بﻮد  .هﯿﭻ
کﺪام از هﺰاران ﻓکﺮي که در آن سالﻦ می شﻨﯿﺪم مﺘعلﻖ به او نﺒﻮد  .در ایﻦ مﻮرد اﻃﻤﯿﻨان داشﺘﻢ  .کامالً جﺪیﺪ بﻮد.
جﺴﯿکا ﻗﺒﻞ از ایﻨکه جﻮاب سﻮال دخﺘﺮ را بﺪهﺪ ﻓکﺮ کﺮد :اوه  ،مﻮﻓﻖ باشی  .ابله!
اون ادوارده  .ﻓﻮق العاده جﺬاب بﺪون شﮏ  .ولی وﻗﺘﺖ رو تلﻒ نکﻦ  .با کﺴی ﻗﺮار نﻤی ذاره  .ﻇاهﺮا ً هﯿﭻ کﺪوم ازدخﺘﺮاي ایﻨﺠا به انﺪازه ي کاﻓی بﺮاش خﻮش ﻗﯿاﻓه نﯿﺴﺖ .
او ﻃعﻨه مﯿﺰد .
سﺮم را بﺮگﺮدانﺪم تا لﺒﺨﻨﺪم را پﻨهان کﻨﻢ  .جﺴﯿکا و هﻢ کالسی هایﺶ نﻤ ی دانﺴﺘﻨﺪ ﭼقﺪر خﻮش شانﺲ هﺴﺘﻨﺪ که هﯿﭻ
کﺪامﺸان بﺮاي مﻦ جاذبه اي نﺪاشﺘﻨﺪ
از پﺲ حﺲ شﻮخ ﻃﺒعی زود گﺬرم تکان عﺠﯿﺒی حﺲ کﺮدم  .ﭼﯿﺰي که درسﺖ نﻤی دانﺴﺘﻢ ﭼه بﻮد  .به اﻓکار شﺮارت آمﯿﺰ
جﺴﯿکا ربﻂ داشﺖ که دخﺘﺮ تازه وارد از آنها بی خﺒﺮ بﻮد ...مﯿﻞ شﺪیﺪي داشﺘﻢ که بﯿﻦ آن دو ﻗﺪم بﮕﺬارم  ،جلﻮي بِال سﭙﺮ
شﻮم و از او در بﺮابﺮ بﺨﺶ هاي سﯿاه اﻓکار جﺴﯿکا مﺤاﻓﻈﺖ کﻨﻢ  .ﭼه حﺲ عﺠﯿﺒی .
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در حالی که سعی می کﺮدم انﮕﯿﺰه ي پﺸﺖ آن ﺿﺮبه را از خﻮد دور کﻨﻢ  ،یﮏ بار دیﮕﺮ نﮕاهی به دانﺶ آمﻮز جﺪیﺪ
انﺪاخﺘﻢ
احﺘﻤاﻻً ایﻦ ﻓقﻂ از آن ﻏﺮیﺰه هاي حفاﻇﺘی ام بﻮد که مﺪتها ﻗﺒﻞ به خاك سﭙﺮده شﺪه بﻮد -ﻗﻮي بﺮاي ﺿعﯿﻒ  .ایﻦ دخﺘﺮ به
نﻈﺮ شکﻨﻨﺪه تﺮ از هﻢ کالسی هاي جﺪیﺪش می آمﺪ  .پﻮسﺘﺶ به ﻗﺪري نازك بﻮد که شﮏ داشﺘﻢ تﻮانایی حفاﻇﺖ او از دنﯿاي
بﯿﺮون را داشﺘه باشﺪ  .می تﻮانﺴﺘﻢ آهﻨﮓ جﺮیان خﻮن در رگهایﺶ را از زیﺮ پﻮسﺖ شفاف و رنﮓ پﺮیﺪه ي او بﺒﯿﻨﻢ ...ولی
نﺒایﺪ روي آن مﺘﻤﺮکﺰ می شﺪم  .مﻦ در رونﺪ زنﺪگی اي که انﺘﺨاب کﺮده بﻮدم خﻮب بﻮدم  ،ولی به انﺪازه ي جاسﭙﺮ تﺸﻨه
می شﺪم  .و هﯿﭻ حقی بﺮاي وسﻮسه شﺪن نﺪاشﺘﻢ
کﻤی بﯿﻦ ابﺮوهایﺶ ﭼﯿﻦ اﻓﺘاده بﻮد و به نﻈﺮ می رسﯿﺪ که از آن آگاه نﺒاشﺪ  .به ﻃﺮزي ناباورانه ناامﯿﺪ کﻨﻨﺪه بﻮد ! به ﻃﻮر
واﺿﺢ می دیﺪم که مﺮکﺰ تﻮجه ﻗﺮار گﺮﻓﺘﻦ و مکالﻤه با کﺴانی که نﻤی شﻨاخﺖ بﺮایﺶ مﺸکﻞ اسﺖ  .از ﻃﺮز نﮕه داشﺘﻦ
شانه هایﺶ حﺲ می کﺮدم که خﺠالﺖ می کﺸﯿﺪ  .و همﭼنان ﻓقﻂ احﺴاس می کﺮدم  ،ﻓقﻂ می دیﺪم ،ﻓقﻂ تﺼﻮر می کﺮدم .
هﯿﭻ ﭼﯿﺰي جﺰ سکﻮت از سﻮي یﮏ دخﺘﺮ خﯿلی معﻤﻮلی وجﻮد نﺪاشﺖ  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ هﯿﭻ ﭼﯿﺰي بﺸﻨﻮم  .ﭼﺮا ؟
رزالی تمرکزم را برهم زد و زمزمه کرد:بریم؟
با آسﻮدگی نﮕاهﻢ را از دخﺘﺮ بﺮگﺮدانﺪم  .نﻤی خﻮاسﺘﻢ به شکﺴﺖ خﻮردن ادامه دهﻢ -آزارم می داد .و نﻤی خﻮاسﺘﻢ به
دانﺴﺘﻦ اﻓکار مﺨفی او عالﻗه مﻨﺪ شﻮم  .بﺪون شﮏ وﻗﺘی اﻓکارش ﻓاش می شﺪ راهی بﺮاي آن پﯿﺪا مﯿکﺮدم  -به بی اهﻤﯿﺘی
اﻓکار هﺮ انﺴان دیﮕﺮي می بﻮد  .به تالشی که بایﺪ بﺮاي رسﯿﺪن به آنها مﯿکﺮدم  ،نﻤی ارزیﺪ .

شانه ام را باﻻ انﺪاخﺘﻢ  .او به انﺪازه اي عالﻗه مﻨﺪ نﺒﻮد که بﺨﻮاهﺪ بﺮاي به دسﺖ آوردن اﻃالعات بﯿﺸﺘﺮ ﻓﺸاري بﯿاورد .
مﻦ هﻢ نﺒایﺪ عالﻗه مﻨﺪ می بﻮدم
از سﺮ مﯿﺰ بلﻨﺪ شﺪیﻢ و از کاﻓه تﺮیا بﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ .
امﺖ رزالی و جاسﭙﺮ که تﻈاهﺮ به سال آخﺮي بﻮدن می کﺮدنﺪ ؛ به سﻤﺖ کالس هایﺸان رﻓﺘﻨﺪ  .مﻦ به سﻤﺖ کالس زیﺴﺖ
شﻨاسی سال دومی ها رﻓﺘﻢ  .کالس آﻗاي بنر مﺮدد ؛  ،مﺮدي با یﮏ هﻮش مﺘﻮسﻂ که ﻓقﻂ سعی مﯿکﺮد از کﻨفﺮانﺴﺶ یﮏ
ﭼﯿﺰي در بﯿاورد که یﮏ دانﺶ  ،آمﻮز سال دوم پﺰشکی را هﻢ مﺘعﺠﺐ می کﺮد
در کالس روي صﻨﺪلی ام نﺸﺴﺘﻢ و کﺘابﻢ را باز هﻢ بﺮاي صﺤﻨه سازي (در آنها ﭼﯿﺰي وجﻮد نﺪاشﺖ که نﺪانﻢ ) باز کﺮدم
مﻦ تﻨها دانﺶ آمﻮزي بﻮدم که روي مﯿﺰ تﻨها می نﺸﺴﺖ  .انﺴانها به انﺪازه ي کاﻓی باهﻮش نﺒﻮدنﺪ که مﺘﻮجه باشﻨﺪ از مﻦ
می تﺮسﻨﺪ  ،ولی ﻏﺮایﺰشان کاﻓی بﻮد که آنها را دور نﮕه دارد
کﻢ کﻢ کالس از دانﺶ آمﻮزانی که ناهارشان را خﻮرده بﻮدنﺪ پﺮ شﺪ  .به صﻨﺪلی تکﯿه دادم مﻨﺘﻈﺮ شﺪم تا زمان بﮕﺬرد .
بازهﻢ آرزو کﺮدم که اي کاش می تﻮانﺴﺘﻢ بﺨﻮابﻢ  .به دلﯿﻞ ایﻨکه در ﻓکﺮ او بﻮدم وﻗﺘی آنﺠال دخﺘﺮ تازه وارد را تا در
کالس هﻤﺮاهی کﺮد  ،شﻨﯿﺪن اسﻤﺶ  ،تﻮجه ام را جلﺐ کﺮد  :بال هﻢ مﺜﻞ مﻦ خﺠالﺘﯿه  .شﺮط می بﻨﺪم امﺮوز بﺮاش روز
سﺨﺘﯿه  .کاش می تﻮنﺴﺘﻢ یه ﭼﯿﺰي بﮕﻢ ...ولی احﺘﻤاﻻ ﻓقﻂ احﻤقانه به نﻈﺮ مﯿاد ...
خﻮدشه ! مایﮏ نﯿﻮتﻮن بﺮ روي صﻨﺪلی ﭼﺮخﯿﺪ که آنها را بﺒﯿﻨﺪ .
هﻨﻮز هﻢ از جایی که بال سﻮان ایﺴﺘاده بﻮد ﭼﯿﺰي نﻤی شﻨﯿﺪم .جاي خالی اﻓکار او مﺮا آزرده و عﺼﺒی کﺮد  .او نﺰدیﮏ تﺮ
آمﺪ  .از راهﺮو کﻨار مﻦ رد شﺪ که به سﻤﺖ مﯿﺰ معلﻢ بﺮود  .دخﺘﺮ بﯿﭽاره ؛ صﻨﺪلی کﻨار مﻦ تﻨها صﻨﺪلی خال ی بﻮد  .به
ﻃﻮر خﻮدکار جاي او را روي مﯿﺰ خالی کﺮدم و کﺘاب هایﻢ را کﻨار گﺬاشﺘﻢ  .شﮏ داشﺘﻢ که ایﻨﺠا احﺴاس راحﺘی کﻨﺪ .
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ﻗﺮار بﻮد نﯿﻤﺴال تﺤﺼﯿلی ﻃﻮﻻنی اي داشﺘه باشﺪ -حﺪاﻗﻞ در ایﻦ کالس  .شایﺪ با نﺸﺴﺘﻦ در کﻨار او می تﻮانﺴﺘﻢ به
رازهایﺶ پی بﺒﺮم  .تا به حال نﯿاز نﺒﻮد که بﺮاي شﻨﯿﺪن اﻓکار کﺴی به او نﺰدیﮏ باشﻢ ...نه ایﻨکه ﻗﺮار بﻮد ﭼﯿﺰي پﯿﺪا کﻨﻢ
که ارزش گﻮش دادن داشﺘه باشﺪ
بال سﻮان از جلﻮي هﯿﺘﺮ رد شﺪ که بادي از آن به ﻃﺮف مﻦ می وزیﺪ .
بﻮي او مانﻨﺪ گلﻮله اي نابﻮدگﺮ به مﻦ بﺮخﻮرد کﺮد مﺜﻞ حﻤله ي مﻮشﮏ  .هﯿﭻ صﺤﻨه ي وحﺸﯿانه اي نﻤی تﻮانﺴﺖ شﺪت
اتفاﻗی که در آن  ،لﺤﻈه بﺮایﻢ اﻓﺘاد را بﯿان کﻨﺪ  .در آن لﺤﻈه  ،هﯿﭻ شﺒاهﺘی به انﺴانی که زمانی بﻮدم نﺪاشﺘﻢ ؛ هﯿﭻ ردي
از انﺪك انﺴانﯿﺘی که سعﯿﻢ بﺮآن بﻮد که خﻮد را در آن بﭙﻮشانﻢ  ،باﻗی نﻤانﺪه بﻮد
مﻦ یﮏ شکارﭼی بﻮدم  .او صﯿﺪ مﻦ بﻮد  .در تﻤام دنﯿا هﯿچ ﭼﯿﺰي جﺰ آن واﻗعﯿﺖ وجﻮد نﺪاشﺖ
اتاﻗی نﺒﻮد که پﺮ از شاهﺪ باشﺪ  -آنها در ذهﻦ مﻦ خﺴارت ﺛانﻮیه بﻮدنﺪ  .معﻤاي اﻓکار او ﻓﺮامﻮش شﺪه بﻮد  .از آنﺠایی که
او پﺲ از ایﻦ دیﮕﺮ نﻤی تﻮانﺴﺖ به آنها بﯿﻨﺪیﺸﺪ .اﻓکارش هﯿﭻ معﻨایی نﺪاشﺘﻨﺪ ،مﻦ یﮏ خﻮن آشام بﻮدم و او شﯿﺮیﻦ تﺮیﻦ
خﻮنی را داشﺖ که در ﻃی هﺸﺘاد سال به مﺸامﻢ خﻮرده بﻮد .
تﺼﻮرش را هﻢ نﻤی کﺮدم که هﻤﭽﯿﻦ رایﺤه اي وجﻮد داشﺘه باشﺪ  .اگﺮ می دانﺴﺘﻢ وجﻮد دارد مﺪت ها پﯿﺶ به دنﺒالﺶ می
رﻓﺘﻢ  .تﻤام  ،سﯿاره را بﺮایﺶ جﺴﺘﺠﻮ می کﺮدم  .می تﻮانﺴﺘﻢ ﻃعﻤﺶ را تﺼﻮر کﻨﻢ

هﻤﯿﻦ که پایﺶ به زمﯿﻦ رسﯿﺪ  ،ﭼﺸﻤانﺶ به ﻃﺮف مﻦ لﻐﺰیﺪ  ،حﺮکﺘ ی که به ﻃﻮر واﺿﺢ او می خﻮاسﺖ دزدکی باشﺪ .
نﮕاهﺶ با نﮕاه مﻦ تالﻗ ی کﺮد و بازتاب خﻮدم را در آیﻨه ي ﭼﺸﻢ هاي درشﺖ او دیﺪم  .شﻮك ﭼهﺮه اي که در آنﺠا دیﺪم
جان او را بﺮاي ﭼﻨﺪ دﻗﯿقه ي کﻮتاه نﺠات داد .
او وﺿعﯿﺖ را بهﺒﻮد نﺒﺨﺸﯿﺪ  .وﻗﺘی حالﺘی که به ﭼهﺮه ي مﻦ نقﺶ بﺴﺘه بﻮد را نﻈاره کﺮد خﻮن دوباره به گﻮنه هایﺶ
هﺠﻮم آورد و  ،پﻮسﺘﺶ را به لﺬیﺬ تﺮیﻦ رنﮕی درآورد که تا به حال دیﺪه بﻮدم  .رایﺤه در سﺮم مانﻨﺪ مه اي ﻏلﯿﻆ بﻮد  .به
سﺨﺘی می تﻮانﺴﺖ به آن ﻓکﺮ کﻨﻢ  .اﻓکارم ﻃﻐﯿانﮕﺮ  ،از هﻢ گﺴﺴﺘه  ،در بﺮابﺮ کﻨﺘﺮل می جﻨﮕﯿﺪنﺪ حاﻻ او آهﺴﺘه تﺮ ﻗﺪم بﺮ
می داشﺖ ؛ انﮕار ﺿﺮورت بﺮاي ﻓﺮار را درك کﺮده بﻮد  .شﺘاب باعﺚ شﺪه بﻮد دسﺖ و پایﺶ را گﻢ کﻨﺪ  -او لﻐﺰیﺪ و به
ﻃﺮف جلﻮ سکﻨﺪري خﻮرد ،نﺰدیﮏ بﻮد روي دخﺘﺮي بﯿفﺘﺪ که جلﻮي مﻦ نﺸﺴﺘه بﻮد  .آسﯿﺐ پﺬیﺮ و ﺿعﯿﻒ  .حﺘی بﯿﺸﺘﺮ از
حﺪ معﻤﻮل بﺮاي انﺴان ها .
سع ی کﺮدم روي ﭼهﺮه اي که در ﭼﺸﻢ هاي او دیﺪه بﻮدم تﻤﺮکﺰ کﻨﻢ ،ﭼهﺮه اي که می شﻨاخﺘﻢ و از آن تﻨفﺮ داشﺘﻢ .ﭼهﺮه ي
هﯿﻮﻻي درونﻢ  -ﭼهﺮه اي که با دهه ها کﻮشﺶ و اراده اي اسﺘﻮار عقﺐ می رانﺪم .حاﻻ ﭼقﺪر راحﺖ به لﺒه ي پﺮتﮕاه
رسﯿﺪه بﻮدم
عﻄﺮ  ،یﮏ بار دیﮕﺮ اﻃﺮاف مﻦ پﯿﭽﯿﺪ  ،اﻓکارم را پﺮیﺸان کﺮد و نﺰدیﮏ بﻮد مﺮا از جا بلﻨﺪ کﻨﺪ " .نه "
هﻤﭽﻨانکه در تالش بﻮدم خﻮدم را روي صﻨﺪلی نﮕه دارم لﺒه ي زیﺮي مﯿﺰ را مﺤکﻢ گﺮﻓﺘﻢ  .ﭼﻮب تﺤﻤﻞ آن ﻓﺸار را
نﺪاشﺖ  .دسﺘﻢ پایه را ﭼالنﺪ و وﻗﺘی آن را رها کﺮد پﺮ از تﺮاشه هاي خﺮد و خﻤﯿﺮ ﭼﻮب بﻮد  .ﻗالﺒی به شکﻞ انﮕﺸﺘانﻢ
روي بقایاي آن حﮏ شﺪ" شﻮاهﺪ رو از بﯿﻦ بﺒﺮ " ایﻦ یﮏ ﻗانﻮن بﻨﯿادي بﻮد  .سﺮیعاً با نﻮك انﮕﺸﺘانﻢ لﺒه هاي اﺛﺮي که به
جا گﺬاشﺘه بﻮدم را سایﯿﺪم  ،تا ایﻨکه ﭼﯿﺰي جﺰ یﮏ سﻮراخ ناصاف و کﭙه اي از تﺮاشه ها روي زمﯿﻦ نﻤانﺪ ،که آن را با
پایﻢ پﺮاکﻨﺪه کﺮدم "شﻮاهﺪ رو از بﯿﻦ بﺒﺮ  .خﺴارت ﺛانﻮیه"
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عﻄﺶ هﻤﭽﻮن آتﺶ گلﻮیﻢ را سﻮزانﺪ  .دهانﻢ خﺸﮏ بﻮد  .جﺮیان تازه ي زهﺮ هﯿﭻ کﻤکی به بﺮﻃﺮف کﺮدن آن حالﺖ نﻤی
کﺮد  .شکﻤﻢ از گﺮسﻨﮕی پﯿﭻ خﻮرد  .عﻀالتﻢ مﻨقﺒﺾ و آماده ي پﺮش شﺪنﺪ یﮏ ﺛانﯿه ي کامﻞ هﻢ نﮕﺬشﺘه بﻮد  .او هﻨﻮز
در حال بﺮداشﺘﻦ هﻤان ﻗﺪمی بﻮد که او را در مﺴﯿﺮ بادي که به ﻃﺮف مﻦ می رسﯿﺪ ﻗﺮار می داد .
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می دانﺴﺘﻢ حاﻻ ﭼه اتفاﻗی بایﺪ می اﻓﺘاد  .دخﺘﺮ مﺠﺒﻮر می شﺪ کﻨار مﻦ بﻨﺸﯿﻨﺪ و مﻦ مﺠﺒﻮر می شﺪم او را بکﺸﻢ  .ناﻇﺮان
بی گﻨاه داخﻞ ایﻦ کالس  ،هﺠﺪه بﭽه ي دیﮕﺮ و یﮏ مﺮد  ،ﭼﻮن ﭼﯿﺰي را که بﺰودي بایﺪ مﺸاهﺪه می کﺮدنﺪ می دیﺪنﺪ
اجازه نﺪاشﺘﻨﺪ ایﻦ اتاق را تﺮك کﻨﻨﺪ .
از ﻓکﺮ کاري که بایﺪ انﺠام می دادم بﺮخﻮد لﺮزیﺪم  .حﺘی در بﺪتﺮیﻦ دورانﻢ هﺮگﺰ اﻓﺮاد بی گﻨاه را نکﺸﺘه بﻮدم  ،نه در
ﻃﻮل هﺸﺖ دهه  .و حاﻻ نقﺸه ي کﺸﺘار ﻓﺠﯿﺢ بﯿﺴﺖ تاي آنها را به یﮏ باره کﺸﯿﺪه بﻮدم
ﭼهﺮه ي هﯿﻮﻻي درون آیﻨه مﺮا دسﺖ انﺪاخﺘه بﻮد  .حﺘی با ایﻨکه بﺨﺸی از مﻦ از هﯿﻮﻻ در ﻓﺮار بﻮد بﺨﺶ دیﮕﺮ نقﺸه می
کﺸﯿﺪ .
اگﺮ آن دخﺘﺮ را اول می کﺸﺘﻢ  ،پﯿﺶ از آنکه آدم هاي داخﻞ کالس بﺘﻮانﻨﺪ عکﺲ العﻤﻞ ي نﺸان دهﻨﺪ ﻓقﻂ کارم با او پانﺰده
یا بﯿﺴﺖ  ،ﺛانﯿه ﻃﻮل می کﺸﯿﺪ  .شایﺪ یﮏ مقﺪار بﯿﺸﺘﺮ اگﺮ در اول مﺘﻮجه نﻤی شﺪنﺪ که مﻦ ﭼه می کﺮدم  .او زمانی بﺮاي
جﯿﻎ زدن یا احﺴاس درد نﺪاشﺖ ؛ مﻦ نﻤی خﻮاسﺘﻢ او را بی رحﻤانه بکﺸﻢ  .ایﻦ لﻄﻒ را می تﻮانﺴﺘﻢ در حﻖ ایﻦ ﻏﺮیﺒه با
خﻮن وحﺸﺘﻨاك مﻄلﻮب بکﻨﻢ .اما بعﺪ مﺠﺒﻮر می شﺪم جلﻮي آنها را بﮕﯿﺮم تا ﻓﺮار نکﻨﻨﺪ  .نﯿازي نﺒﻮد نﮕﺮان پﻨﺠﺮه ها باشﻢ
 ،به ﻗﺪري مﺮتفﻊ و کﻮﭼﮏ بﻮدنﺪ که نﻤی تﻮانﺴﺘﻨﺪ مﻮجﺐ ﻓﺮار هﯿﭻ کﺴی را ﻓﺮاهﻢ آورنﺪ  .ﻓقﻂ در راه آن را مﺴﺪود می
کﺮدم و آنها به دام می اﻓﺘادنﺪ .

رایﺤه مﺮا عﺬاب می داد  ،راه گلﻮیﻢ را با دردي خﺸﮏ می سﻮزانﺪ "پﺲ اول ناﻇﺮان" .
آن را در سﺮم تﺮسﯿﻢ کﺮدم  .وسﻂ اتاق بﻮدم عقﺐ تﺮیﻦ ردیﻒ در آخﺮ کالس  .اول سﻤﺖ راسﺘﻢ را می گﺮﻓﺘﻢ  ،می تﻮانﺴﺘﻢ
در هﺮ  ،ﺛانﯿه گﺮدن ﭼهار و یا پﻨﺞ تا از اونها رو بﺸکﻨﻢ  .ایﻦ ﻃﻮري سﺮ و صﺪا به پا نﻤی شﺪ  .سﻤﺖ راسﺘی ها خﻮش
شانﺲ تﺮ بﻮدنﺪ ؛ آنها آمﺪن مﺮا نﻤی دیﺪنﺪ .حﺮکﺖ به ﻃﺮف جلﻮ و بعﺪ از ﻃﺮف معکﻮس در ردیﻒ سﻤﺖ ﭼﭗ حﺪاکﺜﺮ ،
پﻨﺞ ﺛانﯿه از وﻗﺖ مﺮا می گﺮﻓﺖ و زنﺪگی تﻤام اﻓﺮاد داخﻞ ایﻦ کالس را ...بﺮاي بال سﻮان زمان کاﻓی بﻮد تا لﺤﻈه اي بﺒﯿﻨﺪ
که ﭼه بالیی سﺮش خﻮاهﺪ اومﺪ  .به انﺪازه اي کاﻓی بﻮد تا تﺮس را احﺴاس کﻨﺪ  .شایﺪ  ،به انﺪازه اي کاﻓی بﻮد تا بﺘﻮانﺪ
جﯿﻎ بکﺸﺪ الﺒﺘه اگﺮ از شﻮك سﺮ جاي خﻮد مﯿﺨکﻮب نﻤی شﺪ  .یﮏ جﯿﻎ  ،مالیﻢ که باعﺚ نﻤی شﺪ هﯿﭻ کﺲ به ایﻦ ﻃﺮف
بﺪود
نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم  ،ایﻦ صﺤﻨه مﺜﻞ آتﺸی بﻮد که در رگهایﻢ جﺮیان داشﺖ  ،در سﯿﻨه ام شعله ور بﻮد و مﻦ رو با بهﺘﺮیﻦ
انﮕﯿﺰه ها تﺸﻮیﻖ می کﺮد که از عهﺪه ي ایﻦ کار بﺮمی آیﻢ  .او حاﻻ داشﺖ می ﭼﺮخﯿﺪ  .تا ﭼﻨﺪ ﺛانﯿه ي دیﮕﺮ اون در
ﻓاصله ي ﭼﻨﺪ ایﻨﭽی مﻦ می نﺸﺴﺖ
هﯿﻮﻻي درون سﺮم با امﯿﺪواري لﺒﺨﻨﺪ زد.
یﮏ نفﺮ در ﻃﺮف ﭼﭙﻢ پﻮشه اي را بﺴﺖ  .سﺮم را بلﻨﺪ نکﺮم تا بﺒﯿﻨﻢ کﺪام یﮏ از آن انﺴان هاي مﺤکﻮم به ﻓﻨا بﻮد  .اما ایﻦ
حﺮکﺖ باعﺚ شﺪ مﻮج عادي و عاري از رایﺤه اي صﻮرتﻢ را نﻮازش دهﺪ .
بﺮاي یﮏ ﺛانﯿه ي کﻮتاه تﻮانﺴﺘﻢ به ﻃﻮر واﺿﺢ ﻓکﺮ کﻨﻢ  .در آن لﺤﻈه ي ارزشﻤﻨﺪ  ،دو ﭼهﺮه را پهلﻮ به پهلﻮي هﻢ دیﺪم .
یکی از آن دو  ،ﭼهﺮه مﺘعلﻖ به خﻮدم بﻮد  ،یا بهﺘﺮ بﮕﻮیﻢ  :ﻗﺒال بﻮد  .یﮏ هﯿﻮﻻي ﭼﺸﻢ ﻗﺮمﺰ که به ﻗﺪري مﺮدم را کﺸﺘه
بﻮد که شﻤارش آن را از دسﺘﺶ رﻓﺘه بﻮد .ﻗﺘﻞ هاي تﻮجﯿه پﺬیﺮ و مﻨﻄقی  .ﻗاتﻞِ ﻗاتالن  -ﻗاتﻞ دسﺖ نﺸانﺪه ي هﯿﻮﻻهاي کﻢ
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ایﻨکه سعی کﻨﻢ زمانی که هﻤه هﺮاسان آشفﺘه و در تکاپﻮ بﻮدنﺪ به زمﯿﻦ نﺸان بﺰنﻢ  ،مﻤکﻦ بﻮد کار را آهﺴﺘه تﺮ و سﺨﺖ
تﺮ کﻨﺪ  .ﻏﯿﺮ مﻤکﻦ نﺒﻮد  ،اما سﺮ و صﺪاي بﯿﺸﺘﺮي راه می اﻓﺘاد  .مﻤکﻦ بﻮد کﺴی بﺸﻨﻮد  ...و مﻦ مﺠﺒﻮر می شﺪم تا در
ایﻦ ساعﺖ نﺤﺲ حﺘی اﻓﺮاد بی گﻨاه بﯿﺸﺘﺮي بکﺸﻢ  .و زمانی که دیﮕﺮان را به ﻗﺘﻞ می رسانﺪم آﺛار خﻮن او از بﯿﻦ می
رﻓﺖ
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ﻗﺪرت تﺮ  .به گﻤانﻢ  ،آن عقﺪه ي خﺪایی کﺮدن بﻮد  -تﺼﻤﯿﻢ در ایﻦ باره که ﭼه کﺴی سﺰاوار مﺤکﻮم شﺪن به مﺮگ اسﺖ .
ایﻦ تﻮاﻓقی بﻮد که با خﻮدم کﺮده بﻮدم .مﻦ از خﻮن انﺴان ها تﻐﺬیه کﺮده بﻮدم  ،اما نه به معﻨاي واﻗعی  .ﻗﺮبانی هاي مﻦ با
آن سﺮگﺮمی هاي سﯿاهﺸان .ﭼﻨﺪان انﺴان تﺮ از مﻦ نﺒﻮدنﺪ
صﻮرت دیﮕﺮ مﺘعلﻖ به کارﻻیﻞ بﻮد.
روز روشﻦ و سﯿاه تﺮیﻦ شﺐ بﻮدنﺪ
هﯿﭻ شﺒاهﺘی بﯿﻦ ایﻦ دو صﻮرت وجﻮد نﺪاشﺖ آنها در کﻨار هﻢ مانﻨﺪ ِ
هﯿﭻ دلﯿلی وجﻮد نﺪاشﺖ که آنها را با هﻢ مقایﺴه کﻨی  .کارﻻیﻞ پﺪر زیﺴﺘی مﻦ نﺒﻮد  .ما از نﻈﺮ ﻗﯿاﻓه هﯿﭻ شﺒاهﺘی نﺪاشﺘﯿﻢ ،
یکﺴان بﻮدن رنﮓ پﻮسﺖ ما مﺤﺼﻮلی از ذات اصلی ما بﻮد ؛ هﻤه ي خﻮن آشام ها پﻮسﺘی رنﮓ پﺮیﺪه و یﺨی داشﺘﻨﺪ .
شﺒاهﺖ بﯿﻦ رنﮓ ﭼﺸﻤهاي ما دلﯿﻞ دیﮕﺮي داشﺖ -انعکاسی از یﮏ انﺘﺨاب مﺘقابﻞ .
و با ایﻦ حال  ،هﺮﭼﻨﺪ یﮏ مقایﺴه بی پایه و اساس بﻮد  ،مﻦ خﯿال کﺮده بﻮدم که تا انﺪازه اي  ،صﻮرتﻢ بازتابی از ﭼهﺮه ي
او را خﻮاهﺪ داشﺖ  ،در هفﺘاد سال عﺠﯿﺐ اخﯿﺮ مﻦ با آﻏﻮش باز انﺘﺨاب او را پﺬیﺮﻓﺘه بﻮدم و ﻗﺪم در جاي پاي او گﺬاشﺘه
بﻮدم
سﯿﻤاي مﻦ تﻐﯿﯿﺮ نکﺮده بﻮد  ،اما به نﻈﺮم ایﻦ ﻃﻮر می رسﯿﺪ که ذره اي از خﺮَد او به ﭼهﺮه ي مﻦ سایه انﺪاخﺘه اسﺖ ،
ایﻨکه ردي از شفقﺖ او می تﻮانﺴﺖ در ﻓﺮم دهان مﻦ دیﺪه و مقﺪاري جﺰﺋی از صﺒﺮ و شکﯿﺒایی اش روي ابﺮوهایﻢ واﺿﺢ
و مﺸهﻮد اسﺖ .

در سﺮم ﭼﺸﻤان مهﺮبان کارﻻیﻞ مﻦ را نﺼﯿﺤﺖ نکﺮدنﺪ  .می دانﺴﺘﻢ که مﻦ را به خاﻃﺮ عﻤﻞ وحﺸﺘﻨاکی که می خﻮاسﺘﻢ
انﺠام دهﻢ خﻮاهﺪ بﺨﺸﯿﺪ  .ﭼﺮا که مﺮا دوسﺖ داشﺖ  .ﭼﺮا که ﻓکﺮ می کﺮدم مﻦ بهﺘﺮ از آنﭽه بﻮدم هﺴﺘﻢ  .و او باز هﻢ مﺮا
دوسﺖ خﻮاهﺪ داشﺖ حﺘی اگﺮ اﻵ ن ﺛابﺖ می کﺮدم که اشﺘﺒاه می کﺮده .
بال سﻮان در صﻨﺪلی کﻨار مﻦ نﺸﺴﺖ حﺮکاتﺶ سﻨﮕﯿﻦ و ناجﻮر بﻮدنﺪ  -با تﺮس؟  -و رایﺤه ي خﻮن او هﻤﭽﻮن ابﺮي
سﺮکﺶ اﻃﺮاف مﻦ را گﺮﻓﺖ  .به پﺪرم ﺛابﺖ مﯿکﺮدم که راجﻊ به مﻦ اشﺘﺒاه می کﻨﺪ .ﻏﻢ حاکی از ایﻦ حقﯿقﺖ کﻢ و بﯿﺶ
مانﻨﺪ آتﺶ درون گلﻮیﻢ دردناك بﻮد .
با تﻨفﺮ شﺪیﺪ از دخﺘﺮ با هﯿﻮﻻي درونﻢ که بﺮاي گﺮﻓﺘﻦ او تالش می کﺮد مﺒارزه می کﺮدم .
ﭼﺮا او بایﺪ به ایﻨﺠا می اومﺪ؟ ﭼﺮا او بایﺪ وجﻮد می داشﺖ ؟ ﭼﺮا او بایﺪ صلﺢ و آرامﺶ انﺪکی که در ایﻦ زنﺪگ ی ام داشﺘﻢ
خﺮاب می کﺮد ؟ اصالً ﭼﺮا ایﻦ انﺴان آزار دهﻨﺪه به دنﯿا آمﺪه بﻮد؟ او مﺮا نابﻮد می کﺮد .
صﻮرتﻢ را از او بﺮگﺮدانﺪم  ،با خﺸﻤی ناگهان ی  ،بﯿﺰاري بی دلﯿلی تﻤام وجﻮدم را ﻓﺮا گﺮﻓﺖ .
ایﻦ مﻮجﻮد که بﻮد؟ ﭼﺮا مﻦ ﭼﺮا حاﻻ؟ ﭼﺮا مﻦ بایﺪ هﻤه ﭼﯿﺰم را به خاﻃﺮ ایﻨکه او ایﻦ شهﺮ بی جﺬابﯿﺖ را بﺮاي پﺪیﺪار
شﺪنﺶ انﺘﺨاب  ،کﺮده بﻮد از دسﺖ می دادم ؟ ﭼﺮا بایﺪ به ایﻨﺠا می آمﺪ ؟
مﻦ نﻤی خﻮاسﺘﻢ یﮏ هﯿﻮﻻ باشﻢ ! نﻤی خﻮاسﺘﻢ یﮏ اتاق پﺮ از بﭽه هاي بی گﻨاه را بکﺸﻢ ! نﻤی خﻮاسﺘﻢ تﻤام ﭼﯿﺰهایی را
که در یﮏ زنﺪگی پﺮ از ازخﻮد گﺬشﺘﮕی و انکار به دسﺖ آورده بﻮدم از دسﺖ بﺪهﻢ !
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هﻤه ي آن پﯿﺶ رﻓﺖ هاي کﻮﭼﮏ در ﭼهﺮه ي ایﻦ هﯿﻮﻻ گﻢ شﺪه بﻮد  .در ﻃی ﭼﻨﺪ دﻗﯿقه  ،ﭼﯿﺰي درونﻢ باﻗی نﻤانﺪه بﻮد که
بازتابی از سالها بﻮدن در کﻨار به وجﻮد آورنﺪه ام داشﺘه باشﺪ  .مﺮبی مﻦ پﺪرم  ،هﺮﭼه که اسﻤﺶ را می گﺬاریﺪ  .ﭼﺸﻤانﻢ
مانﻨﺪ دیﺪگان یﮏ شﯿﻄان ﻗﺮمﺰ بﻮدنﺪ و بﺮق می زدنﺪ به رنﮓ ﻗﺮمﺰ می درخﺸﯿﺪنﺪ .تﻤام آن شﺒاهﺖ ها بﺮاي هﻤﯿﺸه از
دسﺖ می رﻓﺖ
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نﻤی خﻮاسﺘﻢ  .او هﻢ نﻤی تﻮانﺴﺖ مﻦ را مﺠﺒﻮر کﻨﺪ .

مﺸکﻞ آن عﻄﺮ بﻮد  ،رایﺤه ي خﻮب او که به ﻃﺮزي وحﺸﺘﻨاك دل انﮕﯿﺰ بﻮد  .اگﺮ ﻓقﻂ راهی بﺮاي مقاومﺖ وجﻮد داشﺖ
...اگﺮ ﻓقﻂ تﻨﺪبادي از هﻮاي تازه می تﻮانﺴﺖ سﺮم را خالی کﻨﺪ .
بال سﻮان مﻮي بلﻨﺪ پﺮپﺸﺖ و ماهﻮنی رنﮕﺶ را در ﻃﺮف مﻦ تکان داد .
مﮕﺮ او روانی بﻮد ؟ مﺜﻞ ایﻦ که داشﺖ بﺪتﺮ هﯿﻮﻻ را تﺮﻏﯿﺐ می کﺮد ! به او ﻃعﻨه می زد و دسﺘﺶ می انﺪاخﺖ  .حاﻻ
هﯿﭻ نﺴﯿﻢ دل رحﻤی نﺒﻮد که بﻮي او را از مﻦ دور کﻨﺪ .هﻤه ﭼﯿﺰ به زودي از دسﺖ می رﻓﺖ .نه  ،هﯿﭻ نﺴﯿﻤی نﺒﻮد که
دسﺖ کﻤﮏ دهﺪ  .اما مﻦ مﺠﺒﻮر نﺒﻮدم تﻨفﺲ کﻨﻢ .
جﺮیان هﻮا را در ریه هایﻢ مﺘﻮﻗﻒ کﺮدم ؛ حﺲ آسﻮدگی لﺤﻈه اي بﻮد  ،اما ناﻗﺺ  .هﻨﻮز خاﻃﺮه ي آن رایﺤه در سﺮم بﻮد
ﻃعﻢ آن را پﺸﺖ  ،زبانﻢ حﺲ می کﺮدم  .حﺘی آن را هﻢ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ بﺮاي مﺪتی ﻃﻮﻻنی تﺤﻤﻞ کﻨﻢ  .اما احﺘﻤاﻻً می شﺪ
بﺮاي یﮏ ساعﺖ تﺤﻤلش کﺮد  .یﮏ ساعﺖ  .ﻓقﻂ به ﻗﺪري کاﻓ ی بﻮد که از ایﻦ اتاق پﺮ از ﻗﺮبان ی بﯿﺮون بﺰنﻢ ،ﻗﺮبانی
هایی که شایﺪ مﺠﺒﻮر نﺒﻮدنﺪ ﻗﺮبانی باشﻨﺪ الﺒﺘه اگﺮ می تﻮانﺴﺘﻢ یﮏ ساعﺖ کﻮتاه را مقاومﺖ کﻨﻢ .
ایﻨکه نفﺲ نکﺸی  ،احﺴاس ناراحﺘی داشﺖ  .بﺪن مﻦ به اکﺴﯿﮋن نﯿاز نﺪاشﺖ  ،اما با ﻏﺮایﺰم جﻮر در نﻤی آمﺪ  .در زمان
هایی که اسﺘﺮس داشﺘﻢ روي حﺲ بﻮیایی ام بﯿﺶ تﺮ از حﻮاس دیﮕﺮ اتکا می کﺮدم  .ایﻦ حﺲ راه را به سﻮي شکار نﺸان
می داد  ،اولﯿﻦ اخﻄار را در آن زمان می داد  .زیاد به ﭼﯿﺰي خﻄﺮناك تﺮ از خﻮدم بﺮنﻤی خﻮردم  ،اما صﯿانﺖ نفﺲ در
گﻮنه ي مﻦ هﻢ به انﺪازه ي اکﺴﺮیﺖ انﺴان ها ﻗﻮي بﻮد .

دخﺘﺮ ساکﺖ مﻮیﺶ را بﯿﻦ ما نﮕه داشﺖ  ،به جلﻮ خﻢ شﺪ و بﺮاي هﻤﯿﻦ روي دﻓﺘﺮش ریﺨﺘﻨﺪ  .مﻦ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ صﻮرتﺶ را
بﺒﯿﻨﻢ  ،تا سع ی کﻨﻢ احﺴاساتی که ﭼﺸﻤان ژرف و شفاف او را پﻮشانﺪه بﻮدنﺪ بﺨﻮانﻢ  .آیا به هﻤﯿﻦ دلﯿﻞ اجازه داده بﻮد
گﯿﺴﻮانﺶ بﯿﻦ ما دیﻮار بﺰنﺪ ؟ که آن ﭼﺸﻢ ها را از مﻦ مﺨفی کﻨﺪ ؟ لﺒﺮیﺰ از تﺮس ؟ خﺠالﺖ ؟ تا رازهایﺶ را از مﻦ مﺨفی
نﮕه دارد ؟ آزردگی پﯿﺸﯿﻨﻢ از ایﻨکه اﻓکار بی صﺪاي او مﺮا از ورود به داخﻞ سﺮش مﻨﻊ کﺮده بﻮد  ،در بﺮابﺮ احﺘﯿاج  -و
تﻨفﺮ  -که در ایﻦ لﺤﻈه بﺮ مﻦ ﭼﯿﺮه شه بﻮد ﺿعﯿﻒ و کﻢ رنﮓ بﻮد  .ﭼﻮنکه  ،مﻦ از ایﻦ زن-بﭽه ي ﺿعﯿفی که در کﻨارم
نﺸﺴﺘه بﻮد نفﺮت داشﺘﻢ  ،با تﻤام وجﻮد و به انﺪازه اي که به خﻮد سابقﻢ عﺸقﻢ به خانﻮاده ام  ،رویاهایﻢ بﺮاي ایﻨکه بهﺘﺮ از
ﭼﯿﺰي باشﻢ که ﻗﺒال بﻮدم ﭼﻨﮓ زده بﻮدم  ، ...از او مﺘﻨفﺮ بﻮدم تﻨفﺮ از آن احﺴاسی که به مﻦ می داد  -ایﻦ کﻤی کﻤﮏ
کﺮد  .بله  ،آزردگی اي که ﻗﺒال احﺴاس می کﺮدم ﺿعﯿﻒ بﻮد  ،اما هﻤان هﻢ کﻤﮏ کﺮد  .به هﺮ جایی مﺘﻮسﻞ مﯿﺸﺪم تا ذهﻦ
مﻦ را از ایﻨکه خﻮن او ﭼه مﺰها ي داشﺖ مﻨﺤﺮف کﻨﺪ .
نفﺮت و آزردگی  .بی ﻗﺮاري  .امکان داشﺖ که ایﻦ ساعﺖ هﺮگﺰ تﻤام نﺸﻮد ؟ و وﻗﺘی که به اتﻤام رسﯿﺪ ...او از کالس
خارج می شﺪ  .مﻦ ﭼه کار می کﺮدم ؟
می تﻮانﺴﺘﻢ خﻮدم را معﺮﻓ ی کﻨﻢ  :سالم اسﻢ مﻦ ادوارد کالﻨه  .می تﻮنﻢ تا کالس بعﺪي هﻤﺮاهﯿﺖ کﻨﻢ ؟
او می گفﺖ بله ،ایﻦ می تﻮانﺴﺖ کار مﺆدبانه اي باشﺪ  .هﺮﭼﻨﺪ از هﻤﯿﻦ اﻻن می تﺮسﯿﺪم که هﻤان ﻃﻮر که انﺘﻈار داشﺘﻢ
دعﻮتﻢ را ﻗﺒﻮل  ،کﻨﺪ و با مﻦ بﯿایﺪ  .احﺘﻤاﻻ راهﻨﻤایی کﺮدن او به مﺴﯿﺮ اشﺘﺒاه کار آسانی بﻮد  .یﮏ جاده ي ﻓﺮعی به سﻤﺖ
جﻨﮕﻞ ...می تﻮانﺴﺘﻢ به او بﮕﻮیﻢ که یکی از کﺘاب هایﻢ را در ماشﯿﻦ جا گﺬاشﺘﻢ ...
آیا کﺴی مﺘﻮجه می شﺪ مﻦ آخﺮیﻦ کﺴی بﻮدم که با او بﻮده ؟ هﻮا بارانی بﻮد مﺜﻞ هﻤﯿﺸه؛ دو نفﺮ با بارانی هاي تﯿﺮه که
راهﺸان را اشﺘﺒاه  ،می رﻓﺘﻨﺪ تﻮجه زیادي جلﺐ نﻤی کﺮد و مﺮا لﻮ نﻤی داد .
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ناراحﺖ  ،اما ﻗابﻞ کﻨﺘﺮل  .تﺤﻤﻞ پﺬیﺮتﺮ از اسﺘﺸﻤام او و ﻓﺮو نکﺮدن دنﺪان هایﻢ در آن پﻮسﺖ لﻄﯿﻒ  ،نازك و شفاف
جﺮیا ِن  -یﮏ ساعﺖ ! ﻓقﻂ یﮏ ساعﺖ  .نﺒایﺪ به عﻄﺮ  ،به ﻃعﻢ می انﺪیﺸﯿﺪم .
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ولی مﻦ تﻨها دانﺶ آمﻮزي نﺒﻮدم که امﺮوز حﻮاسﺶ به او بﻮد  -هﺮ ﭼﻨﺪ که هﯿﭻ کﺲ به انﺪازه ي مﻦ مﺸﺘاق نﺒﻮد  .مایﮏ
نﯿﻮتﻮن از هﺮ تکانی که او روي صﻨﺪلی می خﻮرد آگاه بﻮد  -او در کﻨار مﻦ نا راحﺖ بﻮد هﻤان ﻃﻮر که انﺘﻈار داشﺘﻢ بﻮي
او نﮕﺮانی هاي خﯿﺮ خﻮاهانه را  ،از بﯿﻦ بﺮده بﻮد  .اگﺮ او با مﻦ کالس را تﺮك می کﺮد مایﮏ نﯿﻮتﻮن حﺘﻤاً مﺘﻮجه می
شﺪ .
اگﺮ یﮏ ساعﺖ تﺤﻤﻞ کﺮده بﻮدم ساعﺖ دوم هﻢ می شﺪ ؟
از درد سﻮزش گلﻮیﻢ به خﻮد پﯿﭽﯿﺪم.
او به خانه اي خالی می رﻓﺖ  .رﺋﯿﺲ پلﯿﺲ سﻮان تﻤام روز را کار می کﺮد  .خانه شان را بلﺪ بﻮدم هﻤان ﻃﻮر که تﻤام
خانه هاي ایﻦ شهﺮ کﻮﭼﮏ را می شﻨاخﺘﻢ  .خانه ي آنها در حاشﯿه ي درخﺘان انﺒﻮه بﻮد  ،بﺪون هﻤﺴایه هاي نﺰدیﮏ  .حﺘی
اگﺮ ﻓﺮصﺖ می کﺮد جﯿﻎ بکﺸﺪ  ،که  ،ایﻦ ﻃﻮر نﻤی شﺪ  ،هﯿﭻ کﺲ صﺪایﺶ را نﻤی شﻨﯿﺪ .
احﺘﻤاﻻً ایﻦ راه جﻮاب می داد  .مﻦ هفﺖ دهه بﺪون خﻮن انﺴان سﺮ کﺮده بﻮدم  .اگﺮ نفﺴﻢ را حﺒﺲ می کﺮدم می تﻮانﺴﺘﻢ دو
ساعﺖ دیﮕﺮ هﻢ تﺤﻤﻞ کﻨﻢ  .و وﻗﺘ ی که تﻨها گﯿﺮش می آوردم احﺘﻤال ایﻨکه کﺴی دیﮕﺮ هﻢ آسﯿﺐ بﺒﯿﻨﺪ وجﻮد نﺪاشﺖ  .و
هﯿﭻ عﺠله اي هﻢ در  ،کار نﺒﻮ د .هﯿﻮﻻي درونﻢ مﻮاﻓقﺖ کﺮد .
با ایﻦ ﻓکﺮ که اگﺮ بﺮاي کﺸﺘﻦ ایﻦ دخﺘﺮ بی گﻨاه صﺒﺮ می کﺮدم  ،می شﺪ بقﯿه ي نﻮزده نفﺮ حاﺿﺮ در ایﻦ کالس را نﺠات
دهﻢ و کﻤﺘﺮ یﮏ هﯿﻮﻻ باشﻢ خﻮدم را ﻓﺮیﺐ دادم

آن ساعﺖ را ایﻦ گﻮنه گﺬرانﺪم  ،با تﺼﻮر بهﺘﺮیﻦ راه بﺮاي کﺸﺘﻦ او  .سعی کﺮدم به نقﺸه ي نهایی ﻓکﺮ نکﻨﻢ  .مﻤکﻦ بﻮد
زیاده روي کﻨﻢ ؛ مﻤکﻦ بﻮد دسﺖ از مﺒارزه بﺮدارم و در مالء عام هﻤه را بکﺸﻢ  .ﻓقﻂ نقﺸه کﺸﯿﺪم  ،نه بﯿﺸﺘﺮ  .ایﻦ کار
مﺮا بﺮاي ساعﺘ ی سﺮ پا نﮕه داشﺖ .
یﮏ بار بﺮاي یﮏ لﺤﻈه ي کﻮتاه  ،از پﺸﺖ مﻮهاي حالﺖ دارش نﮕاه ی به مﻦ انﺪاخﺖ  .می تﻮانﺴﺘﻢ شعله هاي تﻨفﺮي که
به ناحﻖ از وجﻮدم به بﯿﺮون زبانه می کﺸﯿﺪ را حﺲ کﻨﻢ  .وﻗﺘی نﮕاهﺶ را مالﻗات کﺮدم بازتاب آن را در ﭼﺸﻢ هاي
وحﺸﺖ زده اش دیﺪم  .ﻗﺒﻞ از ایﻨکه بﺘﻮانﺪ باز در مﻮهایﺶ مﺨفی شﻮ د ،خﻮن گﻮنه هایﺶ را نقاشی کﺮده بﻮد  ،و نﺰدیﮏ
بﻮد که هﻤه ﭼﯿﺰ را خﺮاب کﻨﻢ .
ولی زنﮓ به صﺪا درآمﺪ  .نﺠات یاﻓﺘﻦ تﻮسﻂ زنﮓ  -ﭼه کلﯿﺸه  .ما هﺮ دو نﺠات یاﻓﺘه بﻮدیﻢ  .او از مﺮگ نﺠات یاﻓﺘه بﻮد
و مﻦ در آن لﺤﻈه از تﺒﺪیﻞ شﺪن به مﻮجﻮد خﻮﻓﻨاکی که از آن وحﺸﺖ داشﺘﻢ و بی زار بﻮدم.
نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ آن ﻃﻮر که می بایﺴﺖ آهﺴﺘه حﺮکﺖ کﻨﻢ  .به سﺮعﺖ تﯿﺮ از کالس بﯿﺮون رﻓﺘﻢ  .اگﺮ در آن لﺤﻈه کﺴی مﺮا
نﮕاه می کﺮد مﺸکﻮك می شﺪ که حﺘﻤاً مﺸکلی داشﺘﻢ  .هﯿﭻ کﺲ به مﻦ تﻮجه نﻤی کﺮد  .هﻨﻮز تﻤام ﻓکﺮ و ذکﺮ آنها دور
دخﺘﺮي می گﺸﺖ که در ﻃﻮل یﮏ ساعﺖ مﺤکﻮم به مﺮگ شﺪه بﻮد
در اتﻮمﺒﯿلﻢ مﺨفی شﺪم .دوسﺖ نﺪاشﺘﻢ ﻓکﺮ کﻨﻢ که بایﺪ مﺨفی شﻮم  .ﭼقﺪر بﺰدﻻنه به نﻈﺮ می رسﯿﺪ  .ولی مﺴلﻤاً اصﻞ
مﺴﺌله سﺮ هﻤﯿﻦ بﻮد .
دیﮕﺮﻗﺪرتی بﺮایﻢ نﻤانﺪه بﻮدکه بﺨﻮاهﻢ در اﻃﺮاف انﺴانها بﻤانﻢ  .تﻤﺮکﺰ زیاد و تالش بﺮاي نکﺸﺘﻦ یکی از آنها هﯿﭻ نﯿﺮویی
بﺮاي مقاومﺖ در بﺮابﺮ بقﯿه بﺮایﻢ نﮕﺬاشﺘه بﻮد.
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با ایﻦ که از او مﺘﻨفﺮ بﻮدم  ،می دانﺴﺘﻢ که ایﻦ تﻨفﺮ ناعادﻻنه اسﺖ  .در واﻗﻊ آن کﺴی که از او تﻨفﺮ داشﺘﻢ خﻮد مﻦ بﻮد  .و
وﻗﺘی او میمرد  ،از هﺮ دویﻤان بﯿﺸﺘﺮ مﺘﻨفﺮ می شﺪم
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سی دي آهﻨﮕ ی را که معﻤﻮﻻ آرامﻢ می کﺮد گﺬاشﺘﻢ  .ول ایﻦ بار آن ﭼﻨان اﺛﺮ نکﺮد  .نه  ،ﭼﯿﺰي که بﯿﺸﺘﺮ از هﻤه کﻤﮏ
مﯿکﺮد  ،هﻮاي سﺮد و مﺮﻃﻮبی بﻮد که از پﻨﺠﺮه ي باز اتﻮمﺒﯿﻞ به داخﻞ جﺮیان داشﺖ  .هﺮﭼﻨﺪ می تﻮانﺴﺘﻢ به روشﻨی
بﻮي خﻮن بال سﻮان را بﯿاد بﯿاورم تﻨفﺲ هﻮاي تﻤﯿﺰ مﺜﻞ ایﻦ بﻮد که انﮕار عفﻮنﺖ آن را از درونﻢ می شﺴﺖ .
دوباره تعادلﻢ را بﺪسﺖ آوردم  .یﮏ بار دیﮕﺮ می تﻮانﺴﺘﻢ ﻓکﺮ کﻨﻢ و می تﻮانﺴﺘﻢ بﺠﻨﮕﻢ  .می تﻮانﺴﺘﻢ در مقابﻞ ﭼﯿﺰي که
نﻤی خﻮاسﺘﻢ باشﻢ بﺠﻨﮕﻢ .
مﺠﺒﻮر نﺒﻮدم به خانه اش بﺮوم  .مﺠﺒﻮر نﺒﻮدم او را بکﺸﻢ  .مﺴلﻤاً مﻦ یﮏ مﻮجﻮد داراي عقﻞ بﻮدم و می تﻮانﺴﺘﻢ انﺘﺨاب
کﻨﻢ  .هﻤﯿﺸه یﮏ انﺘﺨاب دیﮕﺮ وجﻮد داشﺖ
دیﮕﺮ از احﺴاسی که در کالس داشﺘﻢ اﺛﺮي نﺒﻮد ...ولی حاﻻ از او دور بﻮدم  .شایﺪ اگﺮ خﯿلی خﯿلی با احﺘﯿاط عﻤﻞ می
کﺮدم احﺘﯿاجی نﺒﻮد که روش زنﺪگﯿﻢ را عﻮض کﻨﻢ  .حاﻻ هﻤه ﭼﯿﺰ آن جﻮري بﻮد  ،که دوسﺖ داشﺘﻢ  .ﭼﺮا بایﺪ اجازه می
دادم یﮏ مﺸﺖ انﺴان آزاردهﻨﺪه و بی اهﻤﯿﺖ آن را خﺮاب کﻨﻨﺪ ؟
مﺠﺒﻮر نﺒﻮدم پﺪرم را ناامﯿﺪ کﻨﻢ  .مﺠﺒﻮر نﺒﻮدم باعﺚ پﺮیﺸانی ...نﮕﺮانی ...و درد مادرم شﻮم  .او بﺴﯿار مهﺮبان  ،بﺴﯿار
آرام و حﺴاس بﻮد  .به وجﻮد آوردن درد بﺮاي کﺴ ی مﺜﻞ ازمه واﻗعاً نا بﺨﺸﻮدنی بﻮد .
ﭼقﺪر مﺴﺨﺮه بﻮد که خﻮاسﺘه بﻮدم از ایﻦ دخﺘﺮ در بﺮابﺮ اﻓکار خﺼﻤانه  ،بی ارزش و بﭽه گانه ي جﺴﯿکا اسﺘﻨلی مﺤاﻓﻈﺖ
کﻨﻢ  .مﻦ آخﺮیﻦ کﺴی بﻮدم که می تﻮانﺴﺖ به عﻨﻮان مﺤاﻓﻆ بﺮاي او بایﺴﺘﺪ  .او در بﺮابﺮ هﯿﭻ ﭼﯿﺰي به انﺪازه ي مﻦ
احﺘﯿاج به مﺮاﻗﺒﺖ نﺪاشﺖ

نه  ،می دانﺴﺘﻢ که ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي درسﺖ نﯿﺴﺖ  .احﺘﻤاﻻً آلﯿﺲ سﺨﺖ بﺮ روي جاسﭙﺮ تﻤﺮکﺰ کﺮده بﻮد.
در ساخﺘﻤان کﻮﭼکی که بﺮاي کالس هاي انﮕلﯿﺴی اسﺘفاده می شﺪ به دنﺒال او گﺸﺘﻢ  .پﯿﺪا کﺮدن صﺪاي آشﻨاي او زیاد وﻗﺘﻢ
را نﮕﺮﻓﺖ و حﻖ با مﻦ بﻮد  .تﻤام ﻓکﺮ او جاسﭙﺮ بﻮد  ،دیﺪن انﺘﺨاب هاي لﺤﻈه به لﺤﻈه ي او با نهایﺖ دﻗﺖ  .اي کاش
می شﺪ از او راهﻨﻤایی بﺨﻮاهﻢ ولی از ﻃﺮف دیﮕﺮ خﻮشﺤال بﻮده که او نﻤی دانﺴﺖ نﺰدیﮏ بﻮد ﭼه کاري انﺠام دهﻢ  .که
از کﺸﺘاري دسﺘه جﻤعی که در شﺮف انﺠامﺶ بﻮدم آگاه نﺒﻮد.
یﮏ آتﺶ تازه در درونﻢ حﺲ کﺮدم -سﻮخﺘﻦ از شﺮم ...نﻤی خﻮاسﺘﻢ هﯿﭻ کﺪامﺸان ﭼﯿﺰي بﺪانﻨﺪ  .اگﺮ از بال سﻮان دوري
می کﺮدم اگﺮ میتﻮانﺴﺘﻢ تﺤﻤﻞ کﻨﻢ و او را نکﺸﻢ  -حﺘی با ﻓکﺮش هﯿﻮﻻي درونﻢ به خﻮد پﯿﭽﯿﺪ و از خﺸﻢ دنﺪاهایﺶ به هﻢ
سایﯿﺪه شﺪ  -هﯿﭻ کﺲ نﻤی ﻓهﻤﯿﺪ  .اگﺮ می تﻮانﺴﺘﻢ از بﻮي او دور بﻤانﻢ ...
هﯿﭻ دلﯿلی وجﻮد نﺪاشﺖ که نﺨﻮاهﻢ حﺘ ی امﺘﺤان کﻨﻢ  .درسﺖ انﺘﺨاب کﻨﻢ  .سعی کﻨﻢ هﻤان ﭼﯿﺰي باشﻢ که کارﻻیﻞ ﻓکﺮ می
کﺮد.
ساعﺖ آخﺮ مﺪرسه تقﺮیﺒاً تﻤام شﺪه بﻮد  .تﺼﻤﯿﻢ گﺮﻓﺘﻢ نقﺸه ي جﺪیﺪم را عﻤلی کﻨﻢ  .از ایﻨکه در پارکﯿﻨﮓ بﺸﯿﻨﻢ  ،او از
کﻨارم رد شﻮد و تﻤام تالش هایﻢ را از بﯿﻦ بﺒﺮد بهﺘﺮ بﻮد  .باز هﻢ بﺮاي تﻨفﺮ از او احﺴاس گﻨاه کﺮدم .از ایﻨکه او هﻤﭽﯿﻦ
ﻗﺪرتی بﺮ مﻦ داشﺖ مﺘﻨفﺮ بﻮدم  ،از ایﻨکه او باعﺚ می شﺪ ﭼﯿﺰي باشﻢ که از آن دوري می کﺮدم.
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آلﯿﺲ کﺠا بﻮد ؟ آیا مﺮا در حال کﺸﺘﻦ دخﺘﺮ سﻮان در روش هاي مﺘﻨﻮع نﺪیﺪه بﻮد ؟ ﭼﺮا بﺮاي کﻤﮏ نﯿامﺪه بﻮد که مانعﻢ
بﺸﻮد یا کﻤﮏ که آﺛار جﺮم را از بﯿﻦ بﺒﺮم کﻨﺪ ﻓﺮﻗی نﺪاشﺖ کﺪام ؟ آیا آنقﺪر ﻏﺮق دیﺪن دردسﺮهاي احﺘﻤالی جاسﭙﺮ شﺪه بﻮد
که وﻗﻮع یﮏ حادﺛه ي به مﺮاتﺐ  ،وحﺸﺘﻨاك تﺮ را نﺪیﺪه بﻮد ؟ آیا از آنﭽه تﺼﻮر می کﺮدم ﻗﻮي تﺮ بﻮدم ؟ آیا واﻗعا نﻤی
خﻮاسﺘﻢ بالیی سﺮ آن دخﺘﺮ بﯿاورم ؟
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به ﻃﺮف دﻓﺘﺮ رﻓﺘﻢ  .سﺮیﻊ  -کﻤی بﯿﺶ از حﺪ سﺮیﻊ ولی هﯿﭻ کﺲ آنﺠا نﺒﻮد  -هﯿﭻ دلﯿلی نﺪاشﺖ که بال سﻮان با مﻦ از
مﺮز عﺒﻮر کﻨﺪ  .از او مانﻨﺪ مﺮﺿی که واﻗعاً هﻢ بﻮد دوري می کﺮدم ،
ﻓقﻂ مﺴﺌﻮل پﺬیﺮش در دﻓﺘﺮ بﻮد هﻤان شﺨﺼی که می خﻮاسﺘﻢ بﺒﯿﻨﻢ .
او مﺘﻮجه ورود مﻦ نﺸﺪ .
 خانﻢ کﻮپ ؟زنی که مﻮهاي ﻗﺮمﺰ داشﺖ سﺮش را بلﻨﺪ کﺮد و ﭼﺸﻤانﺶ گﺸاد شﺪ  .آنها هﻤﯿﺸه از دیﺪن ما ﻏاﻓلﮕﯿﺮ مﯿﺸﺪنﺪ  ،ﻓﺮﻗی
نﺪاشﺖ ﭼﻨﺪ مﺮتﺒه یکی از ما را دیﺪه باشﻨﺪ
کﻤی دسﺘﭙاﭼه شﺪ نفﺴﺶ را در سﯿﻨه حﺒﺲ کﺮد « اوه » پﯿﺮهﻨﺶ را مﺮتﺐ کﺮد  .با خﻮدش درگﯿﺮ بﻮد"احﻤﻖ جاي پﺴﺮته
.اونقﺪر جﻮونه که نمیشه اونﺠﻮري راجﻊ بهﺶ ﻓکﺮ کﻨی "..
 سالم ادوارد  .ﭼکار می تﻮنﻢ بﺮات انﺠام بﺪم ؟ناخﻮشایﻨﺪ بﻮد  .ولی می دانﺴﺘﻢ ﭼﻄﻮر جایی که ﻻزم بﻮد جﺬاب باشﻢ  .کﻤی به جلﻮ خﻢ شﺪم و عﻤﯿقاً به ﭼﺸﻤان ریﺰ و کﻢ
عﻤﻖ ﻗهﻮه اي  ،او نﮕاه کﺮدم  .اﻓکارش از هﻤﯿﻦ حاﻻ مﻨقلﺐ بﻮ د .احﺘﻤاﻻً کار آسانی درپﯿﺶ داشﺘﻢ .
با صﺪاي مالیﻤی پﺮسﯿﺪم  :امکانﺶ هﺴﺖ که در مﻮرد بﺮنامﻢ کﻤکی به مﻦ بکﻨﯿﺪ؟

 حﺘﻤاً ادوارد  .ﭼﻄﻮر می تﻮنﻢ کﻤکﺖ کﻨﻢ؟با خﻮدش ﻓکﺮ می کﺮد "خﯿلی جﻮونه  ،خﯿلی جﻮونه " سﺨﺖ در اشﺘﺒاه بﻮد  .سﻦ مﻦ از پﺪر بﺰرگ او هﻢ بﯿﺸﺘﺮ بﻮد  .ولی
بﺮ اساس گﻮاهﯿﻨامه ي رانﻨﺪگی ام  ،درسﺖ ﻓکﺮ می کﺮد .
 آیا می تﻮنﻢ کالس زیﺴﺖ شﻨاسی رو با علﻮم ﻃﺒﯿعی سال سﻮم عﻮض کﻨﻢ ؟ ﻓﯿﺰیﮏ  ،شایﺪ ؟در رابﻄه با آﻗاي بﻨﺮ مﺸکلی هﺴﺖ ادوارد ؟ به هﯿﭻ وجه ،ﻓقﻂ مﺴﺌله ایﻨه که مﻦ ایﻦ ﭼﯿﺰها رو ﻗﺒالً خﻮنﺪم در مﺪرسه ي ﻗﺒلﯿﺖ تﻮي آﻻسکا درسﺘهدر حال ﻓکﺮ کﺮدن لﺒهاش را جﻤﻊ کﺮد "تﻤامﺸﻮن بایﺪ اﻻن کالﺞ باشﻨﺪ  .شﻨﯿﺪ م که معلﻢ ها شکایﺖ می کﺮدنﺪ  .نﻤﺮه هاي
عالی  ،جﻮابهاي بﺪون مکﺚ ﻏلﻂ نﺪاشﺘﻦ تﻮي هﯿﭻ تﺴﺘی انﮕار یﮏ راهی پﯿﺪا کﺮدنﺪ که تﻮي هﺮ درسی تقلﺐ کﻨﻨﺪ  .آﻗاي
وارنﺮ تﺮجﯿﺢ می ده ﻓکﺮ کﻨه هﻤه تقلﺐ می کﻨﻨﺪ ولی باور نﻤی کﻨه که کﺴی از خﻮدش باهﻮش تﺮه  .مﻄﻤﺌﻨﻢ مادرشﻮن تﻮ
خﻮنه درسﺸﻮن می ده "
 ادوارد  ،در واﻗﻊ اﻻن کالس ﻓﯿﺰیﮏ جاي خالی نﺪاره  .آﻗاي وارنﺮ از ایﻨکه بﯿﺸﺘﺮ از بﯿﺴﺖ و پﻨﺞ نفﺮ تﻮي کالسﺶ باشﻨﺪمﺘﻨفﺮه
 -مﻦ هﯿﭻ مﺸکل ی به وجﻮد نﻤﯿارم
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ﺿﺮبان ﻗلﺒﺶ تﻨﺪ شﺪ.
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"معلﻮمه که نﻤﯿاري  .یﮏ کالﻦ بی نقﺺ هﯿﭻ وﻗﺖ مﺸکلی پﯿﺶ نﻤﯿاره"
 می دونﻢ ادوارد  .ولی هﯿﭻ صﻨﺪلی خالی اي ... پﺲ  ،می تﻮنﻢ ایﻦ کالس رو حﺬف کﻨﻢ ؟ می تﻮنﻢ از زمانﺶ واسه ي مﻄالعه آزاد اسﺘفاده کﻨﻢدهانﺶ باز مانﺪه بﻮد

زیﺴﺖ شﻨاس ی رو حﺬف کﻨی؟ ایﻦ دیﻮونﮕﯿه  .یعﻨی ایﻨقﺪر سﺨﺘه که بﺮاي مﻮﺿﻮعی که بلﺪي سﺮ یﮏ کالس بﺸﯿﻨی ؟"حﺘﻤاً با آﻗاي بﻨﺮ مﺸکلی داره " نﻤﯿﺪونﻢ ،بایﺪ در مﻮرد ایﻦ با باب حﺮف بﺰنﻢ در اون صﻮرت ﻓارغ الﺘﺤﺼﯿﻞ نﻤﯿﺸی ؟
 سال آیﻨﺪه ایﻦ درس رو می گﯿﺮم . شایﺪ بایﺪ در اون مﻮرد با والﺪیﻨﺖ صﺤﺒﺖ کﻨی.در پﺸﺖ سﺮم باز شﺪ  .هﺮ کﺴ ی که بﻮد تﻮجه نکﺮدم و بﯿﺸﺘﺮ روي خانﻢ کﻮپ مﺘﻤﺮکﺰ شﺪم  .کﻤی بﯿﺸﺘﺮ خﻢ شﺪم و کﻤی
ﭼﺸﻢ هایﻢ را گﺸاد کﺮدم  .اگﺮ به جاي سﯿاه در آن لﺤﻈه ﻃالیی بﻮدنﺪ تاﺛﯿﺮ بﯿﺸﺘﺮي داشﺖ  .سﯿاهی .،مﺮدم را می تﺮسانﺪ
 خانﻢ کﻮپ؟  ،خﻮاهﺶ می کﻨﻢصﺪام را تا جایی که می شﺪ آرام کﺮدم

به او لﺒﺨﻨﺪ زدم  ،سعی کﺮدم حالﺖ ﭼهﺮه ام آرام باشﺪ
ﻗلﺒﺶ تﻨﺪتﺮ زد .به خﻮدش یادآوري کﺮد  :خﯿلی جﻮونه
 خﺐ شایﺪ بﺘﻮنﻢ با باب -مﻨﻈﻮرم آﻗاي بﻨﺮ صﺤﺒﺖ کﻨﻢ  .بﺒﯿﻨﻢ اگه مﯿﺸه .ﻗفﻂ یﮏ ﺛانﯿه ﻃﻮل کﺸﯿﺪ تا هﻤه ﭼﯿﺰ عﻮض شﻮد  :جﻮ اتاق مامﻮریﺖ مﻦ در آنﺠا  ،دلﯿﻞ خﻢ شﺪنﻢ به سﻤﺖ زن مﻮ ﻗﺮمﺰ
...دلﯿﻞ هﺮﭼﯿﺰي  ،حاﻻ یﮏ ﭼﯿﺰ دیﮕﺮ بﻮد
یﮏ ﺛانﯿه هﻤه ي وﻗﺘی بﻮد که گﺮﻓﺖ تا سامانﺘا ولﺰ در را باز کﻨﺪ  ،یﮏ کاﻏﺬ امﻀا شﺪه را در سﺒﺪ کﻨار اتاق ﻗﺮار دهﺪ و
به سﺮعﺖ از مﺪرسه خارج شﻮد  .یﮏ ﺛانﯿه تﻤام زمانی که گﺮﻓﺖ بﻮد تا مﺘﻮجه شﻮم مهﻤان ناخﻮانﺪه ي باد  ،مﺮا از پا
درآورده  .یﮏ ﺛانﯿه تﻤام مﺪتی که گﺮﻓﺖ بﻮد .تا مﺘﻮجه شﻮم ﭼﺮا اﻓکار کﺴی که از در وارد شﺪ حﻮاسﻢ را پﺮت نکﺮد
به ﻃﺮف او بﺮگﺸﺘﻢ  ،هﺮ ﭼﻨﺪ نﯿازي به مﻄﻤﺌﻦ شﺪن نﺒﻮد  .آرام نﮕاهﻢ را بﺮگﺮدانﺪم  ،با ماهﯿﭽه هایﻢ که بﺮ ﺿﺪ مﻦ
شﻮرش کﺮده بﻮدنﺪ می جﻨﮕﯿﺪم .
بال سﻮان از پﺸﺖ به دیﻮار کﻨار در ﭼﺴﺒﯿﺪه و به کاﻏﺬي ﭼﻨﮓ زده بﻮد  .زمانی که ﭼﺸﻤانﺶ از نﮕاه وحﺸی و ﻏﯿﺮ انﺴانی
ام به او اﻓﺘاد هﻤﯿﺸه گﺸادتﺮ شﺪه بﻮدنﺪ .
عﻄﺮ خﻮن او ﻓﻀاي اتاق را پﺮ کﺮد  .شعله هاي آتﺶ گلﻮیﻢ را سﻮزانﺪ.
باز هﻢ هﯿﻮﻻ از آیﻨه ي ﭼﺸﻤانﺶ به مﻦ خﯿﺮه نﮕاه می کﺮد ماسﮏ یﮏ شﯿﻄان

صفحه 16

برای دانلود رمان های بیشتر به سایت  behtoop.comمراجعه کنید
PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

کالس دیﮕه اي نﯿﺴﺖ که بﺘﻮنﻢ با اون عﻮض کﻨﻢ؟ مﻄﻤﺌﻨﻢ باﻻخﺮه یﮏ جا  ،جاي خالی هﺴﺖ  .شﺶ ساعﺖ زیﺴﺖشﻨاسی نﻤی تﻮنه تﻨها گﺰیﻨه باشه
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دسﺘﻢ در هﻮا باﻻي پﯿﺸﺨﻮان معلﻖ مانﺪ  .مﺠﺒﻮر نﺒﻮدم حﺘی به عقﺐ نﮕاه کﻨﻢ تا سﺮ خانﻢ کﻮپ را بﮕﯿﺮم و به مﯿﺰ او بکﻮبﻢ
 ،تا کﺸﺘه شﻮد.گﺮﻓﺘﻦ دو زنﺪگی ،به جاي بﯿﺴﺖ تا  .یﮏ مﺒادله.
هﯿﻮﻻي مﺸﺘاق و گﺮسﻨه مﻨﺘﻈﺮ بﻮد که کار را تﻤام کﻨﻢ .
ولی هﻤﯿﺸه یﮏ انﺘﺨاب دیﮕﺮ بﻮد  -بایﺪ می بﻮد .
نفﺴﻢ را حﺒﺲ کﺮدم  ،و صﻮرت کارﻻیﻞ را در جلﻮیﻢ مﺠﺴﻢ کﺮدم  .بﺮگﺸﺘﻢ تا با خانﻢ کﻮپ رو به رو شﻮم  .از تﻐﯿﯿﺮ
حالﺖ ﭼهﺮه ام مﺘعﺠﺐ شﺪ  .شﺪت تﺮس او را نﻤی شﺪ درون ﭼﻨﺪ کلﻤه جاي داد به عقﺐ رﻓﺖ
با اسﺘفاده از تﻤام کﻨﺘﺮل ی که ﻃی سالها دوري کﺮدن از خﻮد بﺪسﺖ آورده بﻮدم صﺪایﻢ را صاف و آرام جلﻮه دادم  .ﻓقﻂ به
انﺪازه ي گفﺘﻦ  ،یﮏ جﻤله در شﺶ هایﻢ هﻮا مانﺪه بﻮد .
 پﺲ بﯿﺨﯿال  .مﺘﻮجهﻢ که امکانﺶ نﯿﺴﺖ  .خﯿلی به خاﻃﺮ کﻤکﺘﻮن مﻤﻨﻮنﻢﭼﺮخﯿﺪم و خﻮدم را به بﯿﺮون انﺪاخﺘﻢ  ،سعی کﺮدم خﻮن گﺮم در بﺪن دخﺘﺮ را در حالی که با ﻓاصله ي ﭼﻨﺪ ایﻨﭻ از کﻨارش
می گﺬشﺘﻢ حﺲ نکﻨﻢ
به سﺮعﺖ مﺴﯿﺮ آنﺠا تا اتﻮمﺒﯿلﻢ را ﻃی کﺮدم و تا زمانی که در آن نﺸﺴﺘﻢ  ،نایﺴﺘادم  .اکﺜﺮ دانﺶ آمﻮزان تا آن مﻮﻗﻊ رﻓﺘه
بﻮدنﺪ و شاهﺪي آنﺠا نﺒﻮد  .یﮏ دانﺶ آمﻮز سال دومی  ,ديجی گَﺮِت مﺮا دیﺪ و بعﺪ نادیﺪه گﺮﻓﺖ

وﻗﺘی داخﻞ ولﻮو رﻓﺘﻢ  ،بقﯿه آنﺠا بﻮدنﺪ  .سعی کﺮدم درسﺖ تﻨفﺲ کﻨﻢ ولی به نفﺲ نفﺲ اﻓﺘاده بﻮدم انﮕار در آن هﻮاي تازه
داشﺘﻢ خفه  ،می شﺪم .
آلﯿﺲ نﮕﺮان شﺪه بﻮد  :ادوارد؟
ﻓقﻂ سﺮم را تکان دادم .
حﻮاس امﺖ بﺮاي لﺤﻈه اي از مﻮﺿﻮع سﺮحال نﺒﻮدن جاسﭙﺮ بﺮاي بازي بﺮگﺸﺖ مﻨﺤﺮف شﺪ
 ﭼه مﺮگﺖ شﺪه؟به جاي جﻮاب دادن ماشﯿﻦ را روشﻦ کﺮدم  .بایﺪ تا ﻗﺒﻞ از ایﻨکه بال سﻮان ایﻨﺠا هﻢ دنﺒالﻢ بﯿایﺪ  ،می رﻓﺘﻢ  .شﯿﻄان درونﻢ،
به جانﻢ اﻓﺘاده بﻮد ...پﯿﭽﯿﺪم و سﺮعﺖ گﺮﻓﺘﻢ .
بﺪون ایﻨکه نﮕاه کﻨﻢ می دانﺴﺘﻢ که امﺖ رزالی و جاسﭙﺮ ،هﻤﮕی به آلﯿﺲ می نﮕﺮنﺪ  .آلﯿﺲ شانه هایﺶ را باﻻ انﺪاخﺖ  .او
ﻓقﻂ می  ،تﻮانﺴﺖ وﻗایﻊ آیﻨﺪه را بﺒﯿﻨﺪ  ،نه گﺬشﺘه را .در آیﻨﺪه ام جﺴﺘﺠﻮ کﺮد  .هﺮ دو از آنﭽه دیﺪ  ،مﺘعﺠﺐ شﺪیﻢ.
زمﺰمه کﺮد :داري ایﻨﺠا رو تﺮك می کﻨ ی؟
حاﻻ هﻤه به مﻦ نﮕاه می کﺮدنﺪ .
 ایﻦ ﻃﻮره؟و آن را دیﺪ  .زمانی که ﻗﺴﻤﺖ تﯿﺮه ي اﻓکارم بﺮاي تﺼﻤﯿﻢ دیﮕﺮي مﺮدد بﻮد.
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-کالﻦ از کﺠا پﯿﺪاش شﺪ ؟ انﮕار از آسﻤﻮن اﻓﺘاد ...حﺘﻤاً باز خﯿاﻻتی شﺪم  .مامان هﻤ ﯿﺸه مﯿﮕه...
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بال سﻮان مﺮده بﻮد  .ﭼﺸﻤان مﻦ بﺨاﻃﺮ خﻮردن خﻮن تازه  ،به رنﮓ خﻮن درآمﺪه بﻮدنﺪ  .زمانی رسﯿﺪه بﻮد که می بایﺴﺖ
بﯿﺮون بﺰنﯿﻢ و از نﻮ شﺮوع کﻨﯿﻢ...
آلﯿﺲ تکﺮار کﺮ د :اوه
تﺼﻮیﺮ واﺿﺢ تﺮ شﺪه بﻮد  .بﺮاي بار اول داخﻞ خانه ي ﻓﺮمانﺪه سﻮان را دیﺪم  .بال در آشﭙﺰخانه اي با ﻗفﺴه هاي زرد
رنﮓ ایﺴﺘاده بﻮد  .پﺸﺘﺶ به مﻦ بﻮد و مﻦ در سایه کﻤﯿﻦ کﺮده بﻮدم ...عﻄﺮش مﺮا به سﻮي او کﺸﯿﺪ...
دیﮕﺮ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ تﺤﻤﻞ کﻨﻢ  .ﻓﺮیاد کﺸﯿﺪم  :تﻤﻮمﺶ کﻦ
در حالی که ﭼﺸﻤانﺶ گﺸاد شﺪه بﻮدنﺪ زمﺰمه کﺮد:مﺘاسفﻢ
و دوباره تﺼاویﺮ ذهﻨی اش عﻮض شﺪ  .یﮏ اتﻮبان خالی در شﺐ درخﺘان اﻃﺮاﻓﺶ پﻮشﯿﺪه از یﺦ بﻮدنﺪ  ،با سﺮعﺘی حﺪود
دو هﺰار کﯿلﻮمﺘﺮ در ساعﺖ
دلﻢ بﺮات تﻨﮓ می شهاو ادامه داد  :ﻓﺮﻗی نﺪاره ﭼقﺪر زود ﻗﺮاره بﺮگﺮدي
امﺖ و رزالی نﮕاهی نﮕﺮان رد و بﺪل کﺮدنﺪ .تقﺮیﺒاً نﺰدیﮏ خانه مان رسﯿﺪه بﻮدیﻢ .

سﺮم را به نﺸانه ي رﺿایﺖ تکان دادم  .ﻻسﺘﯿﮏ هاي ماشﯿﻦ بﺮ اﺛﺮ تﺮمﺰ ناگهانی جﯿﻎ مﻤﺘﺪي کﺸﯿﺪنﺪ .امﺖ رزالی و
جاسﭙﺮ در سکﻮت خارج شﺪنﺪ  .آلﯿﺲ دسﺘی روي شانه ام کﺸﯿﺪ .
زمﺰمه کﻨان گفﺖ :تﻮ انﺘﺨاب درسﺘی می کﻨی
ایﻦ بار دیﮕﺮ تﺼﻮیﺮ نﺒﻮد -دسﺘﻮر بﻮد :اون دخﺘﺮ تﻨها خانﻮاده ایه که ﭼارلی سﻮان داره
 درسﺘهاز ماشﯿﻦ خارج شﺪ تا به بقﯿه بﭙﯿﻮندد  .آنها ﻗﺒﻞ از ایﻨکه دوباره راه بﯿفﺘﻢ  ،از نﻈﺮها دور شﺪه بﻮدنﺪ .
با سﺮعﺖ به ﻃﺮف شهﺮ بﺮمی گﺸﺘﻢ و می دانﺴﺘﻢ که تﺼاویﺮ در ذهﻦ آلﯿﺲ مﺜﻞ ﭼﺮاغ راهﻨﻤا از تﯿﺮه به روشﻦ تﻐﯿﯿﺮ می
کﻨﺪ  .به سﺮعﺖ به ﻃﺮف ﻓﻮرکﺲ باز می گﺸﺘﻢ  .مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم به کﺠا می روم  .با پﺪرم خﺪاحاﻓﻈی می کﺮدم ؟ یا هﯿﻮﻻي
درونﻢ را به آﻏﻮش می کﺸﯿﺪم ؟

ﻓصل دوم | کتاب باز
پﻮسﺘﻢ بﺮاي هﻤاهﻨﮕی با هﻮاي اﻃﺮاف سﺮدتﺮ شﺪه بﻮد  .تکه هاي کﻮﭼﮏ یﺦ روي پﻮسﺘﻢ مانﻨﺪ مﺨﻤﻞ بﻮدنﺪ.
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آلﯿﺲ دسﺘﻮر داد  :ما رو هﻤﯿﻦ جا پﯿاده کﻦ  .خﻮدت بایﺪ به کارﻻیﻞ بﮕی.
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سﺘاره ها در آسﻤان صاف باﻻي سﺮم مانﻨﺪ الﻤاس می درخﺸﯿﺪنﺪ  .در بعﻀی جاها آبی روشﻦ  ،بعﻀی نقاط زرد  .سﺘاره
ها با شکﻮه خلﻖ شﺪه  ،در تﻀاد با سﯿاهی دنﯿا ﭼﺸﻢ انﺪاز ﻓﻮق العاده اي داشﺘﻨﺪ  .بﺴﯿار زیﺒا  .حﺘی می تﻮانﺴﺘﻨﺪ بی بﺪیﻞ
باشﻨﺪ  .می تﻮانﺴﺘﻨﺪ باشﻨﺪ  ،اگﺮ که  ،بﻮدنﺪ ﻗادر بﻮدم واﻗعاً آنها را بﺒﯿﻨﻢ .
هﯿﭻ بهﺘﺮ نﺸﺪه بﻮد  .شﺶ روز گﺬشﺘه بﻮد  .شﺶ روز بﻮد که ایﻨﺠا در زمﯿﻦ هاي خالی دنالی مﺨفی شﺪه بﻮدم  .ولی از
زمانی که بﺮاي بار اول بﻮي آن دخﺘﺮ را به مﺸامﻢ رسﯿﺪه بﻮد .یﮏ لﺤﻈه هﻢ به رهایی از آن نﺰدیﮏ نﺸﺪه بﻮدم
وﻗﺘی به آسﻤان جﻮاهﺮ نﺸان نﮕاه کﺮدم  ،مﺜﻞ ایﻦ بﻮد که مانعی بﯿﻦ ﭼﺸﻤان مﻦ و زیﺒایی آنها ﻗﺮار داشﺖ  .آن مانﻊ یﮏ
صﻮرت بﻮد ،مﺘعلﻖ به یﮏ انﺴان معﻤﻮلی ولی انﮕار هﯿﭻ گاه مﻮﻓﻖ نﻤی شﺪم آن را از ذهﻨﻢ دور کﻨﻢ ،صﺪاي اﻓکار
شﺨﺼی که نﺰدیﮏ می شﺪ را ﻗﺒﻞ از صﺪاي گام هایﺶ شﻨﯿﺪم  .صﺪاي حﺮکﺖ او بﺮ روي خاك بﺴﯿار ﺿعﯿﻒ بﻮد .
از ایﻨکه تانﯿا تا آنﺠا مﺮا تعقﯿﺐ کﺮده بﻮد تعﺠﺐ نکﺮدم  .در روزهاي اخﯿﺮ زیاد به ایﻦ مکالﻤه می انﺪیﺸﯿﺪ  .تا زمانی که
مﻄﻤﺌﻦ نﺸﺪه بﻮد  ،دﻗﯿقا بایﺪ ﭼه بﮕﻮیﺪ آن را مﻄﺮح نکﺮده بﻮد.
حﺪود شﺴﺖ یارد آن ﻃﺮف تﺮ پﺪیﺪار شﺪ  .پﻮسﺖ تانﯿا در زیﺮ نﻮر سﺘاره ها به رنﮓ نقﺮه اي درآمﺪه بﻮد و حلقه هاي مﻮي
بلﻨﺪ و بﻮر او می درخﺸﯿﺪنﺪ  .ﭼﺸﻤان کهﺮبایﯿﺶ در حال پایﯿﺪن مﻦ بﺮق زدنﺪ و لﺒهاي تﻮ پﺮ او بﺮاي لﺒﺨﻨﺪ زدن کﺸﯿﺪه شﺪ
بی بﺪیﻞ .اگﺮ ﻗادر بﻮدم او را واﻗعاً بﺒﯿﻨﻢ .
خﻢ شﺪ و بﺮ لﺒه ي سﻨﮕی نﺸﺴﺖ .با نﻮك انﮕﺸﺘانﺶ تکه سﻨﮓ را لﻤﺲ می کﺮد ،بﺪنﺶ را پﯿﭻ داده بﻮد

او به هﻮا پﺮیﺪ ؛ زمانی که بﯿﻦ مﻦ و آسﻤان ﭼﺮخ می زد انﺪامﺶ به یﮏ سایه ي تﯿﺮه می مانﺪ .خﻮدش را مﺜﻞ تﻮپ جﻤﻊ
کﺮد تا بﺮ روي  ،تﻮده بﺮف در کﻨار مﻦ بﯿفﺘﺪ و باعﺚ شﺪ بﺮﻓها روي مﻦ بﺮیﺰنﺪ
کﻮﻻکی از بﺮف در اﻃﺮاﻓﻢ به پﺮواز درآمﺪ .سﺘاره ها سﯿاه شﺪنﺪ و لﺤﻈاتی بعﺪ در کﺮیﺴﺘال هاي یﺨی دﻓﻦ شﺪه بﻮدم .
دوباره آه کﺸﯿﺪم ولی بﺮاي بﯿﺮون آمﺪن تالشی نکﺮدم .تاریکی زیﺮ بﺮف نه به مﻦ آسﯿﺐ زد ،نه مﻨﻈﺮه را بهﺒﻮدي بﺨﺸﯿﺪ
.هﻢ ﭼﻨان ﻓقﻂ یﮏ ﭼهﺮه را می دیﺪم.
 ادوارد؟دوباره بﺮف به پﺮواز درآمﺪ ﭼﺮا که تانﯿا به سﺮعﺖ آنها را کﻨار می زد .خاك را از صﻮرت بی حﺮکﺘﻢ کﻨار زد و سعی
کﺮد ﭼﺸﻤﻢ به ﭼﺸﻢ او نﯿفﺘﺪ .
زمﺰمه کﻨان گفﺖ  :مﺘاسفﻢ ،یه شﻮخی بﻮد
 می دونﻢ .خﻨﺪه دار بﻮدلﺒﺶ آویﺨﺘه شﺪ .
 اریﻨا و کﯿﺖ گفﺘﻦ بهﺘﺮه تﻨهات بﺬارم  .اونا ﻓکﺮ می کﻨﻨﺪ دارم اذیﺘﺖ می کﻨﻢبه او اﻃﻤﯿﻨان دادم  :به هﯿﭻ وجه  .بﺮعکﺲ مﻦ گﺴﺘاخی کﺮدم -به ﻃﻮر زشﺘی گﺴﺘاخی کﺮدم .خﯿلی مﺘاسفﻢ
انﺪیﺸﯿﺪ  :داري بﺮمی گﺮدي خﻮنه ایﻦ ﻃﻮر نﯿﺴﺖ؟
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انﺪیﺸﯿﺪ:پﺮتاب گلﻮله .
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 هﻨﻮز ...کامالً...تﺼﻤﯿﻢ نﮕﺮﻓﺘﻢحاﻻ آرزومﻨﺪانه ﻓکﺮ می کﺮد ناراحﺖولی نﻤی خﻮاي ایﻨﺠا بﻤﻮنی
 نه  .ایﻨﺠا مﻮنﺪن به نﻈﺮ نﻤﯿاد کﻤکی بکﻨهشکلکی درآورد تقﺼﯿﺮ مﻨه ایﻦ ﻃﻮر نﯿﺴﺖ؟
به دروغ گفﺘﻢ:معلﻮمه که نه
 نﻤی خﻮاد ایﻨقﺪر آﻗا باشی.لﺒﺨﻨﺪ زدم.
اتهام زد  :مﻦ تﻮرو معﺬب می کﻨﻢ.
-نه.

ابﺮویﺶ را باﻻ بﺮد ﭼهﺮه اش به ﻗﺪري شکاك بﻮد که مﺠﺒﻮر شﺪم بﺨﻨﺪم  .یﮏ خﻨﺪه ي کﻮتاه که آهی آن را هﻤﺮاهی کﺮد ،
اﻗﺮار کﺮدم  :خﯿلی خﻮب ،یه کﻤی

تﻮ هﺰار بﺮابﺮ از سﺘاره ها دوسﺖ داشﺘﻨی تﺮي تانﯿا .بﺪون شﮏ خﻮدت هﻢ می دونی  .نﮕﺬار خﯿﺮه سﺮي مﻦ اعﺘﻤاد بهنفﺴﺖ رو پایﯿﻦ بﯿاره
پﯿﺶ خﻮد از بعﯿﺪ بﻮدن حﺮﻓﻢ خﻨﺪیﺪم
مﻦ عادت نﺪارم کﺴی دسﺖ رد به سﯿﻨه ام بﺰنهمﻮاﻓقﺖ کﺮدم « مﻄﻤﺌﻨاً نﺪاري »  ،زمانی که به سﺮعﺖ خاﻃﺮات پﯿﺮوزي هایﺶ را مﺮور می کﺮد با تالشی نه ﭼﻨﺪان
مﻮﻓقﯿﺖ آمﯿﺰ سعی کﺮدم راه شﻨﯿﺪن اﻓکارش را مﺴﺪود کﻨﻢ  .تانﯿا اکﺴﺮا ً مﺮدهاي انﺴان را تﺮجﯿﺢ داده بﻮد .تعﺪاد آنها بﺮاي
داشﺘﻦ یﮏ مﺰیﺖ بﯿﺸﺘﺮ بﻮد آنها  ،گﺮم و لﻄﯿﻒ بﻮدنﺪ  .و ﻗﻄعاً هﻤﯿﺸه مﺸﺘاق
ساکﯿﻮباس (جﻦ یا دیﻮ ماده اى که بﺼﻮرت زن درامﺪه و با مﺮدان هﻤﺨﻮاب مﯿﺸﻮد)امﯿﺪوار بﻮدم دسﺖ انﺪاخﺘﻦ او باعﺚ تﻮﻗﻒ تﺼاویﺮ درون سﺮش شﻮد
پﻮزخﻨﺪي زد و دنﺪان هاي بﺮاﻗﺶ نﻤایان شﺪ :اونﻢ از نﻮع اصﻞ
بﺮ خالف کارﻻیﻞ تانﯿا و خﻮاهﺮهاي او به مﺮور زمان وجﺪانﺸان را کﺸﻒ کﺮده بﻮدنﺪ  .در آخﺮ،عالﻗه ي آنها به مﺮدان
انﺴان بﻮد که آنها  ،را از کﺸﺘار دور می کﺮد  .حاﻻ مﺮدي که عاشقﺶ می شﺪنﺪ زنﺪه می مانﺪ .
تانﯿا آهﺴﺘه گفﺖ :وﻗﺘی ایﻨﺠا پﯿﺪات شﺪ  ،ﻓکﺮ کﺮدم که ...
می دانﺴﺘﻢ ﭼه ﻓکﺮي کﺮده بﻮد و بایﺪ حﺪس می زم که آن ﻃﻮر حﺲ خﻮاهﺪ کﺮد .ولی در آن لﺤﻈه در شﺮایﻄی نﺒﻮدم که
روانکاوانه ﻓکﺮ کﻨﻢ .
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ﻓکﺮ کﺮدي تﻐﯿﯿﺮ عقﯿﺪه دادم.او اخﻢ کﺮد :آره...

 به خاﻃﺮ بازي کﺮدن با تﻮﻗعاتﺖ حﺲ خﯿلی بﺪي دارم تانﯿا .نﻤی خﻮاسﺘﻢ که -اصالً ﻓکﺮ نﻤی کﺮدم .مﻮﺿﻮع ایﻦ بﻮد کهخﯿلی با عﺠله اونﺠا رو تﺮك کﺮدم.
 ﻓکﺮ نکﻨﻢ دوسﺖ داشﺘه باشی که به مﻦ بﮕی ﭼﺮا...؟از جایﻢ بلﻨﺪ شﺪم و بازوهایﻢ را دور پاهایﻢ حلقه کﺮدم :نﻤی خﻮام دربارش حﺮﻓی بﺰنﻢ.
تانﯿا اریﻨا و کﯿﺖ در نﻮع زنﺪگی اي که به آن مﺤکﻮم شﺪه بﻮدنﺪ خﯿلی خﻮب بﻮدنﺪ در بعﻀی مﻮارد حﺘی از کارﻻیﻞ بهﺘﺮ
.از اﻗﺮار ﺿعﻒ خﻮدم به تانﯿا شﺮم داشﺘﻢ .
او بی مﯿلی مﻦ را نادیﺪه گﺮﻓﺖ حﺪس زد  :پاي زنی وسﻄه؟
خﻨﺪه ي تلﺨی کﺮدم :نه اونﺠﻮري که تﻮ ﻓکﺮ می کﻨی.
ساکﺖ شﺪ  .به اﻓکارش گﻮش دادم در حالی که سعی می کﺮد معﻨی حﺮف هایﻢ را دریابﺪ  ،حﺪس هاي مﺨﺘلفی می زد
به او گفﺘﻢ :حﺘی بهﺶ نﺰدیﮏ هﻢ نﺸﺪي

 خﻮاهﺶ می کﻨﻢ ولﺶ کﻦ تانﯿادوباره سکﻮت کﺮد ،هﻨﻮز می انﺪیﺸﯿﺪ  .او را نادیﺪه گﺮﻓﺘﻢ ،بﺮاي دانﺴﺘﻦ ﻗﺪر سﺘاره ها بﯿهﻮده تالش کﺮدم.پﺲ از لﺤﻈه اي
سکﻮت تﺴلﯿﻢ شﺪ  .اﻓکارش به سﻤﺖ دیﮕﺮي رﻓﺖ
 کﺠا میري ادوارد؟ اگه ایﺠا رو تﺮك کﻨی بﺮمی گﺮدي پﯿﺶ کارﻻیﻞ ؟زمﺰمه وار گفﺘﻢ  :ﻓکﺮ نکﻨﻢ
به کﺠا می خﻮاسﺘﻢ بﺮوم ؟ به تﻨها جاي ایﻦ سﯿاره که بﺮایﻢ جﺬابﯿﺘی داشﺖ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ ﻓکﺮ کﻨﻢ  .هﯿﭻ ﭼﯿﺰي نﺒﻮد که
بﺨﻮاهﻢ بﺒﯿﻨﻢ و یا کاري که انﺠام دهﻢ  .زیﺮا اهﻤﯿﺘی نﺪاشﺖ که به کﺠا می رﻓﺘﻢ هﯿﭻ جا نﻤی رﻓﺘﻢ -ﻓقﻂ ﻓﺮار می کﺮدم .از
آن تﻨفﺮ داشﺘﻢ  .از کی ایﻨقﺪر بﺰدل شﺪه بﻮدم ؟
تانﯿا بازوي ﻗلﻤی اش را روي شانه ام گﺬاشﺖ  .سﯿﺦ نﺸﺴﺘﻢ  ،ولی او را کﻨار نﺰدم  .او به جﺰ دلﺪاري دوسﺘانه مﻨﻈﻮري
نﺪاشﺖ .
 مﻦ ﻓکﺮ می کﻨﻢ که بﺮ می گﺮديصﺪاي او رگه هایی از لهﺠه ي روسی سابقﺶ پﯿﺪا کﺮده بﻮد
 -ﻓﺮﻗی نﺪاره ﭼﯿه ...یا کﯿه ...که داره از درون تﻮرو می خﻮره  .تﻮ باهاش روبه رو می شی  .تﻮ هﻤﭽﯿﻦ کﺴی هﺴﺘی

صفحه 21

برای دانلود رمان های بیشتر به سایت  behtoop.comمراجعه کنید
PDF.tarikhema.org

tarikhema.org
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رمان

اﻓکارش گفﺘه هایﺶ را تﺼﺪیﻖ مﯿکﺮد  .سعی کﺮدم تﺼﻮیﺮي که از خﻮدم در ذهﻦ او بﻮد را بﭙﺬیﺮم .کﺴی که با مﺸکالت
روبه رو می شﺪ  .خﻮشایﻨﺪ بﻮد که باز هﻢ به خﻮدم آن گﻮنه نﮕاه کﻨﻢ  .هﯿﭻ گاه ﻗﺒﻞ از آن ساعﺖ وحﺸﺘﻨاك در کالس زیﺴﺖ
شﻨاسی  ،به رشادت خﻮدم  ،به تﻮانایی ام بﺮاي مﻮاجه شﺪن با مﺸکالت شﮏ نکﺮده بﻮدم .
گﻮنه ي او را بﻮسﯿﺪم  ،و او که لﺒهایﺶ را جﻤﻊ کﺮده بﻮد  ،صﻮرتﺶ را به ﻃﺮف صﻮرت مﻦ ﭼﺮخانﺪ  .به سﺮعﺖ به
عقﺐ بﺮگﺸﺘﻢ  .با دیﺪن سﺮعﺖ کﻨار کﺸﯿﺪنﻢ  ،لﺒﺨﻨﺪ بی رمقی روي لﺒهاي او نقﺶ بﺴﺖ .
 ازت مﻤﻨﻮنﻢ  ،تانﯿا  .احﺘﯿاج داشﺘﻢ که اون رو بﺸﻨﻮماو آزرده خاﻃﺮ شﺪه بﻮد :خﻮاهﺶ می کﻨﻢ  .اي کاش در بﺮابﺮ بعﻀی ﭼﯿﺰها بﯿﺸﺘﺮ حﺲ مﺴﺌﻮلﯿﺖ داشﺘی  ،ادوارد
 مﺘاسفﻢ  ،تانﯿا .می دونی که تﻮ بﺮاي مﻦ زیادي خﻮبی  .مﻦ ﻓقﻂ ...هﻨﻮز کﺴی که دنﺒالﺸﻢ رو پﯿﺪا نکﺮدم خﺐ  ،اگه ﻗﺒﻞ از ایﻨکه دوباره بﺒﯿﻨﻤﺖ مﯿﺮي ...خﺪاحاﻓﻆ  ،ادواردخﺪاحاﻓﻆ  ،تانﯿازمانی که آن کلﻤه ها را می گفﺘﻢ  ،می تﻮانﺴﺘﻢ آن را بﺒﯿﻨﻢ  .مﯿﺘﻮانﺴﺘﻢ خﻮدم را بﺒﯿﻨﻢ که از آنﺠا می رﻓﺘﻢ  .به ﻗﺪري ﻗﻮي
بﻮدم تا به جایی بازگﺮدم که می خﻮاسﺘﻢ باشﻢ
-باز هﻢ مﻤﻨﻮنﻢ

لﺒهایﻢ از انﺪوه جﻤﻊ شﺪنﺪ  .مﻦ جﺮیﺤه دار کﺮدن احﺴاسات تانﯿا را دوسﺖ نﺪاشﺘﻢ  .گﺮﭼه احﺴاسات او عﻤﯿﻖ و خالﺺ
نﺒﻮدنﺪ  ،و در هﺮ صﻮرت ﭼﯿﺰي نﺒﻮد که بﺨﻮاهﻢ جﺒﺮان کﻨﻢ .
ﭼانه ام را روي زانﻮهایﻢ گﺬاشﺘﻢ و بازهﻢ به سﺘاره ها خﯿﺮه شﺪم  .ناگهان از ﻓکﺮ بازگﺸﺖ احﺴاس نﮕﺮانی کﺮدم  .می
دانﺴﺘﻢ که آلﯿﺲ بازگﺸﺘﻢ را به خانه می دیﺪ و به دیﮕﺮان می گفﺖ  .ایﻦ باعﺚ خﻮشﺤالی آنها می شﺪ -مﺨﺼﻮصاً کارﻻیﻞ و
ازمه .هﻤان ﻃﻮر که به آسﻤان می نﮕﺮیﺴﺘﻢ سعی کﺮدم ﭼهﺮه اي که از مﻦ دور بﻮد را بﺒﯿﻨﻢ  .در بﯿﻦ مﻦ و نﻮرهاي
درخﺸان آسﻤان  ،یﮏ جفﺖ ﭼﺸﻢ شکالتی سﺮدرگﻢ نﮕاهﻢ را پاسﺦ دادنﺪ  .انﮕار از مﻦ می پﺮسﯿﺪنﺪ که ایﻦ تﺼﻤﯿﻢ بﺮاي او
ﭼه معﻨایی خﻮاهﺪ داشﺖ  .هﺮﭼﻨﺪ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ مﻄﻤﺌﻦ باشﻢ اگﺮ که ایﻦ هﻤان اﻃالعاتی بﻮد که ﭼﺸﻢ هاي کﻨﺠکاو او
جﺴﺘﺠﻮ می کﺮد  .حﺘی در تﺨﯿالتﻢ  ،ﻗادر به خﻮانﺪن ﻓکﺮ او نﺒﻮدم  .ﭼﺸﻤان بال سﻮان به سﻮال کﺮدن ادامه دادنﺪ  ،و مﻨﻈﺮه
ي شفاف سﺘاره ها هﻢ ﭼﻨان از مﻦ دور بﻮد  .با آهی عﻤﯿﻖ تﺴلﯿﻢ شﺪم و ایﺴﺘادم  .اگﺮ می دویﺪم می تﻮانﺴﺘﻢ در زمانی
کﻤﺘﺮ از یﮏ ساعﺖ در ماشﯿﻦ کارﻻیﻞ باشﻢ ...
با عﺠله بﺮاي دیﺪن خانﻮاده ام  -و اشﺘﯿاق شﺪیﺪ بﺮاي بﻮدن هﻤان ادواردي که با مﺸکالتﺶ رو به رو می شﺪ  -بﺮ روي
زمﯿﻦ بﺮﻓی که از نﻮر سﺘاره ها روشﻦ شﺪه بﻮد  ،دویﺪم .هﯿﭻ ردپایی پﺸﺖ سﺮم باﻗی نﻤانﺪ .
*******
 -هﻤه ﭼﯿﺰ درسﺖ می شه
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روي پاهایﺶ بلﻨﺪ شﺪ  ،و شﺮوع به دویﺪن  .مانﻨﺪ روحی در مﯿان بﺮف ها به سﺮعﺘی که پاهاي بﺮهﻨه اش ﻓﺮصﺘی بﺮاي
ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در بﺮف نﻤی یاﻓﺖ ؛ هﯿﭻ ردي پﺸﺖ سﺮش بﺮجاي نﮕﺬاشﺖ  .به عقﺐ نﮕاه کﺮد  .پﺲ زدن مﻦ  ،بﯿﺶ از آنکه
وانﻤﻮد کﺮد آزارش داده بﻮد  .او دیﮕﺮ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻨﻢ نﻤی خﻮاسﺖ مﺮا بﺒﯿﻨﺪ .
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آلﯿﺲ نفﺲ راحﺘی کﺸﯿﺪ  .ﭼﺸﻤان او مﺘﻤﺮکﺰ نﺒﻮد  ،و جاسﭙﺮ در حالی که یکی از دسﺖ هایﺶ را به نﺮمی زیﺮ آرنﺞ او
گﺬاشﺘه بﻮد او را به جلﻮ هﺪایﺖ می کﺮد  .با ﻓاصله ي کﻢ از یکﺪیﮕﺮ وارد کاﻓه تﺮیا شﺪیﻢ  .رزالی و امﺖ در جلﻮ پﯿﺶ می
رﻓﺘﻨﺪ امﺖ به ﻃﺮز مﺴﺨﺮه اي مﺜﻞ یﮏ بادي گارد در وسﻂ مﻨﻄقه ي دشﻤﻦ به نﻈﺮ می آمﺪ  .رز هﻢ هﺸﯿار بﻮد  ،ولی
بﯿﺸﺘﺮ آزرده به نﻈﺮمی رسﯿﺪ تا مﺤاﻓﻆ .
با حالﺘی گله مﻨﺪ گفﺘﻢ :معلﻮمه که می شه
رﻓﺘار آنها مﻀﺤﮏ بﻮد  .اگﺮ مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم که از پﺲ ایﻦ کار بﺮخﻮاهﻢ آمﺪ  ،در خانه مانﺪه بﻮدم.
 هﻨﻮز نﯿﻮمﺪه  ،ولی تﻮ راهه...اگه سﺮ جاي هﻤﯿﺸﮕی مﻮن بﺸﯿﻨﯿﻢ در مﺴﯿﺮ باد ﻗﺮار نﻤی گﯿﺮه معلﻮمه که سﺮ جاي هﻤﯿﺸﮕی مﻮن می شﯿﻨﯿﻢ  .تﻤﻮمﺶ کﻦ آلﯿﺲ  .داري رو اعﺼابﻢ راه مﯿﺮي  .مﻦ هﯿﭻ ﭼﯿﺰیﻢ نﻤی شهوﻗﺘی جاسﭙﺮ به او کﻤﮏ می کﺮد که روي صﻨﺪلی بﻨﺸﯿﻨﺪ  ،یﮏ بار پلﮏ زد و باﻻخﺮه ﭼﺸﻤانﺶ روي صﻮرت مﻦ مﺘﻤﺮکﺰ
شﺪنﺪ .
همممبه نﻈﺮ مﺘعﺠﺐ می آمﺪ
 -ﻓکﺮ می کﻨﻢ که خﻮبی  .حﻖ با تﻮا

دوسﺖ نﺪاشﺘﻢ تﻤام حﻮاس آنها به مﻦ باشﺪ  .ناگهان با جاسﭙﺮ احﺴاس هﻤﺪردي کﺮدم  ،تﻤام اوﻗاتی که هﻤه ي ما مﺤاﻓﻈه
کارانه در اﻃﺮاف او می پلکﯿﺪیﻢ را به یاد آوردم  .یﮏ لﺤﻈه نﮕاه مﺮا دیﺪ  ،و پﻮزخﻨﺪ زد .
 آزار دهﻨﺪه اسﺖ  ،ایﻦ ﻃﻮر نﯿﺴﺖ ؟بﺮاي او شکلکی درآوردم .
 هﻤﯿﻦ هفﺘه ي پﯿﺶ بﻮد که ایﻦ سالﻦ کﺴالﺖ بار  ،به ﻃﻮر کﺸﻨﺪه اي بﺮایﻢ خﺴﺘه کﻨﻨﺪه می نﻤﻮد ؟ که بﻮدن در ایﻨﺠا مﺜﻞخﻮابﯿﺪن بﻮد مﺜﻞ کﻤا ؟
امﺮوز حﻮاس هاي مﻦ ﻓﻮق گﻮش به زنﮓ بﻮدنﺪ -مﺜﻞ سﯿﻢ هاي پﯿانﻮ که با کﻤﺘﺮیﻦ ﻓﺸار  ،می خﻮانﺪنﺪ  .هﺮ صﺪایی  ،هﺮ
نﮕاهی هﺮحﺮکﺘی از باد بﺮ روي پﻮسﺘﻢ  ،هﺮ ﻓکﺮي را بﺮرسی مﯿکﺮدم  .مﺨﺼﻮصاً ﻓکﺮها را  .ﻓقﻂ از بﻮیﯿﺪن پﺮهﯿﺰ می
کﺮدم  .نفﺲ نﻤی کﺸﯿﺪم .
انﺘﻈار داشﺘﻢ که بﯿﺸﺘﺮ درمﻮرد کالﻦ ها در اﻓکار کﺴانی که ذهﻨﺸان را وارسی می کﺮدم بﺸﻨﻮم  .تﻤام روز مﻨﺘﻈﺮ بﻮدم ،
به دنﺒال هﺮگﻮنه اﻃالعات جﺪیﺪي که بال سﻮان به کﺴی داده باشﺪ  .سعی می کﺮدم بﺒﯿﻨﻢ که شایعات جﺪیﺪ به کﺠا می رسﯿﺪ .
ولی هﯿﭻ ﭼﯿﺰي نﺒﻮد  .هﯿﭻ کﺲ به پﻨﺞ خﻮن آشام حاﺿﺮ در کاﻓه تﺮیا تﻮجهی نﺪاشﺖ  ،درسﺖ مﺜﻞ زمانی که هﻨﻮز دخﺘﺮ
تازه وارد به آنﺠا نﯿامﺪه بﻮد  .بعﻀی ها هﻨﻮز به آن دخﺘﺮ می انﺪیﺸﯿﺪنﺪ  ،هﻤان اﻓکار هفﺘه ي گﺬشﺘه  .حاﻻ به جاي ایﻨکه
آنها را کﺴﻞ کﻨﻨﺪه بﯿابﻢ  ،مﺠﺬوبﺸان می شﺪم  .او به هﯿﭻ کﺲ درباره ي مﻦ ﭼﯿﺰي نﮕفﺘه بﻮد ؟
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امکان نﺪاشﺖ که مﺘﻮجه ﭼﺸﻢ هاي سﯿاه و کﺸﻨﺪه ي مﻦ نﺸﺪه باشﺪ  .عکﺲ العﻤﻞ او را به آن نﮕاه دیﺪه بﻮدم  .مﻄﻤﺌﻨاً بﯿﺶ
از حﺪ او را تﺮسانﺪه بﻮدم  .مﻄﻤﺌﻦ بﻮدم که حﺘی شایﺪ بﺮاي بهﺘﺮ شﺪن داسﺘان  ،به آن شاخ و بﺮگ بﺪهﺪ و بﺮاي دیﮕﺮي
تعﺮیﻒ کﻨﺪ  .مﺮا خﻄﺮناك نﺸان دهﺪ .
و هﻤﯿﻦ ﻃﻮر  ،شﻨﯿﺪه بﻮد که سعی کﺮده بﻮدم از کالس زیﺴﺖ شﻨاسی اي که با هﻢ داشﺘﯿﻢ  ،خارج شﻮم  .بایﺪ پﺲ از دیﺪن
حالﺖ ﭼهﺮه ام حﺪس زده باشﺪ که دلﯿﻞ آن خﻮدش بﻮد  .یﮏ دخﺘﺮ نﺮمال بایﺪ از بقﯿه سﻮال می کﺮد  ،تﺠﺮبه ي خﻮدش را
با آنها در مﯿان می گﺬاشﺖ و به دنﺒال نقﻄه ي مﺸﺘﺮکی می گﺸﺖ که رﻓﺘار مﺮا تﻮﺿﯿﺢ دهﺪ و احﺴاس نکﻨﺪ که تﻨها اﻓﺘاده
اسﺖ  .انﺴان ها هﻤﯿﺸه از معﻤﻮلی بﻮدن احﺴاس نا امﯿﺪي می کﺮدنﺪ  .بﺮاي هﻤﺮنﮓ شﺪن با اﻃﺮاﻓﯿانﺸان هﺮ کاري می
کﺮدنﺪ  .ایﻦ احﺘﯿاج در سالهاي مﺘﺰلﺰل نﻮجﻮانی بﺴﯿار ﻗﻮي بﻮد  .ایﻦ دخﺘﺮ نﻤی تﻮانﺴﺖ از آن ﻗانﻮن مﺴﺘﺜﻨا بﻮد .
ولی هﯿﭻ کﺲ به ما تﻮجهی نﺪاشﺖ  .حﺘﻤاً بال بﻄﻮري اسﺘﺜﻨاﺋی خﺠالﺘی بﻮد و به هﯿﭻ کﺲ اعﺘﻤاد نکﺮده بﻮد  .شایﺪ به با
پﺪرش صﺤﺒﺖ کﺮده بﻮد  ،شایﺪ آن ﻗﻮي تﺮیﻦ رابﻄه اي بﻮد که داشﺖ ...هﺮﭼﻨﺪ با وجﻮد ایﻨکه در ﻃﻮل زنﺪگﯿﺶ وﻗﺖ کﻤی
را با پﺪرش سﭙﺮي کﺮده بﻮد بعﯿﺪ به نﻈﺮ مﯿﺮسﯿﺪ  .احﺘﻤاﻻً به مادرش نﺰدیﮏ تﺮ بﻮد  .ولی بایﺪ سﺮي به ﻓﺮمانﺪه سﻮان می
زدم و می دیﺪم به ﭼه ﭼﯿﺰ می انﺪیﺸﺪ .
جاسﭙﺮ پﺮسﯿﺪ:خﺒﺮ جﺪیﺪي نﯿﺴﺖ؟
 هﯿﭽی  .حﺘﻤاً اون ...ﭼﯿﺰي نﮕفﺘههﻤه ي آنها با شﻨﯿﺪن ایﻦ خﺒﺮ ابﺮویﺸان را باﻻ بﺮدنﺪ .

به ﭼﺸﻢ هایﻢ ﭼﺮخی دادم .
 در عﺠﺒﻢ ﭼﺮا...؟امﺖ هﻢ ﭼﻨان درباره ي سکﻮت عﺠﯿﺐ اﻓکار او مﺘﺤﯿﺮ بﻮد
 راجﻊ به اون حﺮف زدیﻢ .نﻤﯿﺪونﻢآلﯿﺲ زمﺰمه وار گفﺖ:داره مﯿاد داخﻞ
حﺲ کﺮدم بﺪنﻢ سﺨﺖ شﺪ
 سعی کﻦ مﺜﻞ آدم نﮕاه کﻨیامﺖ پﺮسﯿﺪ:گفﺘی آدم ؟
او دسﺖ راسﺘﺶ را باﻻ آورد تا گلﻮله ي بﺮﻓی را که در مﺸﺘﺶ نﮕه داشﺘه بﻮد  ،نﺸان دهﺪ  .مﺴلﻤاً در دسﺘﺶ ذوب نﺸﺪه
بﻮد  .آن را ﻓﺸﺮد  .به جاسﭙﺮ نﮕاه می کﺮد  ،ولی مﻦ مﺴﯿﺮ آن را در اﻓکارش دیﺪم  .آلﯿﺲ هﻢ مﻄﻤﺌﻨاً دیﺪه بﻮد  .وﻗﺘی او
ناگهان تکه یﺦ را به سﻤﺖ او پﺮتاب کﺮد با یﮏ حﺮکﺖ ساده ي انﮕﺸﺘﺶ به آن ﺿﺮبه زد  .یﺦ با سﺮعﺘی که بﺮاي ﭼﺸﻢ
انﺴانها ﻗابﻞ دیﺪن نﺒﻮد  ،کﻤانه کﺮد  .با بﺮخﻮرد به دیﻮار آجﺮي صﺪاي تﯿﺰي داد و خﺮد شﺪ  .دیﻮار تﺮك خﻮرد .
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در آن گﻮشه ي سالﻦ  ،سﺮها به ﻃﺮف کﭙه ي یﺦ که روي زمﯿﻦ پﺨﺶ شﺪه بﻮد بﺮگﺸﺘﻨﺪ  ،و بعﺪ ﭼﺮخﯿﺪنﺪ تا مﺠﺮم را پﯿﺪا
کﻨﻨﺪ  .کﺴی آن ﻃﺮف تﺮ از ﭼﻨﺪ مﯿﺰ را جﺴﺘﺠﻮ نکﺮد  .هﯿﭻ کﺲ نﮕاهی به ما نﯿﻨﺪاخﺖ .
رزالی به تﻨﺪي گفﺖ :خﯿلی انﺴانی بﻮد امﺖ  .میﮕم حاﻻ که داري انﺠامﺶ مﯿﺪي  ،ﭼﺮا دیﻮار رو سﻮراخ نﻤی کﻨی ؟
 مﻄﻤﺌﻨﻢ اگه تﻮ ایﻨکارو می کﺮدي تاﺛﯿﺮ بﺮانﮕﯿﺰ تﺮ هﻢ می شﺪ  ،عﺰیﺰمسعی کﺮدم به آنها تﻮجه کﻨﻢ  ،و پﻮزخﻨﺪي را روي صﻮرتﻢ ﺛابﺖ نﮕه دارم انﮕار بﺨﺸی از شﻮخی هایﺸان بﻮدم .به خﻮدم
اجازه نﻤی دادم به جایی که او ایﺴﺘاده اسﺖ نﮕاه کﻨﻢ .
می تﻮانﺴﺘﻢ بی تابی جﺴﯿکا را در بﺮابﺮ دخﺘﺮ تازه وارد بﺸﻨﻮم  ،که به نﻈﺮ می رسﯿﺪ او هﻢ حﻮاسﺶ پﺮت بﻮد و بی
حﺮکﺖ ایﺴﺘاده بﻮد  .در اﻓکار جﺴﯿکا دیﺪم که گﻮنه هاي بال سﻮان یﮏ بار دیﮕﺮ به رنﮓ صﻮرتی روشﻦ در آمﺪه اسﺖ .
هﻮا را به آرامی به داخﻞ کﺸﯿﺪم  ،آماده بﺮاي نفﺲ نکﺸﯿﺪن  ،که اگﺮ بﻮي او با هﻮاي اﻃﺮاﻓﻢ تﻤاسی پﯿﺪا کﺮد حاﺿﺮ باشﻢ
.
مایﮏ نﯿﻮتﻮن در کﻨار دو دخﺘﺮ نﺸﺴﺘه بﻮد  .زمانی او که از جﺴﯿکا پﺮسﯿﺪ که بﺮاي دخﺘﺮ سﻮان ﭼه مﺸکلی پﯿﺶ آمﺪه هﺮ
دو صﺪایﺶ را می شﻨﯿﺪ م ،ذهﻨی و کالمی  .از آن ﻃﻮري که درباره ي او می انﺪیﺸﯿﺪ خﻮشﻢ نﻤی آمﺪ  .ﻓانﺘﺰي هاي از
پﯿﺶ بﺮنامه ریﺰي شﺪه  ،وﻗﺘی که به او نﮕاه می کﺮد ذهﻨﺶ را ابﺮي می ساخﺖ .
 -هﯿﭽی

او ادامه داد:امﺮوز ﻓقﻂ یﮏ سﻮدا می گﯿﺮم
نﺘﻮانﺴﺘﻢ نﮕاهی به سﻤﺖ او نﯿﻨﺪازم  .او به زمﯿﻦ خﯿﺮه شﺪه بﻮد  ،آﺛار هﺠﻮم خﻮن کﻢ کﻢ از صﻮرت او مﺤﻮ می شﺪ  .سﺮیﻊ
سﺮم را بﺮگﺮدانﺪم و به امﺖ نﮕاه کﺮدم که از لﺒﺨﻨﺪ دردمﻨﺪي که بﺮ ﭼهﺮه ام نقﺶ بﺴﺘه بﻮد  ،می خﻨﺪیﺪ .
 ناخﻮش به نﻈﺮ مﯿاي  ،داداش.حالﺖ ﭼهﺮه ام را باز ﭼﯿﻨی کﺮدم تا به نﻈﺮ عادي و راحﺖ بﯿایﺪ .
جﺴﯿکا از اشﺘها نﺪاشﺘﻦ دخﺘﺮ مﺘعﺠﺐ شﺪه بﻮد :گﺮسﻨه نﯿﺴﺘی؟
 راسﺘﺶ  ،حالﻢ زیاد خﻮب نﯿﺴﺖصﺪایﺶ ﺿعﯿﻒ تﺮ شﺪه بﻮد  ،ولی هﻨﻮز واﺿﺢ بﻮد
ﭼﺮا دلﻮاپﺴی ناگهانی مایﮏ مﺮا ناراحﺖ کﺮده بﻮد ؟ ﭼه اهﻤﯿﺘی داشﺖ که در اﻓکار او نﻮعی حﺲ مالکﯿﺖ وجﻮد داشﺖ ؟
به مﻦ ربﻄی نﺪاشﺖ که مایﮏ نﯿﻮتﻮن بﺮاي او بﯿﺶ از حﺪ مﻀﻄﺮب بﻮد  .احﺘﻤاﻻً ایﻦ واکﻨﺸی بﻮد که هﻤه بﺮایﺶ نﺸان
می دادنﺪ  .آیا مﻦ هﻢ به ﻃﻮر ﻏﺮیﺰي نﺨﻮاسﺘه بﻮدم که از او مﺤاﻓﻈﺖ کﻨﻢ؟ ﻗﺒﻞ از ایﻨکه بﺨﻮاهﻢ او را بکﺸﻢ  ،ایﻦ ...
ولی آیا آن دخﺘﺮ بﯿﻤار بﻮد ؟
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ﻗﻀاوتﺶ سﺨﺖ بﻮد -او با آن پﻮسﺖ شفاﻓﺶ خﯿلی ﻇﺮیﻒ به نﻈﺮ می آمﺪ ...ﻓهﻤﯿﺪم که مﻦ هﻢ نﮕﺮان او هﺴﺘﻢ  ،درسﺖ
مﺜﻞ آن پﺴﺮ کﻮدن .و بعﺪ خﻮدم را مﺠﺒﻮر کﺮدم که راجﻊ به سالمﺖ او ﻓکﺮ نکﻨﻢ
با وجﻮد ایﻦ  ،ﻓهﻤﯿﺪن او را از بﯿﻦ اﻓکار مایﮏ  ،دوسﺖ نﺪاشﺘﻢ  .سﺮاغ ذهﻦ جﺴﯿکا رﻓﺘﻢ  .با احﺘاط نﺸﺴﺘﻦ آن سه را سﺮ
مﯿﺰ نﮕاه کﺮدم  .خﻮشﺒﺨﺘانه آنها مﺜﻞ هﻤﯿﺸه با هﻤﺮاهان هﻤﯿﺸﮕی جﺴﯿکا سﺮ یکی از اولﯿﻦ مﯿﺰهاي سالﻦ نﺸﺴﺘﻨﺪ  .هﻤان
ﻃﻮر که آلﯿﺲ ﻗﻮل داده بﻮد  ،در مﺴﯿﺮ باد نﺒﻮدنﺪ.
آلﯿﺲ به مﻦ سقلﻤه زد.بﺰودي نﮕاه می کﻨه  ،مﺜﻞ انﺴانها رﻓﺘار کﻦ.
از پﺸﺖ پﻮزخﻨﺪ دنﺪانهایﻢ را به هﻢ ﻓﺸﺮدم .
سﺨﺖ نﮕﯿﺮ ،ادواردامﺖ ادامه داد :جﺪي می گﻢ  .ﻓﻮﻗﺶ ایﻨه که بکﺸﯿﺶ  .دنﯿا که به آخﺮ نﻤی رسه
ﻏﺮ و لﻨﺪي کﺮدم:حاﻻ می بﯿﻨی
امﺖ خﻨﺪیﺪ :تﻮ یاد گﺮﻓﺘی که بﺮ مﺸکالتﺖ ﻏلﺒه کﻨی  .مﺜﻞ مﻦ  .ابﺪیﺖ بﺮاي ایﻨکه بﺨﻮاي در احﺴاس گﻨاه بﻐلﺘی زمان
زیادیه

امﺖ گفﺖ:خﻮدت خﻮاسﺘی
و بعﺪ روي مﯿﺰ خﻢ شﺪ مﻮهاي پﻮشﯿﺪه از یﺨﺶ را در جهﺖ او تکانﺪ  .بﺮﻓی که در اﺛﺮ گﺮماي اتاق آب :می شﺪ  ،نﯿﻤی
مایﻊ و نﯿﻤی یﺦ از مﻮهایﺶ می پاشﯿﺪ .
 اويرزالی به شکایﺖ بﺮخاسﺖ  ،او و آلﯿﺲ خﻮدشان را از جلﻮي سﯿﻞ کﻨار کﺸﯿﺪنﺪ
آلﯿﺲ خﻨﺪیﺪ و ما هﻢ به او ملﺤﻖ شﺪیﻢ  .می تﻮانﺴﺘﻢ در سﺮ آلﯿﺲ بﺒﯿﻨﻢ که ﭼه ﻃﻮر ﻗﺼﺪ داشﺖ ایﻦ لﺤﻈه ي عالی را
رهﺒﺮي کﻨﺪ و می دانﺴﺘﻢ که آن دخﺘﺮ  -بایﺪ ایﻦ ﻃﻮر انﺪیﺸﯿﺪن درباره ي او را مﺘﻮﻗﻒ می کﺮدم  ،انﮕار که او تﻨها
دخﺘﺮ در ایﻦ دنﯿا بﻮد -اون بال  ،ما را می دیﺪ که می خﻨﺪیﺪیﻢ و بازي می کﺮدیﻢ  ،مانﻨﺪ یکی از نقاشی هاي نﻮرمﻦ راك
ول به ﻃﻮر ﻏﯿﺮ واﻗعی ایﺪه آل و به شادي دیﮕﺮ انﺴانها بﻮدیﻢ .
آلﯿﺲ به خﻨﺪیﺪن ادامه داد و یﮏ سﯿﻨی را مﺜﻞ سﭙﺮ جلﻮیﺶ گﺮﻓﺖ  .آن دخﺘﺮ -بال  ،احﺘﻤاﻻ هﻨﻮز به ما نﮕاه می کﺮد .
 بازم به  ،کالﻦ هﻞ خﯿﺮه شﺪهاﻓکار کﺴی تﻮجه مﻦ را جلﺐ کﺮد .به ﻃﻮر خﻮدکار به ﻃﺮف صﺪا بﺮگﺸﺘﻢ -امﺮوز خﯿلی به آن صﺪا گﻮش داده بﻮدم .
ولی ﭼﺸﻢ هایﻢ از جﺴﯿکا گﺬشﺖ و روي نﮕاه ناﻓﺬ آن دخﺘﺮ ﺛابﺖ مانﺪ  .سﺮیﻊ سﺮش را پایﯿﻦ انﺪاخﺖ و دوباره پﺸﺖ
مﻮهایﺶ پﻨهان شﺪ.
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و بعﺪ آلﯿﺲ مﺸﺘی بﺮف را که پﻨهان کﺮده بﻮد به صﻮرت امﺖ کﻮبﯿﺪ  .او پلﮏ زد  ،ﻏاﻓلﮕﯿﺮ شﺪه بﻮد و بعﺪ هﻤان ﻃﻮر که
انﺘﻈار می رﻓﺖ نﯿﺸﺶ را باز کﺮد .
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ﭼه ﻓکﺮ می کﺮد ؟ به نﻈﺮ می رسﯿﺪ ایﻦ نا امﯿﺪي با گﺬشﺖ زمان به جاي کﻤﺮنﮓ شﺪن  ،شﺪت می گﯿﺮد  .سعی کﺮدم -
ﭼﻮن ﻗﺒالً هﺮگﺰ ایﻦ کار را امﺘﺤان نکﺮده بﻮدم مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم ﭼه می کﺮدم -با ذهﻨﻢ در سکﻮت اﻃﺮاف او کﻨﺪ و کاو کﻨﻢ .
شﻨﻮایی ﻓﻮق ﻗﻮي مﻦ هﻤﯿﺸه به ﻃﻮر ﻃﺒﯿعی شﺮوع به کار می کﺮد  ،بﺪون تالش ؛ هﯿﭻ وﻗﺖ مﺠﺒﻮر نﺒﻮدم روي آن کار
کﻨﻢ  .اما حاﻻ تﻤﺮکﺰ کﺮدم  ،سعی داشﺘﻢ هﺮ حفاﻇی که او را احاﻃه کﺮده بﻮد را بﺸکﻨﻢ .هﯿﭻ ﭼﯿﺰ به جﺰ سکﻮت نﺒﻮد .
جﺴﯿکا در بازتابی از نا امﯿﺪي خﻮدم  ،ﻓکﺮ کﺮد:اون ﭼی داره ؟
او در گﻮش دخﺘﺮ سﻮان زمﺰمه کﺮد« ادوارد کالﻦ داره بهﺖ نﮕاه می کﻨه » خﻨﺪیﺪ  .هﯿﭻ اﺛﺮي از حﺴادت و آزردگی او
در تُﻦ صﺪایﺶ وجﻮد نﺪاشﺖ  .جﺴﯿکا در تﻈاهﺮ کﺮدن به دوسﺘی اسﺘاد بﻮد  .در حالی که مﺠﺬوب شﺪه بﻮدم به جﻮاب
دخﺘﺮ گﻮش کﺮدم .
زمﺰمه کﻨان گفﺖ:عﺼﺒانی که به نﻈﺮ نﻤﯿاد ؟
او مﺘﻮجه عکﺲ العﻤﻞ وحﺸﯿانه ي هفﺘه ي پﯿﺶ مﻦ شﺪه بﻮد  .بﺪون شﮏ شﺪه بﻮد .
ایﻦ سﻮال جﺴﯿکا را گﯿﺞ کﺮد  .ﭼهﺮه ي خﻮدم را در اﻓکار او  ،زمانی که آن را بﺮرسی مﯿکﺮد دیﺪم  ،ولی نﮕاهﺶ را
پاسﺦ نﺪادم  .هﻨﻮز روي آن دخﺘﺮ تﻤﺮکﺰ کﺮده بﻮدم و در تالش بﻮدم ﭼﯿﺰي بﺸﻨﻮم  .انﮕار تﻤﺮکﺰ شﺪیﺪ مﻦ هﯿﭻ کﻤکی نﻤی
کﺮد .
جﺲ به او گفﺖ :نه

بایﺪ باشه ؟ﻓکﺮ نکﻨﻢ از مﻦ خﻮشﺶ بﯿادسﺮش را به بازویﺶ تکﯿه داد  ،انﮕار ناگهان خﺴﺘه شﺪه بﻮد  .سعی کﺮدم از آن حﺮکﺖ سﺮ در بﯿاورم ولی ﻓقﻂ می تﻮانﺴﺘﻢ
حﺪس بﺰنﻢ شایﺪ او خﺴﺘه بﻮد .
جﺲ به او اﻃﻤﯿﻨان داد
 کالﻦ ها از هﯿﭻ کﺲ خﻮشﺸﻮن نﻤﯿاد .خﺐ اونا اصال به کﺴی تﻮجه نﻤی کﻨﻨﺪ که ازش خﻮشﺸﻮن بﯿاد"هﯿﭻ وﻗﺖ تﻮجه نﻤی کﺮدنﺪ " اﻓکار او پﺮ از شکایﺖ بﻮد
 ولی اون هﻨﻮز داره بهﺖ نﮕاه می کﻨهآن دخﺘﺮ با نﮕﺮانی گفﺖ :ایﻨقﺪر بهﺶ نﮕاه نکﻦ
سﺮش را از بازویﺶ بﺮداشﺖ تا مﻄﻤﺌﻦ شﻮد جﺴﯿکا پﯿﺮوي کﺮده اسﺖ جﺴﯿکا خﻨﺪیﺪ  ،ولی کاري را انﺠام داد که او
خﻮاسﺘه بﻮد
دخﺘﺮ تا آخﺮ آن ساعﺖ نﮕاهﺶ را از مﯿﺰشان دور نکﺮد .ﻓکﺮ کﺮدم -مﺴلﻤا نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ مﻄﻤﺌﻦ باشﻢ -که ایﻦ کار او عﻤﺪي
بﻮد  .به نﻈﺮ  -می رسﯿﺪ که می خﻮاسﺖ به مﻦ نﮕاه کﻨﺪ  .بﺪنﺶ کﻤی به سﻤﺖ مﻦ مﺘﻤایﻞ می شﺪ  ،سﺮش شﺮوع به
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و می دانﺴﺘﻢ که آرزو مﯿکﺮد که بﮕﻮیﺪ بله  -ﭼقﺪر نﮕاه کﺮدن مﻦ او را عﺬاب داده بﻮد  -هﺮ ﭼﻨﺪ که هﯿﭻ ردي از آن
درصﺪایﺶ نﺒﻮد
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ﭼﺮخﯿﺪن می کﺮد و بعﺪ خﻮدش را جﻤﻊ و جﻮر می کﺮد  ،نفﺲ عﻤﯿقی می کﺸﯿﺪ و به ﻃﻮر ﺛابﺖ به هﺮ کﺴی که حﺮف می
زد خﯿﺮه می شﺪ.
هﺮ ﻓکﺮي که راجﻊ به او نﺒﻮد را مﺴﺪود می کﺮدم  .مایﮏ نﯿﻮتﻮن در حال نقﺸه کﺸﯿﺪن بﺮاي راه انﺪازي یﮏ جﻨﮓ بﺮﻓی
در پارکﯿﻨﮓ بعﺪ از ساعات مﺪرسه بﻮد و به نﻈﺮ نﻤی رسﯿﺪ که مﺘﻮجه باشﺪ بﺮف جاي خﻮد را به باران داده اسﺖ  .آیا
واﻗعا نﻤی تﻮانﺴﺖ صﺪاي بارش ﻗﻄﺮه هاي باران بﺮ روي سقﻒ را بﺸﻨﻮد ؟ به نﻈﺮ مﻦ که آن صﺪاي بلﻨﺪي بﻮد .
وﻗﺘی که زمان ناهار خﻮردن به اتﻤام رسﯿﺪ  ،آنﺠا را تﺮك نکﺮدم  .انﺴان ها از سالﻦ خارج می شﺪنﺪ  ،خﻮدم را در حالی
یاﻓﺘﻢ که سعی می کﺮدم صﺪاي گام هاي او را از دیﮕﺮان تﺸﺨﯿﺺ دهﻢ  ،انﮕار که ﻗﺮار بﻮد در آن ها ﭼﯿﺰي مهﻢ و ﻏﯿﺮ
عادي وجﻮد داشﺘه باشﺪ  .ﭼقﺪر احﻤقانه .
خانﻮاده ي مﻦ هﻢ از جایﺸان تکان نﺨﻮرده بﻮدنﺪ  .مﻨﺘﻈﺮ بﻮدنﺪ که بﺒﯿﻨﻨﺪ مﻦ ﭼه می کﻨﻢ .
آیا به کالس می رﻓﺘﻢ  ،در کﻨار آن دخﺘﺮ جایی که می تﻮانﺴﺘﻢ بﻮي خﻮن او را حﺲ کﻨﻢ و تﭙﺶ ﻗلﺒﺶ را بﺸﻨﻮم می نﺸﺴﺘﻢ
؟ آیا به انﺪازه ي کاﻓی بﺮاي آن نﯿﺮو داشﺘﻢ ؟ یا ایﻨکه بﺮاي آن روز کاﻓی بﻮد ؟
آلﯿﺲ با دودلی گفﺖ :مﻦ ...ﻓکﺮ می کﻨﻢ مﺸکلی نﺒاشه  .ذهﻨﺖ آماده اسﺖ  .ﻓکﺮ می کﻨﻢ یﮏ ساعﺖ رو دووم بﯿاري
ولی آلﯿﺲ به خﻮبی می دانﺴﺖ ﭼقﺪر سﺮیﻊ ذهﻦ شﺨﺼی دسﺘﺨﻮش تﻐﯿﯿﺮ می شﻮد .
جاسﭙﺮ پﺮسﯿﺪ :ﭼﺮا ایﻨقﺪر به خﻮدت ﻓﺸار مﯿاري  ،ادوارد؟

 بﺮو خﻮنه .آروم پﯿﺶ بﺮوامﺖ مﺨالفﺖ کﺮد :مﺴﺌله ي مهﻢ ﭼﯿه ؟ ﭼه اونﻮ بکﺸه و ﭼه نکﺸه  .با هﺮ دوتاش می تﻮنه کﻨار بﯿاد
رزالی ﻏﺮولﻨﺪي کﺮد :مﻦ ﻓعال نﻤی خﻮام جا به جا بﺸﻢ  .نﻤی خﻮام از اول شﺮوع کﻨﻢ  .تازه داریﻢ از دبﯿﺮسﺘان بﯿﺮون
مﯿﺮیﻢ امﺖ  ،باﻻخﺮه
کﻢ کﻢ داشﺘﻢ مﻨﺼﺮف می شﺪم  .مﻦ مﯿﺨﻮاسﺘﻢ شﺪیﺪا ً می خﻮاسﺘﻢ که با آن روبه شﻮم نه ایﻨکه بازهﻢ از او ﻓﺮار کﻨﻢ  .ولی
از ﻃﺮﻓی هﻢ  ،دلﻢ نﻤی خﻮاسﺖ زیاده روي کﻨﻢ  .شکار نﺮﻓﺘﻦ جاسﭙﺮ هفﺘه ي پﯿﺶ یﮏ اشﺘﺒاه بﻮد ؛ آیا ایﻦ هﻢ به هﻤان
انﺪازه ﻏلﻂ بﻮد ؟
مﻦ نﻤی خﻮاسﺘﻢ خانﻮاده ام را از بﯿﻦ بﺒﺮم  .هﯿﭻ کﺪامﺸان بﺮاي ایﻦ کار از مﻦ تﺸکﺮ نﻤی کﺮدنﺪ  .ولی می خﻮاسﺘﻢ که به
کالس زیﺴﺖ شﻨاسی ام بﺮوم  .می خﻮاسﺘﻢ یﮏ بار دیﮕﺮ صﻮرت او را بﺒﯿﻨﻢ .
آن ﭼﯿﺰي بﻮد که تکلﯿﻒ مﻦ را مﺸﺨﺺ کﺮد  .آن حﺲ کﻨﺠکاوي  .بﺮاي داشﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ حﺴی  ،از دسﺖ خﻮدم عﺼﺒانی بﻮدم
 .مﮕﺮ به خﻮدم ﻗﻮل نﺪاده بﻮدم که اجازه نﺪهﻢ سکﻮت اﻓکار آن دخﺘﺮ  ،بی جهﺖ مﺮا به او عالﻗه مﻨﺪ کﻨﺪ ؟ و حاﻻ ایﻦ مﻦ
بﻮدم  ،کﺴی که بی جهﺖ مﺠذوب او شﺪه بﻮد  .می خﻮاسﺘﻢ بﺪانﻢ که او به ﭼه ﭼﯿﺰي ﻓکﺮ می کﻨﺪ  .راه ذهﻦ او بﺴﺘه بﻮد ،
ولی ﭼﺸﻤانﺶ بﺴﯿار گﻮیا بﻮدنﺪ  .مﻤکﻦ بﻮد بﺘﻮانﻢ آنها را بﺨﻮانﻢ
آلﯿﺲ گفﺖ :نه رز  ،مﻦ واﻗعاً ﻓکﺮ می کﻨﻢ مﺸکلی پﯿﺶ نﻤﯿاد  .داره ...ﺛابﺖ تﺮ می شه  .مﻦ نﻮد و سه درصﺪ مﻄﻤﺌﻨﻢ که
اگه اون بﺮه سﺮکالس اتفاق بﺪي نﻤی اﻓﺘه
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هﺮﭼﻨﺪ سعی می کﺮد حاﻻ که مﻦ از هﻤه ﺿعﯿﻒ تﺮ بﻮدم  ،خﻮدبﯿﻦ نﺒاشﺪ ولی می تﻮانﺴﺘﻢ انﺪکی آن را حﺲ کﻨﻢ
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او با کﻨﺠکاوي به مﻦ نﮕاه کﺮد  ،مﺘعﺠﺐ بﻮد که ﭼه تﻐﯿﯿﺮي در ذهﻦ مﻦ رخ داده که تﺼاویﺮ او از آیﻨﺪه را بی تﻐﯿﯿﺮ نﮕه
داشﺘه اسﺖ.
آیا کﻨﺠکاوي بﺮاي زنﺪه نﮕه داشﺘﻦ بال سﻮان کاﻓی بﻮد ؟
حﻖ با امﺖ بﻮد -ﭼﺮا به هﺮ صﻮرت بﺮ آن ﻓایﻖ نﯿایﻢ ؟ مﻦ در مقابﻞ وسﻮسه مقاومﺖ می کﺮدم .
در حالی از سﺮ مﯿﺰ بلﻨﺪ می شﺪم دسﺘﻮر دادم :بﺮیﺪ سﺮ کالس
بﺮگﺸﺘﻢ و بﺪون ایﻨکه به عقﺐ نﮕاه کﻨﻢ با گام هاي بلﻨﺪ از آنها دور شﺪم  .نﮕﺮانی آلﯿﺲ  ،انﺘقادهاي جاسﭙﺮ  ،رﺿایﺖ امﺖ
و آزردگی رزالی را پﺸﺖ سﺮم جا گﺬاشﺘﻢ  .بﺮاي بار آخﺮ نفﺴی عﻤﯿﻖ کﺸﯿﺪم و بعﺪ آن را حﺒﺲ کﺮدم و به داخﻞ کالس
کﻮﭼﮏ و گﺮم ﻗﺪم گﺬاشﺘﻢ .
دیﺮ نکﺮده بﻮدم  .آﻗاي بﻨﺮ هﻨﻮز داشﺖ بﺮاي آزمایﺸﮕاه آن روز آماده می شﺪ  .آن دخﺘﺮ سﺮ مﯿﺰ مﻦ -ما نﺸﺴﺘه بﻮد ،
بازهﻢ سﺮش را پایﯿﻦ انﺪاخﺘه و به کاﻏﺬي که بی هﺪف در آن ﻃﺮح می کﺸﯿﺪ خﯿﺮه شﺪه بﻮد  .زمانی که به آنﺠا رسﯿﺪم
نقاشی او را با دﻗﺖ نﮕاه کﺮدم  ،حﺘی به ایﻦ ابﺘکار جﺰﺋی ذهﻦ او هﻢ عالﻗه مﻨﺪ بﻮدم  ،ولی نامفهﻮم بﻮد  .ﻓقﻂ یﮏ مﺸﺖ
خﻂ تﺼادﻓی درهﻢ بﺮهﻢ  .احﺘﻤاﻻً روي شکﻞ تﻤﺮکﺰ نﺪاشﺖ و به ﭼﯿﺰ دیﮕﺮي می انﺪیﺸﯿﺪ ؟

ﭼﺮا سﺮش را بلﻨﺪ نکﺮد ؟ احﺘﻤاﻻً وحﺸﺖ زده بﻮد  .بایﺪ مﻄﻤﺌﻦ می شﺪم که ایﻦ بار او را با ﭼهﺮه ي مﺘفاوتی تﺮك می کﻨﻢ
 .باعﺚ شﻮم که ﻓکﺮ کﻨﺪ دﻓعه ي ﻗﺒﻞ خﯿاﻻتی شﺪه بﻮد .
با هﻤان صﺪاي آرامی که باعﺚ می شﺪ انﺴان ها احﺴاس راحﺘی کﻨﻨﺪ گفﺘﻢ « سالم » .مﺆدبانه لﺒﺨﻨﺪ ي را که دنﺪان هایﻢ را
نﺸان نﻤی داد روي لﺐ هایﻢ نﺸانﺪم
به باﻻ نﮕاه کﺮد  ،ﭼﺸﻤان ﻗهﻮه اي درشﺘﺶ بهﺖ زده– او گﯿﺞ شﺪه بﻮد – و پﺮ از سﻮاﻻت بی صﺪا بﻮد  .هﻤان حالﺖ
ﭼهﺮه اي که تﻤام هفﺘه ي گﺬشﺘه جلﻮي دیﺪم را می گﺮﻓﺖ .
زمانی که به عﻤﻖ آن ﭼﺸﻢ هاي ﻗهﻮه اي عﺠﯿﺐ نﮕاه کﺮدم  ،مﺘﻮجه شﺪم که تﻨفﺮ  -تﻨفﺮي که تﺼﻮر می کﺮدم او ﻓقﻂ بﺮاي
ایﻨکه وجﻮد داشﺘﺖ سﺰاوار آن اسﺖ  -ناپﺪیﺪ شﺪه بﻮد  .حاﻻ که نفﺲ نﻤی کﺸﯿﺪم  ،حاﻻ که بﻮي او را اسﺘﺸﻤام نﻤی کﺮدم ،
سﺨﺖ بﻮد که باور کﻨﻢ شﺨﺼی به ایﻦ آسﯿﺐ پﺬیﺮي مﺴﺘﺤﻖ نفﺮت باشﺪ .
گﻮنه هایﺶ شﺮوع به سﺮخ شﺪن کﺮد و هﯿﭻ ﭼﯿﺰ نﮕفﺖ  .ﭼﺸﻢ هایﻢ را روي ﭼﺸﻤان او نﮕه داشﺘﻢ  ،روي عﻤﻖ آن تﻤﺮکﺰ
کﺮده بﻮدم و سعی می کﺮدم رنﮓ اشﺘها آور پﻮسﺖ او را نادیﺪه بﮕﯿﺮم  .به انﺪازه ي ایﻨکه مﺪتی بﺪون تﻨفﺲ حﺮف بﺰنﻢ ،
در شﺶ هایﻢ هﻮا داشﺘﻢ
با ایﻨکه می دانﺴﺘﻢ او می دانﺪ  ،گفﺘﻢ  :اسﻢ مﻦ ادوارد کالﻨه
بﺮاي شﺮوع راه مﺆدبانه اي بﻮد
 هفﺘه ي پﯿﺶ ﻓﺮصﺖ نﺸﺪ خﻮدمﻮ معﺮﻓی کﻨﻢ  .تﻮ بایﺪ بال سﻮان باشیبه نﻈﺮ می آمﺪ گﯿﺞ شﺪه اسﺖ -بازهﻢ بﯿﻦ ابﺮوهایﺶ ﭼﯿﻦ اﻓﺘاده بﻮد  .ﭼﻨﺪ ﺛانﯿه ﻃﻮل کﺸﯿﺪ تا جﻮاب دهﺪ .
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صﻨﺪلی خﻮدم را با شﺪتی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري عقﺐ کﺸﯿﺪم و اجازه دادم بﺮ سﻄﺢ لﯿﻨﻮنﺌﻮم زمﯿﻦ سایﯿﺪه شﻮد ؛ هﻤﯿﺸه انﺴان ها
وﻗﺘی سﺮ و صﺪایی نﺰدیﮏ شﺪن کﺴی را اعالم می کﺮد  ،احﺴاس راحﺘی بﯿﺸﺘﺮي می کﺮدنﺪ  .مﯿﺪانﺴﺘﻢ که او صﺪا را
شﻨﯿﺪه اسﺖ ؛ سﺮش را بلﻨﺪ نکﺮد ولی دسﺘﺶ از کﺸﯿﺪن باز ایﺴﺘاد .
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رمان

پﺮسﯿﺪ:اسﻢ مﻦ رو از کﺠا می دونی؟
صﺪایﺶ کﻤی لﺮزیﺪبایﺪ او را واﻗعاً تﺮسانﺪه باشﻢ  .ایﻦ باعﺚ شﺪ احﺴاس گﻨاه کﻨﻢ ؛ او واﻗعاً بی پﻨاه بﻮد -.به آرامی خﻨﺪیﺪم
ایﻦ صﺪایی بﻮد که به انﺴان ها حﺲ راحﺘی بﯿﺸﺘﺮي می داد  ،بازهﻢ مﺮاﻗﺐ دنﺪان هایﻢ بﻮدم . اوه  ،ﻓکﺮ می کﻨﻢ هﻤه اسﻢ تﻮرو می دونﻦمﻄﻤﺌﻨاً مﺘﻮجه آن مﻮﺿﻮع شﺪه بﻮد  .او در ایﻦ شهﺮ یکﻨﻮاخﺖ مﺮکﺰ تﻮجه شﺪه بﻮد
تﻤام شهﺮ مﻨﺘﻈﺮ اومﺪن تﻮ بﻮدناخﻢ کﺮد  ،انﮕار که ایﻦ اﻃالعات ناخﻮشایﻨﺪ بﻮدنﺪ  .به گﻤان بﺮاي شﺨﺺ خﺠالﺘی اي مانﻨﺪ او جلﺐ تﻮجه ﭼﯿﺰ خﻮبی نﺒﻮد .
اکﺜﺮ انﺴانها بﺮعکﺲ بﻮدنﺪ .
او گفﺖ :نه  ،مﻨﻈﻮرم ایﻦ بﻮد که ﭼﺮا مﻨﻮ بال صﺪا زدي؟
در حالی که سﺮدرگﻢ شﺪه بﻮدم ،پﺮسﯿﺪم:ایﺰابال رو تﺮجﯿﺢ مﯿﺪي؟
سﺮش را کﻤی به یکﺴﻮ خﻢ کﺮد و جﻮاب داد :نه  ،اتفاﻗاً بال رو دوسﺖ دارم
حالﺖ ﭼهﺮه اش -اگﺮ آن را درسﺖ خﻮانﺪه باشﻢ -ﭼﯿﺰي بﯿﻦ خﺠالﺖ و گﯿﺠی بﻮد.

پﻮسﺘﺶ یﮏ درجه صﻮرتی تﺮ شﺪ.
نﮕاهﻢ را به سﺮعﺖ از ﭼهﺮه اش بﺮ گﺮﻓﺘﻢ و با صﺪاي ﺿعﯿفی گفﺘﻢ :اوه
تازه مﺘﻮجه معﻨی سﻮال او شﺪه بﻮدم  .اگﺮ روز اول در اﻓکار دیﮕﺮان اسﺘﺮاق سﻤﻊ نکﺮده بﻮدم  ،مﻦ هﻢ ابﺘﺪا او را با اسﻢ
می زدم  ،درسﺖ مﺜﻞ بقﯿه  .او مﺘﻮجه ایﻦ تفاوت شﺪه بﻮد .
کاملﺶ صﺪا
ناگهان احﺴاس ناراحﺘی کﺮدم  .خﯿلی سﺮیﻊ مﺘﻮجه اشﺘﺒاه مﻦ شﺪه بﻮد  .کامالً زیﺮکانه  ،مﺨﺼﻮصاً بﺮاي کﺴی که ﻗﺮار بﻮد
به خاﻃﺮ نﺰدیﮏ بﻮدن به مﻦ وحﺸﺖ زده باشﺪ .ولی از هﺮ سﻮءﻇﻨی که او مﻤکﻦ بﻮد نﺴﺒﺖ به مﻦ در سﺮش مﺨفی کﺮده
باشﺪ  ،مﺸکالت بﺰرگﺘﺮي داشﺘﻢ  .هﻮایی در شﺶ هایﻢ باﻗی نﻤانﺪه بﻮد  .اگﺮ ﻗﺮار بﻮد باز هﻢ با او صﺤﺒﺖ کﻨﻢ  ،مﺠﺒﻮر
بﻮدم تﻨفﺲ کﻨﻢ.
اجﺘﻨاب از حﺮف زدن کار سﺨﺘی بﻮد  .مﺘاسفانه بﺮاي او ایﻦ مﯿﺰ مﺸﺘﺮك او را دسﺘﯿار آزمایﺸﮕاهی مﻦ کﺮده بﻮد و ما بایﺪ
 ،می کﺮدیﻢ  .به نﻈﺮ عﺠﯿﺐ و کامال گﺴﺘاخانه -می آمﺪ اگﺮ در هﻨﮕام انﺠام آزمایﺶ او را نادیﺪه می
با هﻢ کار
گﺮﻓﺘﻢ  .او مﺸکﻮك تﺮ می شﺪ هﺮاسان تﺮ ...
بﺪون ایﻨکه صﻨﺪلی را جا به جا کﻨﻢ  ،تا جایی که می شﺪ از او دور شﺪم  ،سﺮم را به ﻃﺮف راهﺮو بﯿﻦ ردیﻒ مﯿﺰها
ﭼﺮخانﺪم  .عﻀالتﻢ را مﺤکﻢ نﮕه داشﺘﻢ و بعﺪ سﺮیﻊ از راه دهان هﻮا را به داخﻞ ریه هایﻢ کﺸﯿﺪم .
 -آه ه !
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-ولی ﻓکﺮ می کﻨﻢ ﭼارلی -مﻨﻈﻮرم پﺪرمه-مﻨﻮ به هﻤه ایﺰابال معﺮﻓی کﺮده  .هﻤه ایﻨﺠا مﻨﻮ با اسﻢ کاملﻢ می شﻨاسﻦ
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واﻗعاً دردناك بﻮد  .حﺘی بﺪون بﻮیﯿﺪن  ،می تﻮانﺴﺘﻢ ﻃعﻢ او را روي زبانﻢ حﺲ کﻨﻢ  .ناگهان دوباره گلﻮیﻢ درشعله هاي آتﺶ
میسﻮخﺖ  .اشﺘﯿاق به هﻤان ﻗﺪرت بار اولی بﻮد که بﻮي او را حﺲ کﺮده بﻮدم  .دنﺪان هایﻢ را به هﻢ ﻓﺸﺮدم و سعی کﺮدم
خﻮدم را آرام کﻨﻢ .
آﻗاي بﻨﺮ ﻓﺮمان داد :شﺮوع کﻨﯿﺪ
تﻤام ﻗﺪرت خﻮدداري اي که ﻃی هفﺘاد سال تالش به دسﺖ آورده بﻮدم مﺼﺮف شﺪ تا به ﻃﺮف آن دخﺘﺮ بﺮگﺮدم  ،که به مﯿﺰ
خﯿﺮه شﺪه بﻮد و لﺒﺨﻨﺪ مﯿﺰد.
گفﺘﻢ :خانﻢ ها مقﺪم تﺮنﺪ  ،دسﺘﯿار!؟
او سﺮش را به ﻃﺮف مﻦ بلﻨﺪ کﺮد و حالﺖ ﭼهﺮه اش تﻮ خالی ،ﭼﺸﻤانﺶ گﺸاد شﺪ .آیا ﭼﯿﺰي در ﭼهﺮه ام پﯿﺪا بﻮد؟ آیا باز
تﺮسﯿﺪه بﻮد؟ حﺮﻓی نﺰد .
به آرامی گفﺘﻢ :یا  ،اگه دوسﺖ داري مﻦ شﺮوع می کﻨﻢ
 نهو ﭼهﺮه اش باز از سفﯿﺪ رو به ﻗﺮمﺰ رﻓﺖ
-خﻮدم شﺮوع می کﻨﻢ

بعﺪ از یﮏ بﺮرسی سﺮیﻊ گفﺖ « پﺮوﻓﺰ » شﺮوع به بﺮداشﺘﻦ اسالیﺪ کﺮد  ،اگﺮﭼه با دﻗﺖ آن را نﺪیﺪه بﻮد
 اشکالی نﺪاره یﮏ نﮕاهی بﻨﺪازم ؟بﻄﻮر ﻏﺮیﺰي احﻤقانه  ،انﮕار که مﻦ از هﻢ نﻮعان او بﻮدم دسﺘﻢ را دراز کﺮدم تا او را از بﺮداشﺘﻦ اسالیﺪ باز دارم  .بﺮاي
یﮏ ﺛانﯿه  ،گﺮماي پﻮسﺘﺶ در مﻦ نفﻮذ کﺮد و آن را سﻮزانﺪ  .مﺜﻞ جﺮیان الکﺘﺮیﺴﯿﺘه بﻮد .حﺮارت آن مﺜﻞ تﯿﺮي از دسﺖ
به بازویﻢ نفﻮذ کﺮد  .او به سﺮعﺖ دسﺘﺶ را زیﺮ دسﺖ مﻦ بﯿﺮون کﺸﯿﺪ .
از پﺸﺖ دنﺪان هایﻢ زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ:بﺒﺨﺸﯿﺪ
احﺘﯿاج داشﺘﻢ به جایی نﮕاه کﻨﻢ  .مﯿکﺮوسکﻮپ را گﺮﻓﺘﻢ و نﮕاه سﺮیعی مﯿان ﭼﺸﻤی آن کﺮدم  .او درسﺖ گفﺘه بﻮد .
 پﺮوﻓﺰهﻨﻮز آماده نﺒﻮدم که به او نﮕاه کﻨﻢ  .از بﯿﻦ دنﺪان هایﻢ که به هﻢ سایﯿﺪه می شﺪ  ،آرام نفﺲ کﺸﯿﺪم و سعی کﺮدم عﻄﺶ
سﻮزانﻨﺪه را نادیﺪه بﮕﯿﺮم  .روي بﺮگه ي آزمایﺶ تﻤﺮکﺰ کﺮدم ،جﻮاب را در جاي مﻨاسﺐ آن نﻮشﺘﻢ و اولﯿﻦ اسالیﺪ را
عﻮض کﺮدم .
حاﻻ ﭼه ﻓکﺮي می کﺮد؟ زمانی که دسﺘﺶ را لﻤﺲ کﺮده بﻮدم ،ﭼه ﭼﯿﺰي حﺲ کﺮده بﻮد؟ پﻮسﺘﻢ بایﺪ به سﺮدي یﺦ بﻮده باشﺪ
 .دﻓﻊ کﻨﻨﺪه .تعﺠﺒی نﺪاشﺖ که ایﻨقﺪر ساکﺖ بﻮد .
به اسالیﺪ نﮕاهی انﺪاخﺘﻢ .
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به جاي نﮕاه کﺮدن جﺮیان خﻮن زیﺮ پﻮسﺖ او  ،به لﻮازم روي مﯿﺰ نﮕاه کﺮدم  ،مﯿکﺮوسکﻮپ کهﻨه  ،جعﺒه ي اسالیﺪ ها .
از مﯿان دنﺪان هایﻢ یﮏ نفﺲ سﺮیﻊ دیﮕﺮ کﺸﯿﺪم و به خاﻃﺮ سﻮخﺘﻦ گلﻮیﻢ لﺮزیﺪم .
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با خﻮدم گفﺘﻢ « اناﻓﯿﺰ» و آن را روي خﻂ دوم نﻮشﺘﻢ
پﺮسﯿﺪ:می شه مﻨﻢ نﮕاه کﻨﻢ ؟

به او نﮕاه کﺮدم  ،از ایﻨکه امﯿﺪوارانه انﺘﻈار می کﺸﯿﺪ  ،ﻏاﻓلﮕﯿﺮ شﺪم  ،کﻤی دسﺘﺶ را به ﻃﺮف مﯿکﺮوسکﻮپ دراز کﺮده
بﻮد  .آیا واﻗعاً ﻓکﺮ می کﺮد جﻮاب را اشﺘﺒاه نﻮشﺘه ام ؟
هﻤان ﻃﻮر که مﯿکﺮوسکﻮپ را به ﻃﺮف او هﻞ می دادم نﺘﻮانﺴﺘﻢ به خاﻃﺮ نﮕاه امﯿﺪوارش لﺒﺨﻨﺪ نﺰنﻢ .
با اشﺘﯿاﻗی که سﺮیﻊ از بﯿﻦ رﻓﺖ ،در ﭼﺸﻤی مﯿکﺮوسکﻮپ خﯿﺮه شﺪ .گﻮشه ي لﺒﺶ به ﻃﺮف پایﯿﻦ کﺸﯿﺪه شﺪ .
بی آنکه سﺮش را از روي مﯿکﺮوسکﻮپ بلﻨﺪ کﻨﺪ ،دسﺘﺶ را دراز کﺮد و گفﺖ:اسالیﺪ سﻮم ؟
اسالیﺪ بعﺪي را به دسﺖ او دادم  ،ایﻦ بار نﮕﺬاشﺘﻢ دسﺘﻢ به پﻮسﺖ او بﺮخﻮرد کﻨﺪ  .نﺸﺴﺘﻦ در کﻨار او مانﻨﺪ نﺸﺴﺘﻦ کﻨار
یﮏ ﻻمﭗ داغ بﻮد  .می تﻮانﺴﺘﻢ گﺮم شﺪن و انﺪکی باﻻ رﻓﺘﻦ حﺮارت بﺪن خﻮدم را احﺴاس کﻨﻢ .
ﻃﻮلی نکﺸﯿﺪ که به آرامی گفﺖ « ایﻨﺘﺮﻓﯿﺰ» و مﯿکﺮوسکﻮپ را به ﻃﺮف مﻦ هﻞ داد  .به کاﻏﺬ دسﺖ نﺰد و مﻨﺘﻈﺮ شﺪ که
مﻦ بﻨﻮیﺴﻢ ﭼﮏ کﺮدم بازهﻢ درسﺖ تﺸﺨﯿﺺ داده بﻮد .

مایﮏ در حالی که با ﻏﻀﺐ به مﻦ نﮕاه می کﺮد انﺪیﺸﯿﺪ  :کاش هﻤﻮن جایی که رﻓﺖ مﻮنﺪه بﻮد .
هﻢ م م  ،ﭼه جالﺐ  .مﺘﻮجه نﺸﺪه بﻮدم که آن پﺴﺮ با مﻦ خﺼﻮمﺖ دارد  .حﺘی جالﺐ تﺮ ایﻨکه در عﯿﻦ ناباوري مﻦ ایﻦ
احﺴاس دوﻃﺮﻓه بﻮد .
بازهﻢ به دخﺘﺮ نﮕاه کﺮدم  ،مﺘعﺠﺐ از ایﻦ هﻤه خﺮابی و تﺤﻮلی که او با وجﻮد ﻇاهﺮ معﻤﻮلی و بی آزارش با خﻮد به
زنﺪگی مﻦ آورده بﻮد .
می دانﺴﺘﻢ مﺸکﻞ مایﮏ ﭼه بﻮد  .در واﻗﻊ بال نﺴﺒﺘاً ﻗﺸﻨﮓ بﻮد ...به ﻃﻮري ﻏﯿﺮ معﻤﻮل  .از زیﺒایی بهﺘﺮ  ،ﭼهﺮه ي او
جﺬاب بﻮد  .کامالً مﺘﻮازن نﺒﻮد -ﭼانه ي باریﮏ او با گﻮنه هاي پهﻨﺶ در تﻮازن نﺒﻮد -کﻨﺘﺮاسﺖ تﯿﺮگی و روشﻨی پﻮسﺖ
و مﻮیﺶ ؛ و بعﺪ ﭼﺸﻤانﺶ بﻮد  ،لﺒﺮیﺰ از اسﺮاري خامﻮش ...
ﭼﺸﻤانی که ناگهان داشﺖ درون مﺮا حفﺮ می کﺮد .
نﮕاهﺶ را پاسﺦ دادم  ،سعی کﺮدم حﺘی شﺪه به یکی از آن راز ها پی بﺒﺮم .
ناگهان پﺮسﯿﺪ :لﻨﺰ گﺬاشﺘی؟
ﭼه سﻮال عﺠﯿﺒی « نه » .با ایﺪه ي بهﺘﺮ کﺮدن ﻗﯿاﻓه ام لﺒﺨﻨﺪ نﺼفه نﯿﻤه اي زدم
زیﺮ لﺐ گفﺖ :اوه  ،ﻓکﺮ کﺮدم ﭼﺸﻤات یﮏ تﻐﯿﯿﺮي کﺮدنﺪ
وﻗﺘی که مﺘﻮجه شﺪم ﻇاهﺮا ً خﻮدم تﻨها کﺴی نﯿﺴﺘﻢ که امﺮوز بﺮاي کﺸﻒ اسﺮار تالش می کﻨﺪ  ،ناگهان باز احﺴاس سﺮما
کﺮدم شانه هایﻢ را باﻻ انﺪاخﺘﻢ و مﺴﺘقﯿﻢ به معلﻢ نﮕاه کﺮدم .
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کارمان ایﻦ گﻮنه به پایان رسﯿﺪ  ،یﮏ کلﻤه می گفﺘﯿﻢ و به ﭼﺸﻤان یکﺪیﮕﺮ هﻢ نﮕاه نﻤی کﺮدیﻢ  .ما تﻨها گﺮوهی بﻮدیﻢ که
کارش را تﻤام کﺮده بﻮد -بقﯿه با آن آزمایﺶ زمان سﺨﺖ تﺮي را می گﺬرانﺪنﺪ  .به نﻈﺮ می رسﯿﺪ مایﮏ نﯿﻮتﻮن نﻤی تﻮانﺪ
تﻤﺮکﺰ کﻨﺪ -او بﯿﺸﺘﺮ به مﻦ و بال نﮕاه می کﺮد .
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مﻄﻤﺌﻨاً از آخﺮیﻦ باري که او به ﭼﺸﻢ هاي مﻦ نﮕاه کﺮده بﻮد  ،ﭼﯿﺰي در آن ها تﻐﯿﯿﺮ کﺮده بﻮد  .بﺮاي آماده کﺮدن خﻮدم
در امﺘﺤان سﺨﺖ امﺮوز وسﻮسه هاي امﺮوز  ،تﻤام آخﺮ هفﺘه شکار کﺮده بﻮدم  ،تا جایی که امکان داشﺖ ،عﻄﺸﻢ را ﻓﺮو
نﺸانﺪه بﻮدم ،به حﺪ اﻓﺮاط .خﻮدم را با خﻮن حﯿﻮانات خفه کﺮده بﻮدم ،الﺒﺘه تﻐﯿﯿﺮ زیادي در عﻄﺮ بﯿﺪادگﺮ هﻮاي اﻃﺮاف او
به وجﻮد نﯿامﺪه بﻮد .بار آخﺮي که که به او خﯿﺮه شﺪه بﻮدم ،ﭼﺸﻢ هایﻢ از تﺸﻨﮕی سﯿاه بﻮدنﺪ .حاﻻ که خﻮن در بﺪنﻢ جﺮیان
داشﺖ ،ﭼﺸﻢ هایﻢ ﻃالیی گﺮمﺘﺮي بﻮد .کهﺮبایی ،به خاﻃﺮ تالش بﯿﺶ از حﺪ بﺮاي خامﻮش کﺮدن عﻄﺸﻢ .
یﮏ خﻄاي دیﮕﺮ  .اگﺮ مﻨﻈﻮر او از سﻮالﺶ را درك کﺮده بﻮدم  ،می تﻮانﺴﺘﻢ بﮕﻮیﻢ لﻨﺰ اسﺖ .
مﻦ دو سال در ایﻦ مﺪرسه کﻨار انﺴان ها نﺸﺴﺘه بﻮدم و او اولﯿﻦ کﺴی بﻮد که مﺮا به انﺪازه اي بﺮرسی کﺮده بﻮد که مﺘﻮجه
تﻐﯿﯿﺮ رنﮓ ﭼﺸﻢ هایﻢ شﺪه بﻮد  .دیﮕﺮان  ،در حﯿﻦ ایﻨکه زیﺒایی خانﻮاده ي مﻦ را تﺤﺴﯿﻦ می کﺮدنﺪ  ،مﺮاﻗﺐ بﻮدنﺪ که
هﺮگاه نﮕاهﻤان به آنها اﻓﺘاد سﺮیعاً سﺮشان را پایﯿﻦ بﯿﻨﺪازنﺪ  .آنها عقﺐ نﺸﯿﻨی می کﺮدنﺪ  ،به ﻃﻮر ﻏﺮیﺰي جﺰﺋﯿات
ﻇاهﺮي ما را نادیﺪه می گﺮﻓﺘﻨﺪ تا خﻮدشان را از خﻄﺮ ﻓهﻤﯿﺪن دور نﮕه دارنﺪ .نﺪانﺴﺘﻦ بﺮاي ذهﻦ انﺴان ها یﮏ نعﻤﺖ بﻮد
.
ﭼﺮا بایﺪ آن کﺴی که خﻮب می دیﺪ ایﻦ دخﺘﺮ باشﺪ ؟
آﻗاي بﻨﺮ به مﯿﺰ ما رسﯿﺪ  .با حﺴی سﺮشار از ﻗﺪر دانی  ،ازجﺮیان هﻮاي تازه اي که او با خﻮد آورده بﻮد  ،ﻗﺒﻞ از ایﻨکه با
بﻮي او تﺮکﯿﺐ شﻮد ،تﻨفﺲ کﺮدم .

« !بال» او را تﺼﺤﯿﺢ کﺮدم « راسﺘﺶ اون سه مﻮرد از پﻨﺞ مﻮرد رو خﻮدش تﺸﺨﯿﺺ داد»
آﻗاي بﻨﺮ با اﻓکاري پﺮ از تﺮدیﺪ به ﻃﺮف آن دخﺘﺮ بﺮگﺸﺖ
تﻮ ﻗﺒًال ایﻦ ﻓعالﯿﺖ آزمایﺸﮕاهی رو انﺠام دادي؟در حالی که مﺠﺬوب شﺪه بﻮدم تﻤاشا کﺮدم  .او در حالی که به نﻈﺮ می رسﯿﺪ کﻤی خﺠالﺖ کﺸﯿﺪه اسﺖ  ،لﺒﺨﻨﺪ زد .
نه با ریﺸه ي پﯿازآﻗاي بﻨﺮ سﺮش را تکان داد
 با ﻻیه ي کﺮوي سلﻮل هاي ماهی سفﯿﺪ؟آرهاو مﺘعﺠﺐ شﺪ  .آزمایﺶ امﺮوز ﭼﯿﺰي بﻮد که او از دوره ي پﯿﺸﺮﻓﺘه تﺮي بﯿﺮون کﺸﯿﺪه بﻮد .مﺘفکﺮانه سﺮي تکان داد
 تﻮ در ﻓﯿﻨکﺲ دوره ي کارآمﻮزي پﯿﺸﺮﻓﺘه رو مﯿﮕﺬرونﺪي ؟ بلهپﺲ او دوره دیﺪه بﻮد  ،بﺮاي یﮏ انﺴان هﻮشﻤﻨﺪانه بﻮد  .ایﻦ مﻮﺿﻮع مﻦ را ﻏاﻓلﮕﯿﺮ نکﺮد
آﻗاي بﻨﺮ لﺐ هایﺶ را بهﻢ ﻓﺸﺮد و گفﺖ  :خﺐ  ،ﻓکﺮ می کﻨﻢ هﻢ گﺮوه بﻮدن شﻤا تﻮي ﻓعالﯿﺖ آزمایﺸﮕاهی خﻮب باشه
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به جﻮاب هاي ما نﮕاه کﺮد و گفﺖ :خﺐ  ،ادوارد  .ﻓکﺮ نکﺮدي که بهﺘﺮه به ایﺰابال هﻢ ﻓﺮصﺖ کار کﺮدن با مﯿکﺮوسکﻮپ
رو بﺪي؟
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او در حالی زیﺮلﺐ با خﻮد حﺮف می زد به ﻗﺪم زدن ادامه داد :حاﻻ دیﮕه بﭽه ها می تﻮنﻦ سﺮ از خﻮد ﭼﯿﺰ یاد بﮕﯿﺮن
شﮏ داشﺘﻢ که دخﺘﺮ تﻮانﺴﺘه باشﺪ آن را بﺸﻨﻮد  .او دوباره داشﺖ دﻓﺘﺮش را خﻂ خﻄی می کﺮد .
تا ایﻨﺠا دو اشﺘﺒاه  ،در ﻃﻮل نﯿﻢ ساعﺖ  .یﮏ نﻤایﺶ ﺿعﯿﻒ از مﻦ  .اگﺮ ﭼه هﯿﭻ نﻤی دانﺴﺘﻢ که او ﭼه ﻓکﺮي راجﻊ به مﻦ
می کﺮد -ﭼقﺪر تﺮسﯿﺪه بﻮد ،ﭼقﺪر مﺸکﻮك شﺪه بﻮد؟ -می دانﺴﺘﻢ که بﺮاي به جا گﺬاشﺘﻦ تﺼﻮیﺮ جﺪیﺪي از خﻮدم در ذهﻦ او
بایﺪ بهﺘﺮ تالش می کﺮدم  .ﭼﯿﺰي که خاﻃﺮه ي آن بﺮخﻮرد ﻇالﻤانه ي مﻦ را از یاد او پاك کﻨﺪ .
حﺮﻓی که شﻨﯿﺪه بﻮدم ﭼﻨﺪ تﻦ از دانﺶ آمﻮزان راجﻊ به آن بﺤﺚ می کﻨﻨﺪ را تکﺮار کﺮدم .
 حﯿﻒ شﺪ دیﮕه بﺮف نﻤﯿاد ،مﮕه نه؟یﮏ مﻮﺿﻮع کﺴﻞ کﻨﻨﺪه ي مﺘﺪاول بﺮاي گفﺘﮕﻮ .آب و هﻮا
با سﻮءﻇﻨی که در ﭼﺸﻢ هایﺶ مﺸﺨﺺ بﻮد به مﻦ نﮕاه کﺮد -یﮏ عکﺲ العﻤﻞ ﻏﯿﺮ عادي در جﻮاب کلﻤات عادي مﻦ او
گفﺖ  :نه واﻗعا
بازهﻢ مﻦ را ﻏاﻓلﮕﯿﺮ کﺮد
سعی کﺮدم مکالﻤه را به هﻤان مﺴﯿﺮ پﯿﺶ پا اﻓﺘاده بﺮگﺮدانﻢ  .او از مکان روشﻦ و گﺮمﺘﺮي می آمﺪ و سﺮما بایﺪ باعﺚ
ناراحﺘی اش می شﺪ  .مﺴلﻤاً تﻤاس دسﺖ سﺮد مﻦ ...

مﻮاﻓقﺖ کﺮد :هﻤﯿﻦ ﻃﻮر از رﻃﻮبﺖ
 بایﺪ زنﺪگی کﺮدن تﻮي شهﺮ ﻓﻮرکﺲ  ،بﺮات سﺨﺖ باشهمی خﻮاسﺘﻢ اﺿاﻓه کﻨﻢ "شایﺪ اصال نﺒایﺪ به ایﻨﺠا مﯿﻮمﺪي  .شایﺪ بایﺪ بﺮگﺮدي به هﻤﻮنﺠایی که بهﺶ تعلﻖ داري"هﺮﭼﻨﺪ
مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم ایﻦ هﻤان ﭼﯿﺰیﺴﺖ که می خﻮاهﻢ  .عﻄﺮ خﻮن او هﻤﯿﺸه در خاﻃﺮم باﻗی می مانﺪ آیا هﯿﭻ ﺿﻤانﺘی وجﻮد
داشﺖ که در آخﺮ به دنﺒال او نﺮوم ؟ گﺬشﺘه از ایﻦ  ،اگﺮ او ایﻨﺠا را تﺮك می کﺮد ذهﻦ او تا ابﺪ یﮏ راز باﻗی می مانﺪ .
یﮏ معﻤا ي آزار دهﻨﺪه ي هﻤﯿﺸﮕی .
با صﺪاي آرامی گفﺖ :نﻤی تﻮنی ﻓکﺮشﻢ بکﻨی
جﻮاب هاي او هﯿﭻ گاه آن ﭼﯿﺰي که انﺘﻈار داشﺘﻢ نﺒﻮدنﺪ .باعﺚ می شﺪ بﺨﻮاهﻢ بﯿﺸﺘﺮ سﻮال بﭙﺮسﻢ .
 پﺲ بﺮاي ﭼی اومﺪي ایﻨﺠا؟مﺘﻮجه شﺪم که لهﻨﻢ اتهام آمﯿﺰ بﻮد  ،به انﺪازه کاﻓی بﺮاي مکالﻤه مﻨاسﺐ نﺒﻮد  .سﻮالﻢ به نﻈﺮ گﺴﺘاخانه و ﻓﻀﻮلی می آمﺪ
.
 ایﻦ ...مﻮﺿﻮع پﯿﭽﯿﺪه ایهپلﮏ زد و مﻮﺿﻮع را در هﻤان جا رها کﺮد و مﻦ کﻢ کﻢ داشﺘﻢ از کﻨﺠکاوي مﻨفﺠﺮ می شﺪم -کﻨﺠکاوي هﻢ مانﻨﺪ تﺸﻨﮕی
می سﻮزانﺪ  .در واﻗﻊ  ،دریاﻓﺘﻢ که نفﺲ کﺸﯿﺪن کﻢ کﻢ داشﺖ آسان تﺮ می شﺪ ؛ درد داشﺖ بﺮ اﺛﺮ عادت ﻗابﻞ
گلﻮیﻢ را
تﺤﻤﻞ تﺮ می شﺪ .
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حﺪس زدم :تﻮ از سﺮما خﻮشﺖ نﻤﯿاد
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اصﺮار کﺮدم:ﻓکﺮ می کﻨﻢ می تﻮنﻢ رازدار باشﻢ

از آنﺠایی که بﺮاي پﺮسﯿﺪن آن ﭼﯿﺰها به انﺪازه ي کاﻓی پﺮرو بﻮدم  ،مﻤکﻦ بﻮد کﻨﺠکاوي معﻤﻮلی باعﺚ شﻮد به سﻮال هایﻢ
پاسﺦ دهﺪ
سﺮش را پایﯿﻦ انﺪاخﺖ و به دسﺖ هایﺶ خﯿﺮه شﺪ  .ایﻦ کار او مﺮا بی تاب کﺮد  .می خﻮاسﺘﻢ دسﺘﻢ را زیﺮ ﭼانه ي او
بﮕﺬارم و سﺮش را بلﻨﺪ کﻨﻢ تا بﺘﻮانﻢ ﭼﺸﻢ هایﺶ را بﺨﻮانﻢ  .ولی ایﻦ می تﻮانﺴﺖ از حﻤاﻗﺖ مﻦ باشﺪ -خﻄﺮناك -که باز هﻢ
پﻮسﺖ او را لﻤﺲ کﻨﻢ .
ناگهان سﺮش را بلﻨﺪ کﺮد  .از ایﻨکه دوباره می تﻮانﺴﺘﻢ احﺴاسات او را در ﭼﺸﻢ هایﺶ بﺒﯿﻨﻢ احﺴاس راحﺘی کﺮدم  .با عﺠله
و تﻨﺪي کلﻤات بﺮ زبانﺶ جاري شﺪ .
 مادرم دوباره ازدواج کﺮدآه ،ایﻦ به انﺪازه ي کاﻓی انﺴانی بﻮد  ،راحﺖ می شﺪ آن را درك کﺮد  .ﭼﺸﻢ هاي شفاﻓﺶ ﻏﻢ زده شﺪ و ﭼﯿﻦ بﯿﻦ ابﺮوهایﺶ
باز گﺸﺖ .
ایﻨکه زیاد پﯿﭽﯿﺪه به نﻈﺮ نﻤﯿادصﺪایﻢ مالیﻢ بﻮد  ،بﺪون ایﻨکه روي آن کار کﺮده باشﻢ  .ﻏﻤﮕﯿﻨی او به ﻃﺮز عﺠﯿﺒی به مﻦ حﺲ درمانﺪگی داده بﻮد .آرزو
می کﺮدم اي کاش می شﺪ کاري انﺠام دهﻢ که حال او بهﺘﺮ شﻮد  .یﮏ انﮕﯿﺰه ي عﺠﯿﺐ

سﭙﺘامﺒﺮ گﺬشﺘهنفﺴﺶ را به سﺨﺘی بﯿﺮون داد کامالً شﺒﯿه یﮏ آه نﺒﻮد  .زمانی که نفﺲ گﺮمﺶ صﻮرتﻢ را نﻮازش داد  ،نفﺴﻢ را نﮕه داشﺘﻢ
.
بﺮاي بﺪسﺖ آوردن اﻃالعات حﺪس زدم:و تﻮ هﻢ از شﻮهﺮش خﻮشﺖ نﻤی آد ؟
 نه  ،ﻓﯿﻞ مﺮد خﻮبﯿهحاﻻ لﺒﺨﻨﺪ بی رمقی گﻮشه ي لﺒهایﺶ را باﻻ بﺮده بﻮد
 شایﺪ خﯿلی جﻮون باشه  ،ولی به انﺪازه ي کاﻓی خﻮب و مهﺮبﻮن هﺴﺖایﻦ با سﻨاریﻮیی که در سﺮم ساخﺘه بﻮدم مﻄابقﺖ نﺪاشﺖ .
پﺮسﯿﺪم  :پﺲ ﭼﺮا پﯿﺶ اونها نﻤﻮنﺪي؟
صﺪایﻢ کﻤی بﯿﺶ از حﺪ کﻨﺠکاو بﻮد  .ﻃﻮري به نﻈﺮ می رسﯿﺪ که داشﺘﻢ ﻓﻀﻮلی می کﺮدم که واﻗعاً هﻢ هﻤﯿﻦ بﻮد .
ﻓﯿﻞ زیاد سفﺮ می کﻨه  .تﻤام عﻤﺮش بﯿﺲ بال بازي کﺮده.لﺒﺨﻨﺪش مﺸﺨﺺ تﺮ شﺪ ایﻦ شﻐﻞ او را مﺘﺤﯿﺮ کﺮده بﻮد
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مﻦ هﻢ بی اخﺘﯿار لﺒﺨﻨﺪ زدم  .سعی نﻤی کﺮدم که به او حﺲ راحﺘی دهﻢ  .ﻓقﻂ لﺒﺨﻨﺪ او باعﺚ شﺪ که بﺨﻮاهﻢ در جﻮابﺶ
لﺒﺨﻨﺪ بﺰنﻢ .
 مﻤکﻨه مﻦ دربارش شﻨﯿﺪه باشﻢ؟در ذهﻨﻢ در ﻓهﺮسﺘی از بازیکﻨان حﺮﻓه اي می گﺸﺘﻢ  .در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم که او کﺪام ﻓﯿﻞ را می گفﺖ
 به احﺘﻤال زیاد نه  .اون خﯿلی خﻮب بازي نﻤی کﻨهیﮏ لﺒﺨﻨﺪ دیﮕﺮ
 بﯿﺸﺘﺮ تﻮي لﯿﮓ هاي کﻢ اهﻤﯿﺖ ﻓعالﯿﺖ داره  .زیاد ایﻦ ﻃﺮف اون ﻃﺮف مﯿﺮهﻓهﺮسﺖ ﻓﻮرا ً ناپﺪیﺪ شﺪ  .در آن لﺤﻈه به تﺼﻮر یﮏ سﻨاریﻮ ي تازه پﺮداخﺘﻢ
گفﺘﻢ  :و مادرت تﻮ رو ﻓﺮسﺘاده ایﻨﺠا تا بﺘﻮنه با اون مﺴاﻓﺮت کﻨه
به نﻈﺮ می رسﯿﺪ با ﻓﺮﺿﯿه ساخﺘﻦ بﯿﺸﺘﺮ از سﻮال پﺮسﯿﺪن از او اﻃالعات می گﯿﺮم  .باز هﻢ کارکﺮد  .ﭼانه اش کﻤی به
جلﻮ مﺘﻤایﻞ شﺪ و حالﺖ ﭼهﺮه اش ناگهان خﻮدسﺮانه بﻮد  .گفﺖ  :نه  ،اون مﻨﻮ ایﻨﺠا نفﺮسﺘاد
حاﻻ صﺪایﺶ حالﺖ خﺸکی داشﺖ  .ﻓﺮﺿﯿه ي مﻦ او را آشفﺘه کﺮده بﻮد  ،هﺮ ﭼﻨﺪ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ بفهﻤﻢ ﭼﺮا

نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ مﻨﻈﻮر او را حﺪس بﺰنﻢ  ،یا علﺖ رنﺠﺶ او را  .کامالً گﻤﺮاه شﺪه بﻮدم .
بﻨابﺮایﻦ تﺴلﯿﻢ شﺪم  .هﯿﭻ راهی بﺮاي ﻓهﻤﯿﺪن او وجﻮد نﺪاشﺖ  .او مﺜﻞ بقﯿه ي انﺴان ها نﺒﻮد  .شایﺪ خامﻮشی اﻓکارش و
عﻄﺮ او تﻨها ﭼﯿﺰهاي ﻏﯿﺮ عادي راجﻊ به او نﺒﻮدنﺪ .
از شکﺴﺖ مﺘﻨفﺮ بﻮدم ،اﻗﺮار کﺮدم :نﻤی ﻓهﻤﻢ
آهی کﺸﯿﺪ و بﺮاي مﺪتی ﻃﻮﻻنی تﺮ از آنﭽه انﺴان هاي عادي ﻗادر به تﺤﻤﻞ آن بﻮدنﺪ  ،به ﭼﺸﻢ هاي مﻦ خﯿﺮه شﺪ .
به آرامی تﻮﺿﯿﺢ داد  :اوایﻞ مادرم پﯿﺶ مﻦ مﯿﻤﻮنﺪ  ،ولی دلﺶ بﺮاي ﻓﯿﻞ تﻨﮓ می شﺪ
لﺤﻦ او با هﺮ کلﻤه ﻏﻤﮕﯿﻦ تﺮ و ﻏﻤﮕﯿﻦ تﺮ می شﺪ
مﻦ باعﺚ می شﺪم اون ناراحﺖ باشه ...واسه هﻤﯿﻦ تﺼﻤﯿﻢ گﺮﻓﺘﻢ که وﻗﺘﺸه یه مﺪتی رو با ﭼارلی بﮕﺬرونﻢﭼﯿﻦ کﻮﭼﮏ بﯿﻦ ابﺮوهایﺶ عﻤﯿﻖ تﺮ شﺪ .
زمﺰمه کﺮدم  :ولی تﻮ اﻻن ﻏﻤﮕﯿﻨی
به نﻈﺮ می رسﯿﺪ نﻤی تﻮانﻢ از گفﺘﻦ ﻓﺮض هایﻢ با صﺪاي بلﻨﺪ خﻮدداري کﻨﻢ .به هﺮحال ایﻦ یکی نﻈﺮ دور از حقﯿقﺖ نﻤی
آمﺪ .
گفﺖ  :خﺐ ؟
انﮕار که ایﻦ مﻮﺿﻮع اصالً حﺴاب نﻤی شﺪ
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به نﮕاه کﺮدن در ﭼﺸﻤان او ادامه دادم .حﺲ می کﺮدم باﻻخﺮه اولﯿﻦ مﻨﻈﺮه ي واﻗعی روح او را دیﺪه ام .در هﻤان یﮏ
کلﻤه اولﻮیﺖ هاي خﻮدش را مﺸﺨﺺ کﺮده بﻮد .بﺮخالف اکﺜﺮ انﺴان ها ،خﻮاسﺘه هاي خﻮدش در آخﺮ لﯿﺴﺖ ﻗﺮار داشﺖ
.او ﻓارغ از خﻮد بﻮد .
به نﻈﺮ عادﻻنه نﻤی آدشانه هایﻢ را باﻻ انﺪاخﺘﻢ ،سعی کﺮدم خﻮدم را عادي نﺸان دهﻢ ،سعی کﺮدم شﺪت کﻨﺠکاوي ام را مﺨفی نﮕه دارم .
او خﻨﺪیﺪ  ،ولی هﯿﭻ خﻮشی اي در آن صﺪا نﺒﻮد
 تا حاﻻ هﯿﭻ کﺴی به شﻤا نﮕفﺘه ؟ زنﺪگی عادﻻنه نﯿﺴﺖمی خﻮاسﺘﻢ به کلﻤات او بﺨﻨﺪم  ،اما مﻦ هﻢ هﯿﭻ ﭼﯿﺰ خﻮشایﻨﺪي احﺴاس نﻤی کﺮدم  .مﻦ هﻢ یﮏ ﭼﯿﺰهایی درمﻮرد بی
انﺼاﻓی هاي زنﺪگی می دانﺴﺘﻢ
ﻓکﺮ کﻨﻢ ﻗﺒالً جایی ایﻦ حﺮف رو شﻨﯿﺪمنﮕاهﻢ را پاسﺦ داد  ،دوباره به نﻈﺮ می رسﯿﺪ گﯿﺞ شﺪه اسﺖ  .مﺴﯿﺮ نﮕاهﺶ را عﻮض کﺮد و بعﺪ دوباره به ﭼﺸﻢ هاي مﻦ
خﯿﺮه شﺪ .
به مﻦ گفﺖ:خﺐ ،هﻤﺶ هﻤﯿﻦ بﻮد

به آرامی گفﺘﻢ  :تﻮ سعی می کﻨی حفﻆ ﻇاهﺮ کﻨی ولی حاﺿﺮم شﺮط بﺒﻨﺪم بﯿﺶ از اون ﭼﯿﺰي که دیﮕﺮان می بﯿﻨﻦ داري
زجﺮ میکشی
شکلکی درآورد  ،ﭼﺸﻢ هایﺶ ریﺰ شﺪ و اخﻢ کﺮد و نﮕاهﺶ را به ﻃﺮف جلﻮي کالس دوخﺖ  .زمانی که درسﺖ حﺪس می
زدم خﻮشﺶ نﻤی آمﺪ  .او بﺮاي زجﺮ کﺸﯿﺪنﺶ بﯿﻨﻨﺪه نﻤی خﻮاسﺖ
 اشﺘﺒاه می کﻨﻢ؟کﻤی به خﻮد پﯿﭽﯿﺪ ،ولی بعﺪ وانﻤﻮد کﺮد که صﺪاي مﺮا نﺸﻨﯿﺪه اسﺖ  .ایﻦ باعﺚ شﺪ لﺒﺨﻨﺪ بﺰنﻢ
ﻓکﺮ نﻤی کﻨﻢ اشﺘﺒاه کﺮده باشﻢدر حالی که هﻨﻮز به جاي دیﮕﺮي نﮕاه می کﺮد ،گفﺖ :ﭼﺮا ایﻦ مﻮﺿﻮع واسﺖ مهﻤه؟
سﻮال خﻮبﯿهبﯿﺸﺘﺮ به خﻮدم جﻮاب دادم تا او
تﺸﺨﯿﺺ او از مﻦ بهﺘﺮ بﻮد -او درسﺖ مﺮکﺰ ﭼﯿﺰها را می دیﺪ و مﻦ به حاشﯿه می رﻓﺘﻢ و کﻮرکﻮرانه دنﺒال سﺮ نﺦ می
گﺸﺘﻢ .جﺰﺋﯿات زنﺪگی بﺴﯿار انﺴانی او نﺒایﺪ بﺮاي مﻦ اهﻤﯿﺘی داشﺘه باشﺪ .اشﺘﺒاه بﻮد که اهﻤﯿﺖ مﯿﺪادم او به ﭼه ﻓکﺮ می کﻨﺪ
.به ﻏﯿﺮ از مﺤاﻓﻈﺖ از خانﻮاده ام در بﺮابﺮ مﻈﻨﻮن شﺪن انﺴان ها ،اﻓکار آنها مهﻢ نﺒﻮد .
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مﻦ عادت نﺪاشﺘﻢ کﺴی باشﻢ که کﻤﺘﺮ از بقﯿه درك می کﻨﺪ  .خﯿلی به ﻗﺪت شﻨﻮایی ام تکﯿه کﺮده بﻮدم -ﻇاهﺮاً به انﺪازه اي
می کﺮدم باهﻮش نﺒﻮدم.
که ﻓکﺮ
دخﺘﺮ آهی کﺸﯿﺪ و باز به جلﻮ خﯿﺮه شﺪ  .ﭼﯿﺰي راجﻊ به ﭼهﺮه ي نا امﯿﺪ او خﻨﺪه دار بﻮد .آن مﻮﻗعﯿﺖ ،تﻤام اون گفﺘﮕﻮ
خﻨﺪه دار بﻮد .هﯿﭻ کﺲ تا به حال از ﻃﺮف مﻦ به انﺪازه ي ایﻦ دخﺘﺮ در خﻄﺮ نﺒﻮد -هﺮ لﺤﻈه مﻤکﻦ بﻮد ،حﻮاسﻢ پﺮت
مکالﻤه اي که به ﻃﻮر مﺴﺨﺮه ي مﺠﺬوب آن شﺪه بﻮدم شﻮد ،از ﻃﺮیﻖ بﯿﻨی تﻨفﺲ کﻨﻢ و ﻗﺒﻞ از ایﻨکه بﺘﻮانﻢ جلﻮي خﻮدم را
بﮕﯿﺮم به او حﻤله کﻨﻢ -و او به خاﻃﺮ ایﻨکه جﻮاب سﻮالﺶ را نﺪاده بﻮدم آزرده خاﻃﺮ شﺪه بﻮد .
در حالی که به خاﻃﺮ ایﻦ هﻤه پﻮﭼی لﺒﺨﻨﺪ مﯿﺰدم ،پﺮسﯿﺪم :مﻦ تﻮرو ناراحﺖ می کﻨﻢ؟
سﺮیﻊ به مﻦ نﮕاهی کﺮد و بعﺪ ،به نﻈﺮ می رسﯿﺪ ﭼﺸﻤانﺶ در نﮕاه مﻦ گﯿﺮ اﻓﺘادنﺪ .
گفﺖ :نﻤﯿﺸه گفﺖ  .بﯿﺸﺘﺮ از دسﺖ خﻮدم ناراحﺘﻢ  .خﯿلی راحﺖ می شه ﭼهﺮه ي مﻨﻮ خﻮنﺪ -مادرم اسﻢ مﻦ رو گﺬاشﺘه کﺘاب
گﺸﻮده
او اخﻢ کﺮد  ،بﺪخلﻖ شﺪه بﻮد .
با حﯿﺮت به او نﮕاه کﺮدم  .دلﯿﻞ ناراحﺘی او ایﻦ بﻮد که ﻓکﺮ می کﺮد مﻦ خﯿلی راحﺖ درون او را دیﺪه ام .ﭼقﺪر عﺠﯿﺐ
.هﺮگﺰ در تﻤام زنﺪگی ام مﺠﺒﻮر نﺸﺪه بﻮدم بﺮاي ﻓهﻤﯿﺪن کﺴی ایﻨقﺪر تالش کﻨﻢ زنﺪگی نﻤی تﻮانﺴﺖ کلﻤه ي درسﺘی باشﺪ،
مﻮجﻮدیﺖ کلﻤه ي بهﺘﺮي بﻮد .مﻦ به معﻨاي واﻗعی یﮏ زنﺪگی نﺪاشﺘﻢ .

بﻄﻮر عﺠﯿﺒی احﺴا ِس ..احﺘﯿاط می کﺮدم  ،انﮕار خﻄﺮي در کﻤﯿﻦ بﻮد که با شکﺴﺖ مﻦ ،خﻮدش را نﺸان می داد .ناگهان
روي لﺒه ي پﺮتﮕاه بﻮدم ،ایﻦ اخﻄار مﺮا مﻀﻄﺮب کﺮد
 خﻮنﺪن اﻓکار تﻮ بﺮاي مﻦ خﯿلی سﺨﺖ بﻮدحﺪس زد:پﺲ بایﺪ نﺘﯿﺠه گﺮﻓﺖ که تﻮ خﯿلی خﻮب ﻓکﺮ دیﮕﺮان رو مﯿﺨﻮنی
یﮏ بار دیﮕﺮ به هﺪف زده بﻮد
 معﻤﻮﻻً هﻤﯿﻦ ﻃﻮرهلﺒﺨﻨﺪ جانانه اي به او زدم  ،که ردیﻒ دنﺪان هاي بﯿﺶ از حﺪ سفﯿﺪ و تﯿﺰ مﺮا نﻤایان ساخﺖ.
کار احﻤقانه اي انﺠام دادم  ،ولی ناگهان می خﻮاسﺘﻢ به گﻮنه اي به آن دخﺘﺮ هﺸﺪار دهﻢ  .بﺪن او از گﺬشﺘه به مﻦ نﺰدیکﺘﺮ
بﻮد  ،بی اخﺘﯿار در حﯿﻦ مکالﻤه به ﻃﺮف مﻦ مﺘﻤایﻞ شﺪه بﻮد .تﻤام نﺸانه هاي انﺪکی که بﺮاي تﺮسﯿﺪن بقﯿه ي مﺮدم کاﻓی
بﻮد ،به نﻈﺮ بﺮ روي او کار نﻤی کﺮد .ﭼﺮا با وحﺸﺖ از مﻦ دور نﺸﺪه بﻮد؟ حﺘﻢ داشﺘﻢ به ﻗﺪر کاﻓی آن روي تﯿﺮه تﺮ مﻦ را
دیﺪه اسﺖ تا با وجﻮد حﺴاسﯿﺘی که داشﺖ مﺘﻮجه خﻄﺮ بﺸﻮد .
اگﺮ هﻢ اخﻄارم تاﺛﯿﺮ ﻻزم را گﺬاشﺘه بﻮد ،آن را نﺪیﺪم .آﻗاي بﻨﺮ از هﻤه ي کالس خﻮاسﺖ که تﻮجه کﻨﻨﺪ و ،او سﺮش را
بﺮگﺮدانﺪ .به نﻈﺮ می رسی از وﻗفه ي ایﺠاد شﺪه راﺿی باشﺪ ،پﺲ شایﺪ مﺘﻮجه شﺪه بﻮد .امﯿﺪوار بﻮدم که ایﻦ ﻃﻮر باشﺪ
.
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مﺘﻮجه شﺪم که ایﻦ شﯿفﺘﮕی دارد در مﻦ رشﺪ می کﻨﺪ ،حﺘی با وجﻮد ایﻨکه سعی کﺮده بﻮدم آن را ریﺸه کﻦ کﻨﻢ .از هﻤﯿﻦ
حاﻻ آرزو مﻨﺪ یﮏ شانﺲ دیﮕﺮ بﻮدم که با او حﺮف بﺰنﻢ .می خﻮاسﺘﻢ در باره ي او بﯿﺸﺘﺮ بﺪانﻢ ،در مﻮرد مادرش ،زنﺪگی
او ﻗﺒﻞ از آمﺪنﺶ به ایﻨﺠا ،رابﻄه ي او با پﺪرش .تﻤام جﺰﺋﯿات بی معﻨایی که می تﻮانﺴﺖ شﺨﺼﯿﺖ او را مﺸﺨﺺ کﻨﺪ .ولی
هﺮ ﺛانﯿه اي که با او می گﺬرانﺪم یﮏ اشﺘﺒاه بﻮد ،ریﺴکی که او نﺒایﺪ می کﺮد .
در هﻤان مﻮﻗعی که به خﻮدم اجازه داده بﻮدم یﮏ بار دیﮕﺮ نفﺲ بکﺸﻢ ،مﻮهاي پﺮ پﺸﺘﺶ را کﻨار زد .بﻮي او گلﻮیﻢ را
سﻮزانﺪ .
مﺜﻞ روز اول بﻮد مﺜﻞ اصابﺖ تﯿﺮ  .درد وسﻮزش مﺮا گﯿﺞ کﺮد .مﺠﺒﻮر بﻮدم به مﯿﺰ ﭼﻨﮓ بﺰنﻢ تا خﻮدم را روي صﻨﺪلی
نﮕه دارم .ایﻦ بار کﻤی بﯿﺸﺘﺮ کﻨﺘﺮل داشﺘﻢ .حﺪ اﻗﻞ ،ﭼﯿﺰي را نﺸکﺴﺘﻢ .در آن لﺤﻈه مقﯿﺪ بﻮدم .نفﺴﻢ را تﻤاماً حﺒﺲ کﺮدم
و تا جایی که می تﻮانﺴﺘﻢ از آن دخﺘﺮ دور شﺪم .
نﺒایﺪ مﺠﺬوب او می شﺪم .هﺮ ﭼه عالﻗه ي مﻦ به او بﯿﺸﺘﺮ می شﺪ ،او را به مﺮگ نﺰدیﮏ می کﺮدم .امﺮوز دو بار اشﺘﺒاه
کﺮده بﻮدم .آیا می خﻮاسﺘﻢ سﻮمی را هﻢ انﺠام دهﻢ؟ ایﻦ یکی اشﺘﺒاه کﻮﭼکی نﺒﻮد .
به مﺤﺾ ایﻨکه زنﮓ به صﺪا درآمﺪ  ،از کالس ﻓﺮار کﺮدم احﺘﻤاﻻ هﺮﭼه در ﻃﻮل آن ساعﺖ سعی کﺮده بﻮدم از خﻮدم
خاﻃﺮات خﻮب بﺮجاي بﮕﺬارم ،بﺮ باد رﻓﺖ .با عﺠله از آنﺠا دور شﺪم ،که تا جایی امکان داشﺖ بﯿﻦ مﻦ و دخﺘﺮ ﻓاصله
بﯿفﺘﺪ .
امﺖ پﺸﺖ در کالس اسﭙانﯿایی مﻨﺘﻈﺮ مﻦ بﻮد  .در یﮏ لﺤﻈه ﭼهﺮه ي وحﺸی مﺮا خﻮانﺪ .

زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ :هﯿﭻ کﺲ نﻤﺮد
 حﺪس زدم یه ﭼﯿﺰي شﺪه  ،وﻗﺘی دیﺪم ایﻦ اواخﺮ آلﯿﺲ اونﺠا می پلکﯿﺪ  ،ﻓکﺮ کﺮدم...زمانی که درون کالس ﻗﺪم می گﺬاشﺘﯿﻢ  ،خاﻃﺮه ي او از ﭼﻨﺪ دﻗﯿقه ي پﯿﺶ را دیﺪم  ،از بﯿﻦ در باز آخﺮیﻦ کالسﺶ دیﺪه
بﻮد  :آلﯿﺲ با ﭼهﺮه اي بی حالﺖ روبه روي ساخﺘﻤان علﻮم به تﻨﺪي ﻗﺪم می زد  .احﺴاس کﺮدم که او می خﻮاسﺘه بلﻨﺪ شﻮد
و به او بﭙﯿﻮنﺪد و بعﺪ تﺼﻤﯿﻢ گﺮﻓﺘه بﻮد بﻤانﺪ  .اگﺮ آلﯿﺲ به کﻤﮏ او احﺘﯿاج داشﺖ ،می گفﺖ ...
خﻮدم را روي صﻨﺪلی انﺪاخﺘﻢ و با وحﺸﺖ و بﯿﺰاري ﭼﺸﻢ هایﻢ را بﺴﺘﻢ .زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ :مﺘﻮجه نﺸﺪه بﻮدم که ایﻨقﺪر نﺰدیﮏ
بﻮده  .ﻓکﺮ نﻤی کﺮدم ﻗﺮاره....نفهمیدم که اینقدر وﺿﻊ خرابه
به مﻦ اﻃﻤﯿﻨان داد :نه باب ا ،اونقﺪرام بﺪ نﺒﻮده  ،هﯿﭻ کﺲ نﻤﺮد  ،درسﺘه؟
از پﺸﺖ دنﺪانهایﻢ گفﺘﻢ :درسﺘه ،ایﻦ دﻓعه نه
 شایﺪ آسﻮن تﺮ بﺸه . حﺘﻤا یا  ،شایﺪ هﻢ بکﺸﯿﺶ.شانه هایﺶ را باﻻ انﺪاخﺖ.
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 تﻮ اولﯿﻦ کﺴی نﯿﺴﺘی که گﻨﺪ می زنه  .هﯿﭻ کﺲ اونقﺪر بﺪ راجﻊ بهﺖ ﻗﻀاوت نﻤی کﻨه  .بعﻀی وﻗﺖ ها یﮏ شﺨﺺواﻗعاً بﻮي خﻮبی داره  .مﻦ که از ایﻨکه ایﻦ تا حاﻻ دوام آوردي تﺤﺖ تاﺛﯿﺮ ﻗﺮار گﺮﻓﺘﻢ.
 هﯿﭻ کﻤکی نﻤی کﻨی ،امﺖبا مﻮاﻓقﺖ او از ایﺪه ي کﺸﺘﻦ آن دخﺘﺮ و ایﻨکه ایﻦ کاري اجﺘﻨاب ناپﺬیﺮ بﻮد به هﻢ ریﺨﺘﻢ .مﮕﺮ تقﺼﯿﺮ او بﻮد که بﻮي بﺴﯿار
خﻮبی می داد؟
او یادآوري کﺮد  :یادمه وﻗﺘی واسه ي مﻨﻢ اتفاق اﻓﺘاد...
مﺮا با خﻮد به نﯿﻢ ﻗﺮن پﯿﺶ بﺮد  .ورودي یﮏ شهﺮ در هﻮاي گﺮگ و مﯿﺶ  ،یﮏ زن مﯿانﺴال مالﻓه هایﺶ را می بﺮد تا
بﺮ روي بﻨﺪ درازي که بﯿﻦ درخﺖ هاي سﯿﺐ بﺴﺘه شﺪه بﻮد  ،پهﻦ کﻨﺪ  .رایﺤه ي سﯿﺐ در هﻮا پﯿﭽﯿﺪه بﻮد -ﻓﺼﻞ درو تﻤام
شﺪه بﻮد و مﯿﻮه هاي ﭼﯿﺪه نﺸﺪه  ،روي زمﯿﻦ اﻓﺘاده بﻮدنﺪ و پﻮسﺖ ﺿﺮبه دیﺪه شان باعﺚ پﯿﭽﯿﺪن بﻮیﺶ آنها در هﻮا شﺪه
بﻮد .کﺸﺘﺰاري که علﻒ هاي خﺸﮏ آن را تازه ﭼﯿﺰه بﻮدنﺪ ،دورنﻤاي آن رایﺤه بﻮد  ،یﮏ هارمﻮنی  .او کامالً بی تﻮجه
نﺴﺒﺖ به آن زن  ،در مﺴﯿﺮ خﻮد ﻗﺪم زنان می رﻓﺖ تا کاري را بﺮاي رزالی انﺠام دهﺪ  .آسﻤان باﻻي سﺮ او به رنﮓ
ارﻏﻮانی درآمﺪه بﻮد ،بﺮ ﻓﺮاز درخﺖ هاي ﻏﺮبی  ،نارنﺠی  .او در جاده ي پﺮ پﯿﭻ و خﻢ پﯿﺶ می رﻓﺖ و هﯿﭻ دلﯿلی بﺮاي
به خاﻃﺮ سﭙﺮدن آن ﻏﺮوب نﺪاشﺖ .ناگهان باد مالیﻢ شﺒانه وزیﺪن گﺮﻓﺖ و مالﻓه هاي سفﯿﺪ مﺜﻞ بادبان هاي یﮏ کﺸﺘی
بﺮاﻓﺮاشﺘه شﺪنﺪ و عﻄﺮ آن زن به مﺸام امﺖ رسﯿﺪ.
آهﺴﺘه ناله اي کﺮدم« آه » انﮕار به یاد آوردن عﻄﺶ خﻮدم بﺮایﻢ کاﻓی نﺒﻮد.

خاﻃﺮه ي او واﺿﺢ تﺮ از آن بﻮد که بﺘﻮانﻢ تﺤﻤﻞ کﻨﻢ.
روي پاهایﻢ پﺮیﺪم  ،دنﺪان هایﻢ را به ﻗﺪري به هﻢ ﻓﺸﺮده بﻮدم که می تﻮانﺴﺖ آهﻦ را سﻮراخ کﻨﺪ .
خانﻢ گﻮف که با حﺮکﺖ ناگهانی مﻦ از جا پﺮیﺪه بﻮد  ،پﺮسﯿﺪ :؟  ( Esta bien, Edwardبه زبان اسپانیایی:حات خوبه
ادوارد؟)
می تﻮانﺴﺘﻢ ﭼهﺮه ي خﻮدم را در ذهﻦ او بﺒﯿﻨﻢ و می دانﺴﺘﻢ که از خﻮب بﻮدن ﻓاصله دارم
زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ  (Me perdona :منو ببخشید)
و مﺜﻞ تﯿﺮ به ﻃﺮف در رﻓﺘﻢ
او پﺮسﯿﺪ :؟ ( Emmett-por favor, puedas tu ayuda a tu hermanoامت میشه لطفا به برادرت کمﮏ کنی؟
)
شﻨﯿﺪم که امﺖ گفﺖ« حﺘﻤا » و بعﺪ درسﺖ در کﻨار مﻦ ایﺴﺘاده بﻮد
او به دنﺒال مﻦ تا ﻗﺴﻤﺘی از ساخﺘﻤان آمﺪ  ،وﻗﺘی که به مﻦ رسﯿﺪ دسﺘﺶ را روي شانه ام گﺬاشﺖ .دسﺘﺶ را با ﻓﺸار بﯿﺶ
از حﺪ کﻨار زدم  .اگﺮ دسﺖ یﮏ انﺴان بﻮ د ،می تﻮانﺴﺖ دسﺖ و اسﺘﺨﻮان هاي مﺘﺼﻞ به بازوي او را یکﺠا بﺸکﻨﺪ .
 بﺒﺨﺶ  ،ادوارد -باشه
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نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم  ،سعی کﺮدم سﺮ و شﺶ هایﻢ را پاك کﻨﻢ.در حالی که سعی می کﺮد آن خاﻃﺮه را از سﺮش دور نﮕه
دارد  ،پﺮسﯿﺪ
 یعﻨی ایﻨقﺪر بﺪه؟ امﺖ ،بﺪتﺮ ،بﺪتﺮ از ایﻦ هاسبﺮاي لﺤﻈه اي ساکﺖ شﺪ .
 شایﺪ ... نه ،اگه تﻤﻮمﺶ کﻨﻢ بهﺘﺮ نﻤﯿﺸه  .بﺮگﺮد سﺮ کالس امﺖ  .می خﻮام تﻨها باشﻢبی هﯿﭻ حﺮف یا ﻓکﺮي بﺮگﺸﺖ و سﺮیﻊ از آنﺠا دور شﺪ  .او به معلﻢ اسﭙانﯿایی می گفﺖ که مﻦ مﺮیﺾ بﻮدم  ،یا ﻓﺮار
کﺮده بﻮدم  ،یا یﮏ خﻮن آشام خﻄﺮناك ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ کﻨﺘﺮل بﻮدم  .آیا بهانه ي او واﻗعا اهﻤﯿﺘی داشﺖ ؟ شایﺪ دیﮕﺮ باز نﻤی
گﺸﺘﻢ  .شایﺪ مﺠﺒﻮر بﻮدم آنﺠا را تﺮك کﻨﻢ .
بازهﻢ به ﻃﺮف ماشﯿﻨﻢ رﻓﺘﻢ ،تا مﻨﺘﻈﺮ پایان ساعات مﺪرسه شﻮم .تا پﻨهان شﻮم .دوباره .

هﯿﭻ وﻗﺖ نﺪیﺪه بﻮدم که با کﺴی بﯿﺸﺘﺮ از یکی دو کلﻤه حﺮف بﺰنه .معلﻮمه که بال به نﻈﺮش جالﺐ اومﺪه .از جﻮري که
بهﺶ نﮕاه می کﻨه خﻮشﻢ نﻤﯿاد .ولی انﮕار بال زیاد بهﺶ عالﻗه مﻨﺪ نﯿﺴﺖ .ﭼی گفﺖ ؟ نﻤی دونﻢ اون دوشﻨﺒه ي گﺬشﺘه ﭼه
ش شﺪه بﻮد؟ یه ﭼﯿﺰي تﻮ هﻤﯿﻦ مایه ها .به نﻈﺮ می رسﯿﺪ بی تفاوت باشه .احﺘﻤاﻻ ﻓقﻂ یﮏ مکالﻤه ي معﻤﻮلی بﻮده...
او هﻤﯿﻦ ﻃﻮر با خﻮدش حﺮف می زد  ،از تﺼﻮر ایﻨکه بال عالﻗه اي به تﻐﯿﯿﺮي که در مﻦ رخ داده بﻮد نﺪاشﺖ ،در پﻮسﺖ
خﻮد نﻤی گﻨﺠﯿﺪ .ایﻦ مﻮﺿﻮع کﻤی مﺮا از حﺪي که انﺘﻈار داشﺘﻢ بﯿﺸﺘﺮ آزار داد ،بﺮاي هﻤﯿﻦ دیﮕﺮ به او گﻮش نﺪادم.
سی دي مﻮسﯿقی تﻨﺪي را در اسﺘﺮیﻮ گﺬاشﺘﻢ و صﺪایﺶ را به ﻗﺪري زیاد کﺮدم که صﺪاهاي دیﮕﺮ در آن گﻢ شﻮنﺪ .بایﺪ روي
مﻮسﯿقی مﺘﻤﺮکﺰ می شﺪم تا خﻮدم را از بﺮگﺸﺘﻦ به اﻓکار مایﮏ نﯿﻮتﻮن و جاسﻮسی آن دخﺘﺮ از هﻤه جا بی خﺒﺮ ،باز دارم
ﭼﻨﺪ بار تقلﺐ کﺮدم .جاسﻮسی نﻤی کﺮدم ،سعی داشﺘﻢ خﻮدم را مﺘقاعﺪ کﻨﻢ .می خﻮاسﺘﻢ بﺪانﻢ دﻗﯿقاً ﭼه مﻮﻗعی سالﻦ ورزش
را تﺮك می کﺮد ،ﭼه وﻗﺖ به مﺤﻮﻃه ي پارکﯿﻨﮓ می آمﺪ .نﻤی خﻮاسﺘﻢ مﺮا ﻏاﻓلﮕﯿﺮ کﻨﺪ .
زمانی که دانﺶ آمﻮزان کﻢ کﻢ از درهاي سالﻦ بﯿﺮون آمﺪنﺪ ،از ماشﯿﻦ خارج شﺪم ،مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم ﭼﺮا ایﻦ کار را کﺮدم
.باران نﻢ نﻢ می باریﺪ آن را که به آرامی مﻮهایﻢ را خﯿﺲ مﯿکﺮد نادیﺪه گﺮﻓﺘﻢ .
آیا می خﻮاسﺘﻢ او مﺮا ایﻨﺠا بﺒﯿﻨﺪ؟ آیا امﯿﺪوار بﻮدم که بﯿایﺪ و با مﻦ حﺮف بﺰنﺪ؟ داشﺘﻢ ﭼه کار می کﺮدم؟
از جایﻢ تکان نﺨﻮردم ،هﺮﭼﻨﺪ که سعی کﺮدم خﻮدم را مﺘقاعﺪ کﻨﻢ که داخﻞ اتﻮمﺒﯿﻞ بﺮگﺮدم ،می دانﺴﺘﻢ که رﻓﺘارم سﺰاوار
سﺮزنﺶ اسﺖ  .بازوهایﻢ را جلﻮي سﯿﻨه ام بهﻢ پﯿﭽﯿﺪم ،و زمانی که ﻗﺪم زدن او را به ﻃﺮف خﻮدم تﻤاشا می کﺮدم سﻄﺤی
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بایﺪ زمان را بﺮاي گﺮﻓﺘﻦ تﺼﻤﯿﻢ نهایی می گﺬرانﺪم ولی به جاي آن خﻮدم را در حالی یاﻓﺘﻢ که مﺜﻞ یﮏ معﺘاد ،داشﺘﻢ در
هﻤهﻤه ي اﻓکار کﺴانی که در ساخﺘﻤان مﺪرسه بﻮدنﺪ جﺴﺘﺠﻮ می کﺮدم .صﺪاهاي آشﻨا بﺮجﺴﺘه تﺮ بﻮدنﺪ ،ولی اﻵن عالﻗه
اي به شﻨﯿﺪن تﺼاویﺮ آلﯿﺲ یا شکایﺖ هاي روزالی نﺪاشﺘﻢ .جﺴﯿکا را به راحﺘی پﯿﺪا کﺮدم ،ولی آن دخﺘﺮ با او نﺒﻮد،
بﻨابﺮایﻦ به گﺸﺘﻦ ادامه دادم .اﻓکار مایﮏ نﯿﻮتﻮن تﻮجه ام را جلﺐ کﺮد ،و باﻻخﺮه او را یاﻓﺘﻢ ،در کالس ورزش با مایﮏ
بﻮد .مایﮏ ناراحﺖ بﻮد ،به خاﻃﺮ ایﻦ که امﺮوز ،در کالس زیﺴﺖ شﻨاسی با او صﺤﺒﺖ کﺮده بﻮدم .داشﺖ پاسﺦ او را در
زمانی که ایﻦ مﻮﺿﻮع را پﯿﺶ کﺸﯿﺪه بﻮد مﺮور می کﺮد...
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نفﺲ می کﺸﯿﺪم .گﻮشه ي لﺒﺶ جﻤﻊ شﺪه بﻮد .او مﺮا نﺪیﺪ .ﭼﻨﺪ بار ﻃﻮري به آسﻤان ابﺮي نﮕاه کﺮد ،انﮕار که از آن دلﺨﻮر
بﻮد .
وﻗﺘی که ﻗﺒﻞ از رد شﺪن از جلﻮي مﻦ به ماشﯿﻨﺶ رسﯿﺪ نا امﯿﺪ شﺪم.آیا می خﻮاسﺖ با مﻦ صﺤﺒﺖ کﻨﺪ؟ آیا مﻦ تﻤایﻞ داشﺘﻢ با
او حﺮف بﺰنﻢ؟
او سﻮار تﺮاك ﻗﺮمﺰ رنﮓ و رو رﻓﺘه اش شﺪ ،یﮏ ماشﯿﻦ گﻨﺪه ي زنﮓ زده که سﻨﺶ از پﺪر او بﯿﺸﺘﺮ بﻮد .دیﺪم که تﺮاك
را روشﻦ کﺮد  -مﻮتﻮر کهﻨه ي آن بلﻨﺪ تﺮ از هﺮ اتﻮمﺒﯿﻞ دیﮕﺮي در مﺤﻮﻃه می ﻏﺮیﺪ -و بعﺪ دسﺘﺶ را به سﻤﺖ بﺨاري
آن دراز کﺮد .او سﺮما را دوسﺖ نﺪاشﺖ .انﮕﺸﺘانﺶ را در مﻮهایﺶ ﻓﺮو کﺮد و آنها را جلﻮي جﺮیان هﻮاي داغ گﺮﻓﺖ
انﮕار سعی داشﺖ آنها را خﺸﮏ کﻨﺪ .تﺼﻮر کﺮدم که اتاﻗﮏ رانﻨﺪه ﭼه بﻮیی خﻮاهﺪ داشﺖ و بعﺪ سﺮیﻊ از آن ﻓکﺮ بﯿﺮون
آمﺪم .
زمانی که آماده می شﺪ دنﺪه عقﺐ بﮕﯿﺮ به اﻃﺮاف نﮕاهی انﺪاخﺖ و ،باﻻخﺮه به سﻤﺖ مﻦ نﮕاه کﺮد .ﻗﺒﻞ از ایﻨکه سﺮش را
بﺮگﺮدانﺪ و بﭙﯿﭽﺪ بﺮاي ﺛانﯿه اي نﮕاهﻢ را پاسﺦ داد ،تﻤام ﭼﯿﺰي که تﻮانﺴﺘﻢ از ﭼﺸﻤانﺶ بﺨﻮانﻢ حﯿﺮت بﻮد .و بعﺪ تﺮمﺰ
کﺮد ،عقﺐ تﺮاك نﺰدیﮏ بﻮد به ماشﯿﻦ کﻮﭼﮏ اریﻦ تﯿﮓ اصابﺖ کﻨﺪ .
در آیﻨه ي جلﻮ نﮕاه کﺮد ،دهانﺶ به حالﺖ اﻓﺴﻮسﻨاکﺐ باز شﺪه بﻮد .وﻗﺘی که ماشﯿﻦ دیﮕﺮي از کﻨارش رد شﺪ ،تﻤام نقاط
کﻮر را دوبار ﭼﮏ کﺮد و بعﺪ با احﺘﯿاط از مﺤﻞ پارك بﯿﺮون آمﺪ ،ایﻦ کار او باعﺚ شﺪ نﯿﺸﺨﻨﺪ بﺰنﻢ .انﮕار ﻓکﺮ کﺮده بﻮد
که در تﺮاك سالﺨﻮرده اش خﻄﺮناك اسﺖ .

ﻓصل سوم | پدیده
واﻗعا تﺸﻨه نﺒﻮدم  ،ولی تﺼﻤﯿﻢ گﺮﻓﺘﻢ امﺸﺐ باز به شکار بﺮوم  .کﻤی احﺘﯿاط  ،هﺮﭼﻨﺪ می دانﺴﺘﻢ کاﻓی نﯿﺴﺖ .
کارﻻیﻞ با مﻦ آمﺪ ؛ از زمانی که از دنالی بﺮگﺸﺘه بﻮدم باهﻢ تﻨها نﺸﺪه بﻮدیﻢ .هﻨﮕامی که در مﯿان جﻨﮕﻞ سﯿاه می دویﺪیﻢ ،
شﻨﯿﺪم که راجﻊ به خﺪاحاﻓﻈی عﺠﻮﻻنه ي هفﺘه ي پﯿﺶ مﻦ می انﺪیﺸﯿﺪ  .در خاﻃﺮه ي او ،ﭼهﺮه ي مﺄیﻮس و تﻨﺪ خﻮي
خﻮدم را دیﺪم  .بهﺖ و نﮕﺮانی او را حﺲ کﺮدم .
 ادوارد؟ مﻦ بایﺪ بﺮم  ،کارﻻیﻞ .بایﺪ هﻤﯿﻦ حاﻻ بﺮم ﭼه اتفاﻗی اﻓﺘاده؟ ﻓعالً ،هﯿﭽی ولی اگه بﻤﻮنﻢ اتفاق مﯿﻮﻓﺘهدسﺘﺶ را به سﻮي بازوي مﻦ دراز کﺮد .حﺲ کﺮدم زمانی که دسﺖ او را پﺲ زده بﻮدم ﭼقﺪر او ناراحﺖ شﺪه بﻮد .
 مﻦ نﻤی ﻓهﻤﻢ -تا حاﻻ شﺪه  ...زمانی بﻮده که
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ﻓکﺮ ایﻨکه بال سﻮان بﺮاي کﺴی خﻄﺮناك باشﺪ  ،ﻓﺮﻗی نﺪاشﺖ ﭼه ﭼﯿﺰي می رانﺪ ،مﺮا به خﻨﺪه انﺪاخﺖ .زمانی که از جلﻮي
مﻦ عﺒﻮر می کﺮد نﮕاهﺶ را مﺴﺘقﯿﻢ به جلﻮ دوخﺘه بﻮد .
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از دریﭽه ي ذهﻦ او خﻮدم را دیﺪم که نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم  ،بﺮﻗی وحﺸﯿانه در ﭼﺸﻢ هایﻢ می درخﺸﯿﺪ .
 تا حاﻻ کﺴی از اونها از بقﯿه بﺮات بﻮي ب هﺘﺮي داشﺘه؟ خﯿلی بهﺘﺮ؟ -اوه

وﻗﺘی که او مﺘﻮجه شﺪه بﻮد  ،سﺮم را از شﺮمﻨﺪگی پایﯿﻦ انﺪاخﺘه بﻮدم  .دسﺘﺶ را به ﻃﺮف مﻦ دراز کﺮد و وﻗﺘی دوباره آن
را کﻨار زده بﻮدم از آن حﺮکﺖ ﭼﺸﻢ پﻮشی کﺮده ودسﺘﺶ را روي شانه ي مﻦ گﺬاشﺘه بﻮد .
 کاري رو که بایﺪ بﺮاي مقاومﺖ انﺠام بﺪي بکﻦ  ،پﺴﺮم  .دلﻢ بﺮات تﻨﮓ می شه  .بﯿا  ،ماشﯿﻦ مﻦ رو بﮕﯿﺮ سریعتر میرهحاﻻ شﮏ داشﺖ که اگﺮ با دور کﺮدن مﻦ کار درسﺖ را انﺠام داده بﻮد  .در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮد که نکﻨﺪ با عﺪم اعﺘﻤادش به مﻦ
صﺪمه زده باشﺪ .
در حالی که می دویﺪم آهﺴﺘه گفﺘﻢ :نه  ،اون هﻤﻮن ﭼﯿﺰي بﻮد که احﺘﯿاج داشﺘﻢ  .اگه به مﻦ می گفﺘی بﻤﻮنﻢ  ،مﻤکﻦ بﻮد
خﯿلی راحﺖ به اعﺘﻤادت خﯿانﺖ کﻨﻢ
 از ایﻨکه داري رنﺞ می کﺸی مﺘاسفﻢ  ،ادوارد  .ولی بایﺪ هﺮ کاري که از دسﺘﺖ بﺮ مﯿاد انﺠام بﺪي تا دخﺘﺮ سﻮان رو زنﺪهنﮕه داري .حﺘی اگﺮ معﻨﯿﺶ ایﻨه که بایﺪ باز هﻢ مارو تﺮك کﻨی
 -می دونﻢ  ،می دونﻢ

 دوسﺖ نﺪاشﺘﻢ حﺲ کﻨﻢ که یﮏ بﺰدلﻢحاﻻ تقﺮیﺒا داشﺘﯿﻢ در مﯿان تاریکی راه می رﻓﺘﯿﻢ .
 از ایﻨکه اونﻮ به خﻄﺮ بﻨﺪازي بهﺘﺮه  .اون یکی دو سال بﯿﺸﺘﺮ ایﻨﺠا نﻤی مﻮنه حﻖ با تﻮﺋه ،می دونﻢحﺮف هاي او ﻓقﻂ مﻦ را بﯿﺸﺘﺮ دلﻮاپﺲ کﺮد"اون تا یکی دو سال دیﮕه از ایﻨﺠا مﯿﺮه" ...
کارﻻیﻞ ایﺴﺘاد و مﻦ هﻢ با او تﻮﻗﻒ کﺮدم .بﺮگﺸﺖ تا حالﺖ ﭼهﺮه ي مﻦ را بﺮرسی کﻨﺪ .
 ولی نﻤی خﻮاي ﻓﺮار کﻨی  ،درسﺘه ؟سﺮم را به نﺸانه ي مﺨالفﺖ تکان دادم .
 مﻮﺿﻮع سﺮ ﻏﺮوره  ،ادوارد؟ ایﻦ خﺠالﺖ نﺪاره که ... نه  ،ﻏﺮور نﯿﺴﺖ که مﻨﻮ ایﻨﺠا نﮕه داشﺘه .نه حاﻻ جایی بﺮاي رﻓﺘﻦ نﺪاري ؟خﻨﺪه ي کﻮتاهی کﺮدم .
 -نه  ،اگه می تﻮنﺴﺘﻢ خﻮدمﻮ راﺿی به رﻓﺘﻦ کﻨﻢ هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي جلﻮي مﻦ رو نﻤی گﺮﻓﺖ
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 -ﭼﺮا بﺮگﺸﺘی؟ می دونی که ﭼقﺪر از ایﻨکه ایﻨﺠایی خﻮشﺤالﻢ  ،ولی اگه خﯿلی سﺨﺘه ...
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 ما باهات مﯿایﻢ  ،اگه ایﻦ ﭼﯿﺰیه که احﺘﯿاج داري  .ﻓقﻂ کاﻓﯿه بﺨﻮاي هﯿﭻ کﺪومﺸﻮن هﻢ شکایﺘی نﺪارن  .ایﻦ رو ازتمﻀایقه نﻤیکﻨﻦ
یکی از ابﺮوهایﻢ را باﻻ بﺮدم .
او خﻨﺪیﺪ.
 بله  ،رزالی مﻤکﻨه  ،ولی اون ﻗﺪرو بهﺖ مﺪیﻮنه  .به هﺮ حال  ،بﺮاي ما بهﺘﺮه که هﻤﯿﻦ اﻻن ایﻨﺠا رو تﺮك کﻨﯿﻢ که هﯿﭻصﺪمه اي وارد نﺸه  ،تا ایﻨکه بﺬاریﻢ بﺮاي وﻗﺘی که یﮏ زنﺪگی به آخﺮ رسﯿﺪ
هﯿﭻ حﺲ شﻮخ ﻃﺒعی اي در آخﺮیﻦ جﻤله وجﻮد نﺪاشﺖ.با حﺮف هاي او به خﻮد لﺮزیﺪم .
 بلهصﺪایﻢ به نﻈﺮ خﺸﻦ می آمﺪ
 ولی نﻤﯿﺮي ؟آهی کﺸﯿﺪم :بایﺪ بﺮم
 -ﭼی تﻮرو ایﻨﺠا نﮕه داشﺘه  ،ادوارد؟ هﺮکاري می کﻨﻢ نﻤی ﻓهﻤﻢ

حﺘی بﺮاي خﻮدم هﻢ مفهﻮمی نﺪاشﺖبﺮاي لﺤﻈه اي ﻃﻮﻻنی حالﺖ ﭼهﺮه ام را سﺒﮏ سﻨﮕﯿﻦ کﺮد .
 نه ،نﻤی ﻓهﻤﻢ .ولی اگه ایﻦ ﻃﻮر تﺮجﯿﺢ مﯿﺪي ،به حﺮیﻤﺖ احﺘﺮام می گﺬارم . مﻤﻨﻮنﻢ .با ایﻨکه مﯿﺒﯿﻨی هﯿﭻ کﺲ از دسﺖ مﻦ حﺮیﻢ خﺼﻮصی نﺪاره ،نهایﺖ سﺨاوتﻤﻨﺪیهبا یﮏ اسﺘﺜﻨاء .و مﻦ داشﺘﻢ نهایﺖ تالشﻢ را می کﺮدم که او را از آن مﺤﺮوم کﻨﻢ ،ایﻦ ﻃﻮر نﺒﻮد ؟
 هﻤه ي ما خﺼﻮصﯿات خﻮدمﻮن رو داریﻢ.او دوباره خﻨﺪیﺪ .
 بﺮیﻢ؟او بﻮي یﮏ گله ي کﻮﭼﮏ از آهﻮ هاي کﻮهی را حﺲ کﺮد .هﺮﭼه که بﻮد ،اشﺘﯿاﻗی بﺮاي آن نﺪاشﺘﻢ .در حال حاﺿﺮ،
خاﻃﺮه ي خﻮن آن دخﺘﺮ در ذهﻨﻢ تازه بﻮد ،ﭼﯿﺰي در دلﻢ پﯿﭻ و تاب خﻮرد .
آهی کﺸﯿﺪم :بﺮیﻢ
به زور ﻓﺮو کﺮدن خﻮن بﯿﺸﺘﺮ در گلﻮیﻢ کﻤی به مﻦ کﻤﮏ می کﺮد
هﺮ دو بﺮاي شکار آماده شﺪیﻢ و اجازه دادیﻢ عﻄﺮ ما را به سﻮي خﻮد بکﺸانﺪ .
زمانی که به خانه بازگﺸﺘﯿﻢ هﻮا سﺮدتﺮ شﺪه بﻮد .زمﯿﻦ یﺦ زده بﻮد ؛ انﮕار که هﻤه ﭼﯿﺰ را با ﻻیه ي نازکی از شﯿﺸه
پﻮشانﺪه بﻮدنﺪ بﺮگ هاي سﻮزنی درخﺘان کاج ،ساﻗه ي سﺮخﺲ ها ،ﭼﻤﻦ روي زمﯿﻦ ،تﻤاماً یﺦ زده بﻮد .
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 -مﻄﻤﺌﻦ نﯿﺴﺘﻢ بﺘﻮنﻢ تﻮﺿﯿﺢ بﺪم
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زمانی که کارﻻیﻞ رﻓﺖ تا بﺮاي اولﯿﻦ شﯿفﺖ کارش در بﯿﻤارسﺘان حاﺿﺮ شﻮد  ،مﻦ کﻨار نهﺮ مانﺪم و مﻨﺘﻈﺮ ﻃلﻮع
خﻮرشﯿﺪ شﺪم  .آنقﺪر خﻮن خﻮرده بﻮدم که باد کﺮده بﻮدم  ،ولی می دانﺴﺘﻢ که عﺪم تﺸﻨﮕی ،وﻗﺘی که دوباره در کﻨار آن
دخﺘﺮ می نﺸﺴﺘﻢ کﻤی کﻤﮏ می کﺮد .
به آب تﯿﺮه ،کﻨار صﺨﺮه هاي یﺨی خﯿﺮه شﺪم .خﻮنﺴﺮد و بی حﺮکﺖ .
کارﻻیﻞ حﻖ داشﺖ .بهﺘﺮ بﻮد ﻓﻮرکﺲ را تﺮك کﻨﻢ .آنها می تﻮانﺴﺘﻢ بﺮاي نﺒﻮد مﻦ داسﺘانی سﺮهﻢ کﻨﻨﺪ .مﺪرسه ي شﺒانه
روزي در اروپا  .مالﻗات ﻓامﯿﻞ هاي دور .ﻓﺮار نﻮجﻮانانه .داسﺘان اهﻤﯿﺘی نﺪاشﺖ .
ﻓقﻂ یﮏ یا دوسال بﻮد و بعﺪ آن دخﺘﺮ ناپﺪیﺪ می شﺪ .به زنﺪگﯿﺶ ادامه می داد می تﻮانﺴﺖ زنﺪگی اي بﺮاي ادامه دادن داشﺘه
باشﺪ .جایی به کالﺞ می رﻓﺖ ،بﺰرگ تﺮ می شﺪ ،شﻐلی دسﺖ و پا می کﺮد ،احﺘﻤاﻻً با کﺴی ازدواج می کﺮد .می تﻮانﺴﺘﻢ
آن را تﺼﻮر کﻨﻢ می تﻮانﺴﺘﻢ او را بﺒﯿﻨﻢ که سﺮتاپا سفﯿﺪ پﻮش ،در حالی که دسﺖ پﺪرش را گﺮﻓﺘه بﻮد ،شﻤﺮده ﻗﺪم بﺮ می
داشﺖ .
آن تﺼﻮیﺮ ،عﺠﯿﺐ بﺮایﻢ دردناك بﻮد .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ بفهﻤﻢ .آیا حﺴﻮد بﻮدم؟ به خاﻃﺮ ایﻨکه او آیﻨﺪه اي داشﺖ که مﻦ هﺮگﺰ
نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ داشﺘه باشﻢ؟ ایﻦ هﯿﭻ مفهﻮمی نﺪاشﺖ .تﻤام انﺴان هایی که اﻃﺮاف مﻦ بﻮدنﺪ هﻤﭽﯿﻦ تﻮانی داشﺘﻨﺪ یﮏ زنﺪگی
و مﻦ هﯿﭻ گاه به آنها ﻏﺒﻄه نﺨﻮرده بﻮدم
بایﺪ او را با آیﻨﺪه اش تﻨها می گﺬاشﺘﻢ .دیﮕﺮ روي زنﺪگی او ریﺴﮏ نﻤی کﺮدم .ایﻦ کار درسﺖ بﻮد .کارﻻیﻞ هﻤﯿﺸه راه
درسﺖ را انﺘﺨاب می کﺮد .بایﺪ حاﻻ به نﺼﯿﺤﺖ او گﻮش می دادم .

ﻓقﻂ یﮏ روز دیﮕﺮ می خﻮاسﺘﻢ یﮏ بار دیﮕﺮ او را بﺒﯿﻨﻢ .از پﺴﺶ بﺮ می آمﺪم .احﺘﻤاﻻً می تﻮانﺴﺘﻢ به ناپﺪیﺪ شﺪنﻢ اشاره
کﻨﻢ  ،داسﺘان را سﺮهﻢ می کﺮدم .
آسان نﺒﻮد ؛ از هﻤﯿﻦ حاﻻ به بهانه هایی بﺮاي مانﺪن ﻓکﺮ می کﺮدم -که به خﻮدم دو ،سه ،ﭼهار روز بﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮصﺖ دهﻢ
...ولی می خﻮاسﺘﻢ کار درسﺖ را انﺠام دهﻢ .می دانﺴﺘﻢ که بایﺪ به عقﯿﺪه ي کارﻻیﻞ اعﺘﻤاد می کﺮدم .و هﻤﯿﻦ ﻃﻮر می
دانﺴﺘﻢ که در شﺮایﻄی نﺒﻮدم که خﻮدم تﺼﻤﯿﻢ درسﺖ را بﮕﯿﺮم
در کﺸﻤکﺶ بﻮدم  .ﭼقﺪر از ایﻦ اکﺮاه به خاﻃﺮ کﻨﺠکاوي وسﻮاس گﻮنه ام بﻮد  ،و ﭼقﺪر از آن به خاﻃﺮ اشﺘهاي بﺮﻃﺮف
نﺸﺪه ام ؟
به داخﻞ رﻓﺘﻢ تا بﺮاي رﻓﺘﻦ به مﺪرسه لﺒاس عﻮض کﻨﻢ
آلﯿﺲ روي لﺒه ي پله هاي ﻃﺒقه ي سﻮم نﺸﺴﺘه بﻮد و انﺘﻈار مﻦ را می کﺸﯿﺪ
مﺮا مﺘهﻢ کﺮد  :تﻮ بازم داري مﯿﺮي
آه کﺸﯿﺪم و سﺮم را به نﺸانه ي جﻮاب مﺜﺒﺖ تکان دادم
 ایﻦ دﻓعه نﻤی تﻮنﻢ بﺒﯿﻨﻢ که کﺠا داري مﯿﺮيزمﺰمه کﺮدم:هﻨﻮز نﻤی دونﻢ کﺠا می خﻮام بﺮم
 -می خﻮام بﻤﻮنی
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سﺮم را تکان دادم
 شایﺪ مﻨﻮ جا ز بﺘﻮنﯿﻢ باهات بﯿایﻢ  ،ها؟ وﻗﺘی مﻦ نﯿﺴﺘﻢ که حﻮاسﻢ جﻤﻊ باشه  ،اونها به تﻮ بﯿﺸﺘﺮ نﯿاز دارن .به ازمه ﻓکﺮ کﻦ .می خﻮاي نﺼﻒ خانﻮاده اش روازش جﺪا کﻨی؟
 اون خﯿلی ناراحﺖ مﯿﺸه می دونﻢ  .واسه ي هﻤﯿﻨه که تﻮ بایﺪ بﻤﻮنی مﺜﻞ وﻗﺘی تﻮ ایﻨﺠایی که نﻤی شه  ،خﻮدت هﻢ ایﻨﻮ مﯿﺪونی بله  .ولی مﻦ مﺠﺒﻮرم کاري رو که درسﺘه انﺠام بﺪم راه هاي درسﺖ زیادي وجﻮد داره  ،و هﻤﯿﻦ ﻃﻮر راه هاي ﻏلﻂ  ،ایﻦ ﻃﻮر نﯿﺴﺖ ؟بﺮاي لﺤﻈه اي تﺼاویﺮ عﺠﯿﺒی را که دیﺪه بﻮد مﺮور کﺮد؛ خﻮدم را در مﯿان سایه هاي عﺠﯿﺒی دیﺪم که از آنها سﺮ در نﻤی
آوردم شکﻞ هاي تﯿﺮه و مﺒهﻢ .و بعﺪ ،ناگهان ،در یﮏ ﭼﻤﻨﺰار کﻮﭼﮏ و دلﺒاز ،پﻮسﺘﻢ در بﺮابﺮ نﻮر آﻓﺘاب می درخﺸﯿﺪ .ایﻦ
مکان را می شﻨاخﺘﻢ .در ﭼﻤﻨﺰار ،پﯿکﺮي در کﻨار مﻦ بﻮد ،ولی ،بازهﻢ ،نامعلﻮم .به انﺪازه اي آنﺠا نﺒﻮد که تﺸﺨﯿﺼﺶ دهﻢ
.تﺼاویﺮ مﺮتعﺶ بﻮدنﺪ و ناپﺪیﺪ می شﺪنﺪ ،زمانی که مﯿلﯿﻮن ها انﺘﺨاب کﻮﭼﮏ ،آیﻨﺪه را تﻐﯿﯿﺮ می دادنﺪ .

 مﻨﻢ هﻤﯿﻦ ﻃﻮر .آیﻨﺪه ي تﻮ خﯿلی مﺘﻐﯿﺮه ،نﻤی تﻮنﻢ هﯿﭻ ﭼﯿﺰیﺶ رو نﮕه دارم .ﻓکﺮ مﯿکﻨﻢ ،اگﺮﭼه...او مکﺚ کﺮد  ،ناگهان کلکﺴﯿﻮن جﺪیﺪي از تﺼاویﺮ بﺮاي مﻦ آمﺪ  .هﻤه مﺜﻞ هﻢ بﻮدنﺪ مﺒهﻢ و نا معلﻮم .
با صﺪاي بلﻨﺪ گفﺖ :ﻓکﺮ می کﻨﻢ یﮏ ﭼﯿﺰي داره تﻐﯿﯿﺮ می کﻨه  .زنﺪگی تﻮ مﺜﻞ مﺤﻞ تقاﻃﻊ دو تا جاده می مﻮنه
به تﻨﺪي خﻨﺪیﺪم
 می دونی که اﻻن شﺒﯿه کﻮلی هاي ریاکار تﻮي یﮏ کارناوال شﺪي؟زبانﺶ را بﺮاي مﻦ بﯿﺮون آورد .
با نﮕﺮانی پﺮسﯿﺪم:امﺮوز که هﻤه ﭼﯿﺰ مﺮتﺒه ،نه؟
مﺮا خاﻃﺮ جﻤﻊ کﺮد:نﻤی بﯿﻨﻢ که امﺮوز کﺴی رو بکﺸی
 مﻤﻨﻮنﻢ ،آلﯿﺲ بﺮو لﺒاساتﻮ بﭙﻮش .مﻦ هﯿﭽی نﻤی گﻢ می ذارم هﺮوﻗﺖ که آماده بﻮدي خﻮدت به بقﯿه بﮕیبﺮخاسﺖ و مﺜﻞ تﯿﺮ از پله ها پایﯿﻦ رﻓﺖ  ،شانه هایﺶ کﻤی خﻢ شﺪه بﻮد .
 دلﻢ واﻗعاً بﺮات تﻨﮓ می شه.بله ،مﻦ هﻢ واﻗعاً دلﻢ بﺮاي او تﻨﮓ می شﺪ.
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در راه مﺪرسه هﻤه ساکﺖ بﻮدنﺪ  .جاسﭙﺮ می تﻮانﺴﺖ بﮕﻮیﺪ که آلﯿﺲ بﺮاي ﭼﯿﺰي ناراحﺖ بﻮد  ،ولی می دانﺴﺖ که اگﺮ او
می خﻮاسﺖ در ایﻦ باره حﺮﻓی بﺰنﺪ ،تا حاﻻ گفﺘه بﻮد .امﺖ و روزالی به ﭼﯿﺰي تﻮجه نﺪاشﺘﻨﺪ  ،یکی از لﺤﻈه هاي دو
نفﺮیﺸان را می گﺬرانﺪنﺪ  ،با اشﺘﯿاق در ﭼﺸﻤان یکﺪیﮕﺮ خﯿﺮه شﺪه بﻮدنﺪ -بﺮاي بﯿﻨﻨﺪه نﺴﺒﺘاً مﻨﺰجﺮ کﻨﻨﺪه بﻮد  .هﻤه ي ما
می دانﺴﺘﯿﻢ که ﭼقﺪر عاشﻖ یکﺪیﮕﺮ بﻮدنﺪ .یا شایﺪ هﻢ بﺮاي ایﻨکه ﻓقﻂ مﻦ تﻨها بﻮدم اوﻗاتﻢ تلﺦ شﺪه بﻮد .بعﻀی روزها
زنﺪگی کﺮدن با سه زوج عاشقی که بﺮاي هﻢ ساخﺘه شﺪه بﻮدنﺪ ،سﺨﺖ تﺮ می شﺪ .ایﻦ یکی از هﻤان روزها بﻮد .
مﺴلﻤاً ،اولﯿﻦ کاري که به مﺤﺾ ورود به مﺪرسه انﺠام مﯿﺪادم ،ایﻦ بﻮد که به دنﺒال آن دخﺘﺮ بﮕﺮدم ،ﻓقﻂ بﺮاي ایﻨکه دوباره
خﻮدم را آماده کﻨﻢ درسﺘه .
ایﻨکه ناگهان دنﯿاي مﻦ از هﺮﭼﯿﺰي به جﺰ او خالی شﺪه بﻮد خﺠالﺖ آور بﻮد تﻤام هﺴﺘی مﻦ حاﻻ به جاي خﻮدم ،در اﻃﺮاف
دخﺘﺮ ﻗﺮار گﺮﻓﺘه بﻮد .به راحﺘی می شﺪ ایﻦ مﻮﺿﻮع را ﻓهﻤﯿﺪ؛ پﺲ از هﺸﺘاد سال روزمﺮگی ،هﺮ تﻐﯿﯿﺮي در خﻮر تﻮجه
می شﺪ .
او هﻨﻮز نﺮسﯿﺪه بﻮد ،ولی می تﻮانﺴﺘﻢ ﻏﺮش مﻮتﻮر تﺮاکﺶ را از دور بﺸﻨﻮم .به ماشﯿﻦ تکﯿه دادم و مﻨﺘﻈﺮ شﺪم .وﻗﺘی که
بقﯿه مﺴﺘقﯿﻢ به ﻃﺮف کالس رﻓﺘﻨﺪ ،آلﯿﺲ با مﻦ مانﺪ .حﻮصله ي آنها از دلﺒﺴﺘﮕی مﻦ سﺮ رﻓﺘه بﻮد آنها درك نﻤی کﺮدنﺪ که
ﭼﻄﻮر یﮏ انﺴان ایﻦ هﻤه مﺪت تﻮجه مﺮا به خﻮد جلﺐ کﺮده اسﺖ ،ﻓﺮﻗی نﺪاشﺖ که ﭼقﺪر بﻮي اشﺘها آوري دارد .

کﻤی بﯿﺸﺘﺮ درمﻮرد شﺨﺼﯿﺖ او یاد گﺮﻓﺘﻢ .آن را به لﯿﺴﺖ جﺰﺋی ام اﺿاﻓه کﺮدم :او یﮏ شﺨﺺ جﺪي بﻮد ،یﮏ شﺨﺺ
مﺘعهﺪ .
ماشﯿﻨﺶ را خﯿلی دورتﺮ از مﻦ پارك نکﺮد ،ولی هﻨﻮز مﺘﻮجه مﻦ که آنﺠا ایﺴﺘاده بﻮدم و به او نﮕاه می کﺮدم ،نﺸﺪه بﻮد .در
عﺠﺐ بﻮدم که وﻗﺘی مﺮا می دیﺪ ﭼه می کﺮد؟ سﺮخ می شﺪ و به رﻓﺘﻦ ادامه می داد؟ ایﻦ اولﯿﻦ حﺪس مﻦ بﻮد .ولی شایﺪ
نﮕاهﻢ را بی پاسﺦ نﻤی گﺬاشﺖ  .شایﺪ می آمﺪ و با مﻦ حﺮف می زد .
بﺮاي احﺘﯿاط ،نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم و شﺶ هایﻢ را از هﻮا پﺮ کﺮدم .
با احﺘﯿاط از تﺮاك پﯿاده شﺪ ،ﻗﺒﻞ از ایﻨکه وزنﺶ را روي زمﯿﻦ بﮕﺬار لﯿﺰي آن را تﺴﺖ می کﺮد .سﺮش را بلﻨﺪ نکﺮد ،و
ایﻦ باعﺚ نا امﯿﺪي مﻦ شﺪ .شایﺪ خﻮدم می رﻓﺘﻢ تا با او حﺮف بﺰنﻢ ...
نه ،احﺘﻤاﻻً آن کار اشﺘﺒاهی بﻮد .
بﺠاي ایﻨکه به سﻤﺖ ساخﺘﻤان مﺪرسه بﺮود ،به ﻃﺮف عقﺐ تﺮاکﺶ رﻓﺖ تا نﮕاهی به ﻻسﺘﯿﮏ ها بﯿﻨﺪازد .به ﻗﺪم هایﺶ
اعﺘﻤاد نﺪاشﺖ و ایﻦ باعﺚ شﺪ لﺒﺨﻨﺪ بﺰنﻢ ،ﭼﺸﻢ هاي آلﯿﺲ را روي صﻮرتﻢ حﺲ کﺮدم .گﻮش نﺪادم که بفهﻤﻢ ایﻦ باعﺚ شﺪه
بﻮد ﭼه ﻓکﺮي بکﻨﺪ داشﺘﻢ با دیﺪن او در حال ﭼﮏ کﺮدن زنﺠﯿﺮ ﭼﺮخ هایﺶ تفﺮیﺢ می کﺮدم .واﻗعا به نﻈﺮ می رسﯿﺪ در
آسﺘانه ي اﻓﺘادن ﻗﺮار دارد ،پایﺶ لﯿﺰ می خﻮرد
شﺨﺺ دیﮕﺮي دﭼار دردسﺮ نﺸﺪه بﻮد آیا او در بﺪتﺮیﻦ مکان یﺦ زده پارك کﺮده بﻮد؟
مکﺜی کﺮد ،با حالﺖ عﺠﯿﺒی که بﺮ ﭼهﺮه اش نقﺶ بﺴﺘه بﻮد به پایﯿﻦ خﯿﺮه شﺪ .انﮕار ﭼﯿﺰي در مﻮرد تایﺮ ها وجﻮد داشﺖ
که احﺴاسات او را بﺮانﮕﯿﺨﺘه بﻮد؟
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آن دخﺘﺮ کﻢ کﻢ در نﻈﺮها پﺪیﺪار شﺪ .ﭼﺸﻢ هایﺶ به جاده دوخﺘه شﺪه و مﺤکﻢ ﻓﺮمان را نﮕه داشﺘه بﻮد .به نﻈﺮ به خاﻃﺮ
ﭼﯿﺰي مﻀﻄﺮب می آمﺪ .ﭼﻨﺪ ﺛانﯿه اي وﻗﺘﻢ را گﺮﻓﺖ تا مﺘﻮجه شﻮم آن ﭼﯿﺰ ﭼه بﻮد .تﻤام انﺴانها آن روز هﻤان حالﺖ را
داشﺘﻨﺪ .آه ،جاده با یﺦ پﻮشﯿﺪه شﺪه بﻮد ،هﻤه ي آنها سعی می کﺮدنﺪ امﺮوز با احﺘﯿاط بﯿﺸﺘﺮي رانﻨﺪگی کﻨﻨﺪ .می تﻮانﺴﺘﻢ بﺒﯿﻨﻢ
که او ایﻦ خﻄﺮ را بﺴﯿار جﺪي گﺮﻓﺘه اسﺖ .
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دوباره کﻨﺠکاوي گلﻮیﻢ را به درد آورد .انﮕار بایﺪ می ﻓهﻤﯿﺪم که او به ﭼه می انﺪیﺸﺪ انﮕار هﯿﭻ ﭼﯿﺰ دیﮕﺮي اهﻤﯿﺖ نﺪاشﺖ
.
می خﻮاسﺘﻢ بﺮوم و با او حﺮف بﺰنﻢ .به نﻈﺮ می رسﯿﺪ که در هﺮ حال احﺘﯿاج داشﺘه باشﺪ دسﺖ کﺴی را بﮕﯿﺮد ،حﺪاﻗﻞ تا
زمانی که از زمﯿﻦ لﻐﺰنﺪه رد می شﺪ .مﻄﻤﺌﻨًا ،نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ دسﺘﻢ را به او پﯿﺸﻨهاد دهﻢ ،مﯿﺘﻮانﺴﺘﻢ؟ مﺮدد بﻮدم .با وجﻮد
ناسازگاري او با بﺮف ،بعﯿﺪ می دانﺴﺘﻢ از تﻤاس دسﺖ هاي سﺮد مﻦ اسﺘقﺒال کﻨﺪ .بایﺪ دسﺘکﺶ می پﻮشﯿﺪم
آلﯿﺲ با صﺪاي بلﻨﺪي نفﺴﺶ را حﺒﺲ کﺮد :نه!
بﯿﺪرنﮓ اﻓکار او را از نﻈﺮ گﺬرانﺪم  ،در اول حﺪس زدم که تﺼﻤﯿﻢ ﻏلﻄی گﺮﻓﺘه بﻮدم و او مﺮا در حال انﺠام کاري
نابﺨﺸﻮدنی دیﺪه بﻮد .ولی آن هﯿﭻ ربﻄی به مﻦ نﺪاشﺖ .
تایلﺮ کﺮاولی تﺼﻤﯿﻢ گﺮﻓﺘه بﻮد با سﺮعﺖ دیﻮانه وار داخﻞ مﺤﻮﻃه ي پارکﯿﻨﮓ بﭙﯿﭽﺪ  .با ایﻦ سﺮعﺖ مﺴﺘقﯿﻢ درون یﮏ کﭙه
یﺦ می رﻓﺖ ...ایﻦ تﺼﻮیﺮ یﮏ ﺛانﯿه ﻗﺒﻞ از به واﻗعﯿﺖ پﯿﻮسﺘﻦ آن آمﺪه بﻮد .در حالﯿکه هﻨﻮز داشﺘﻢ حادﺛه اي که باعﺚ
وحﺸﺖ آلﯿﺲ شﺪه بﻮد را می دیﺪم ون تایلﺮ پﯿﭽﯿﺪ .
بﺮ سﻄﺢ مﺤﻮﻃه می لﻐﺰیﺪ و با دخﺘﺮي که مﺮکﺰ –نه ،آن تﺼﻮیﺮ کاري به مﻦ نﺪاشﺖ ،ولی انﮕار خﯿلی هﻢ داشﺖ ،به
خاﻃﺮ ایﻨکه ون تایلﺮ دنﯿاي مﻦ شﺪه بﻮد تﺼادف می کﺮد .
حﺘی بﺪون پﯿﺸﮕﻮیی آلﯿﺲ هﻢ می شﺪ مﺴﯿﺮ اتﻮمﺒﯿلی را که تایلﺮ اخﺘﯿارش را از دسﺖ بﻮد ﻓهﻤﯿﺪ .

"او نﻮ نه !" آن کلﻤات در سﺮم ﻓﺮیاد می کﺸﯿﺪنﺪ  ،انﮕار که صﺪا به شﺨﺺ دیﮕﺮي تعلﻖ داشﺖ .
هﻨﻮز در اﻓکار آلﯿﺲ ﻗفﻞ شﺪه بﻮدم  ،ناگهان تﺼﻮیﺮ عﻮض شﺪ  ،ولی وﻗﺖ نﺪاشﺘﻢ که بﺒﯿﻨﻢ آن ﭼه بﻮد .
بﺮ روي مﺤﻮﻃه راه اﻓﺘادم  ،خﻮدم را بﯿﻦ ون و دخﺘﺮي که خﺸکﺶ زده بﻮد انﺪاخﺘﻢ  .آنقﺪر سﺮیﻊ حﺮکﺖ کﺮدم که هﻤه
ﭼﯿﺰ به جﺰ هﺪﻓﻢ را نا مﺸﺨﺺ می دیﺪم .او مﺮا نﺪیﺪ -هﯿﭻ ﭼﺸﻢ انﺴانی اي نﻤی تﻮانﺴﺖ پﺮش مﺮا بﺒﯿﻨﺪ هﻨﻮز به پﯿکﺮه ي
بﺰرگی که نﺰدیﮏ بﻮد بﺪن او را با سﻄﺢ ﻓلﺰي تﺮاکﺶ یکی کﻨﺪ خﯿﺮه شﺪه بﻮد .
دور کﻤﺮش را گﺮﻓﺘﻢ  ،تا جایی که می شﺪ سعی کﺮدم ایﻦ کار را با مالیﻤﺖ ﻻزم انﺠام دهﻢ  .در لﺤﻈه اي که انﺪام ﻻﻏﺮ او
را از مﺴﯿﺮ مﺮگ کﻨار کﺸﯿﺪم و با او درون بازوهایﻢ به زمﯿﻦ اﻓﺘادم  ،از شکﻨﻨﺪگی بﺪن او آگاه بﻮدم .
وﻗﺘی صﺪاي بﺮخﻮرد سﺮش را با زمﯿﻦ یﺦ زده شﻨﯿﺪم ،احﺴاس کﺮدم بایﺪ با یﺦ هﻢ مﺒارزه می کﺮدم  .ﭼﯿﺰي در درونﻢ سﺮد
شﺪ .
ولی حﺘی یﮏ ﺛانﯿه هﻢ وﻗﺖ نﺪاشﺘﻢ تا وﺿعﯿﺖ او را بﺒﯿﻨﻢ .صﺪاي ون از پﺸﺖ سﺮمان شﻨﯿﺪه مﯿﺸﺪ  ،زمﯿﻦ را می سایﯿﺪ و
جﯿﻎ مﯿکﺸﯿﺪ و می آمﺪ که به بﺪنه ي مﺤکﻢ تﺮاك دخﺘﺮ بﺮخﻮرد کﻨﺪ  .داشﺖ مﺴﯿﺮ عﻮض می کﺮد  ،می تابﯿﺪ و بﺮاي او می
آمﺪ انﮕار او آهﻦ ربایی بﻮد که آن را به سﻮي ما می کﺸﯿﺪ .
کلﻤه اي که ﻗﺒالً هﯿﭻ گاه در حﻀﻮر یﮏ خانﻢ نﮕفﺘه بﻮدم از بﯿﻦ دنﺪان هاي ﻗفﻞ شﺪه ام بﯿﺮون آمﺪ.
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آن دخﺘﺮ دﻗﯿقاً در مکان اشﺘﺒاهی ایﺴﺘاده بﻮد .سﺮش را بلﻨﺪ کﺮد ،از صﺪاي جﯿﻎ تایﺮها جا خﻮرده بﻮد .مﺴﺘقﯿﻢ در ﭼﺸﻢ هاي
وحﺸﺖ زده ي مﻦ خﯿﺮه شﺪ ،و بعﺪ بﺮگﺸﺖ تا شاهﺪ مﺮگ ﻏﺮیﺐ الﻮﻗﻮعﺶ باشﺪ .
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تا هﻤﯿﻦ جا هﻢ زیاده روي کﺮده بﻮدم  .هﻤان وﻗﺖ که تقﺮیﺒا پﺮواز کﺮدم تا او را سﺮ راه کﻨار بکﺸﻢ  ،کامالً آگاه بﻮدم که
دارم ﭼه اشﺘﺒاهی مﺮتکﺐ می شﻮم  .دانﺴﺘﻦ ایﻨکه ایﻦ کار اشﺘﺒاه بﻮد نﺘﻮانﺴﺘه بﻮد جلﻮي مﻦ را بﮕﯿﺮد  ،ولی ﻓﺮامﻮش کﺮده
بﻮدم که ﭼه ریﺴکی را می پﺬیﺮم نه ﻓقﻂ بﺮاي خﻮدم  ،بلکه بﺮاي تﻤام خانﻮاده ام  .اﻓﺸاء شﺪن.
و ایﻦ مﻄﻤﺌﻨاً کﻤکی نﻤی کﺮد  ،اما به هﯿﭻ وجه اجازه نﻤی دادم که ون مﻮﻓﻖ شﻮد در اﻗﺪام دومﺶ زنﺪگی او را بﮕﯿﺮد .
او را رها کﺮدم و دسﺘﻢ را دراز کﺮدم تا جلﻮي ون را ﻗﺒﻞ از ایﻨکه به دخﺘﺮ تﻤاس پﯿﺪا کﻨﺪ ،بﮕﯿﺮم .ﻓﺸار آن باعﺚ شﺪ به
ﻃﺮف ماشﯿﻨی که کﻨار تﺮاك پارك شﺪه بﻮد پﺮت شﻮم ،می تﻮانﺴﺘﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ بﺪنه ي آن را پﺸﺖ شانه ام حﺲ کﻨﻢ  .ون در
بﺮابﺮ سﺪ دسﺖ هاي سﺮکﺶ مﻦ لﺮزیﺪ و تکانی خﻮرد و به سﻤﺖ دو تایﺮ آنﻄﺮﻓﯿﺶ بی ﺛﺒات مﺘﻤایﻞ شﺪ.
اگﺮ دسﺘﻢ را حﺮکﺖ می دادم تایﺮ عقﺐ ون روي پاي او می اﻓﺘاد .
اوه  ،بﺮاي خاﻃﺮ هﺮ ﭼﯿﺰي که مقﺪس بﻮد  ،امکان داشﺖ ایﻦ حادﺛه هﺮگﺰ تﻤامی نﺪاشﺘه باشﺪ؟ آیا بالي دیﮕﺮي بﻮد که
می تﻮانﺴﺘﻢ هﻤانﺠا بﺸﯿﻨﻢ  ،ون را در هﻮا نﮕه دارم و مﻨﺘﻈﺮ نﺠات باشﻢ .و نه می تﻮانﺴﺘﻢ آن را به
نازل شﻮد ؟ نه
عقﺐ پﺮت کﻨﻢ بایﺪ ﻓکﺮ رانﻨﺪه وحﺸﺖ زده را هﻢ می کﺮدم .
با ناله اي درونی ،ون را هﻞ دادم تا بﺮاي لﺤﻈه اي از ما دور باشﺪ .هﻤان ﻃﻮر که داشﺖ به ﻃﺮف مﻦ بﺮ می گﺸﺖ ،با
دسﺖ راسﺘﻢ زیﺮ بﺪنه ي آن را گﺮﻓﺘﻢ و بازوي ﭼﭙﻢ را دوباره دور کﻤﺮ دخﺘﺮ حلقه کﺮدم  ،او را از زیﺮ ون بﯿﺮون کﺸﯿﺪم
و مﺤکﻢ کﻨار خﻮدم نﮕه داشﺘﻢ  .وﻗﺘی او را تکان دادم تا پایﺶ در جاي بی خﻄﺮي باشﺪ ،بﺪن او به سﺴﺘی حﺮکﺖ کﺮد -او
بهﻮش بﻮد ؟ در تالشﻢ بﺮاي نﺠاتﺶ ﭼقﺪر به او صﺪمه زده بﻮدم ؟

می دانﺴﺘﻢ که وسﻂ یﮏ بﺤﺮان ﻗﺮار گﺮﻓﺘه ام .او ﭼقﺪر دیﺪه بﻮد؟ آیا شاهﺪان دیﮕﺮي دیﺪه بﻮدنﺪ که ناگهان کﻨار او ﻇاهﺮ
شﺪم و در حالی که سعی می کﺮدم او را سالﻢ نﮕه دارم ،ون را باﻻ بﺮده بﻮدم ،مﺮا دیﺪه باشﻨﺪ؟ ایﻦ سﻮاﻻت بایﺪ دﻏﺪﻏه ي
اصلی مﻦ می بﻮد .
ولی به ﻗﺪري نﮕﺮان بﻮدم که به خﻄﺮ بﺮمال شﺪن رازمان آنقﺪر ها اهﻤﯿﺖ نﻤی دادم .از ایﻨکه مﻤکﻦ بﻮد در اﻗﺪامﻢ بﺮاي
حفاﻇﺖ از او ،خﻮدم آسﯿﺒی به او رسانﺪه باشﻢ وحﺸﺖ زده بﻮدم .می دانﺴﺘﻢ اگﺮ نفﺲ بکﺸﻢ بﻮي او به مﺸامﻢ می خﻮرد ،از
ایﻨکه ایﻨقﺪر به مﻦ نﺰدیﮏ بﻮد می تﺮسﯿﺪم .مﺘﻮجه گﺮماي بﺪن لﻄﯿﻒ او که به مﻦ ﭼﺴﺒﯿﺪه بﻮد بﻮدم حﺘی از پﺸﺖ ژاکﺖ
هایﻤان می تﻮانﺴﺘﻢ آن گﺮما را حﺲ کﻨﻢ ،تﺮس اول  ،از هﻤه بﺰرگﺘﺮ بﻮد  .زمانی که ﻓﺮیاد شاهﺪان بلﻨﺪ شﺪ ،خﻢ شﺪم تا
صﻮرت او را بﺒﯿﻨﻢ ،که بﺒﯿﻨﻢ بهﻮش اسﺖ یا نه امﯿﺪوار بﻮدم که خﻮن ریﺰي نﺪاشﺘه باشﺪ .
ﭼﺸﻤان او باز بﻮدنﺪ  ،شﻮك زده نﮕاه می کﺮد .
ﻓﻮرا ً پﺮسﯿﺪم  :بال؟ حالﺖ خﻮبه؟
به ﻃﻮر خﻮدکار گفﺖ :خﻮبﻢ
خﯿالﻢ راحﺖ شﺪ  ،با شﻨﯿﺪن صﺪایﺶ احﺴاس خﻮبی به مﻦ دسﺖ داد .از بﯿﻦ دنﺪان هایﻢ نفﺲ کﺸﯿﺪم ،سﻮزشی که هﻤﺮاه آن
می آمﺪ اهﻤﯿﺘی نﺪاشﺖ  .تقﺮیﺒاً به آن خﻮشامﺪ گفﺘه بﻮدم .
بﺮاي ایﺴﺘادن تقال می کﺮد  ،ولی مﻦ هﻨﻮز بﺮاي رها کﺮدن او آمادگی نﺪاشﺘﻢ .یﮏ جﻮرهایی جاي او پﯿﺶ مﻦ...امﻦ تﺮ بﻮد
؟ حﺪ اﻗﻞ بهﺘﺮ بﻮد ،در کﻨار مﻦ جﻤﻊ شﺪه باشﺪ .
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حاﻻ که ون نﻤی تﻮانﺴﺖ به او اسﯿﺒی بﺮسانﺪ  ،آن را رها کﺮدم  .بﺮ اﺛﺮ بﺮخﻮر د با سﻨﮕفﺮش خﯿابان  ،تﻤام پﻨﺠﺮه هایﺶ
شکﺴﺖ .
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به او هﺸﺪار دادم :مﺮاﻗﺐ باش  ،ﻓکﺮ می کﻨﻢ ﺿﺮبه ي سﺨﺘی به سﺮت وارد شﺪه

از بﻮي خﻮن تازه اﺛﺮي نﺒﻮد یﮏ لﻄﻒ الهی .ولی ایﻦ دلﯿﻞ نﻤی شﺪ که از درون ﺿﺮبه نﺪیﺪه باشﺪ  .دلﻮاپﺲ بﻮدم و می
خﻮاسﺘﻢ او را به کارﻻیﻞ و تﺠهﯿﺰات کامﻞ رادیﻮلﻮژي بﺮسانﻢ .
 آخوﻗﺘی که مﺘﻮجه شﺪ در مﻮرد سﺮش حﻖ با مﻦ بﻮده  ،تُﻦ صﺪایﺶ بﻄﻮر خﻨﺪه داري مﺘعﺠﺐ می نﻤﻮد
هﻤﻮن ﭼﯿﺰیه که ﻓکﺮش رو می کﺮدمرهایی ﭼﯿﺰها را بﺮاي مﻦ خﻨﺪه دار کﺮده بﻮد  ،گﯿﺞ بﻮدم
 ﭼﻄﻮري تﻮي ...حﺮﻓﺶ را ناتﻤام گﺬاشﺖ ،پلﮏ هایﺶ لﺮزیﺪ
 ﭼﻄﻮري ایﻨقﺪر سﺮیﻊ خﻮدتﻮ رسﻮنﺪي ایﻨﺠا؟آسﻮدگی زهﺮم شﺪ  ،حﺲ شﻮخ ﻃﺒعی از بﯿﻦ رﻓﺖ  .او خﯿلی دیﺪه بﻮد .حاﻻ که معلﻮم شﺪه بﻮد آن دخﺘﺮ در حالﺖ عادي
اسﺖ ،نﮕﺮانی بﺮاي خانﻮاده ام شﺪت گﺮﻓﺖ .

تﺠﺮبه ﺛابﺖ کﺮده بﻮد که اگﺮ با اعﺘﻤاد به نفﺲ باﻻ دروغ می گفﺘﻢ ،باعﺚ می شﺪ کﺴی که سﻮال می پﺮسﯿﺪ به شﮏ بﯿفﺘﺪ .
بازهﻢ تالش کﺮد که حﺮکﺖ کﻨﺪ ،و ایﻦ بار به او اجازه دادم .احﺘﯿاج داشﺘﻢ نفﺲ بکﺸﻢ تا بﺘﻮانﻢ نقﺸﻢ را درسﺖ بازي کﻨﻢ
.احﺘﯿاج داشﺘﻢ از حﺮارت بﺪن او ﻓاصله بﮕﯿﺮم تا گﺮما با بﻮي او تﺮکﯿﺐ نﺸﻮد و بﺮ مﻦ ﻏلﺒه نکﻨﺪ .تا آنﺠایی می شﺪ در بﯿﻦ
اتﻮمﺒﯿﻞ هاي مﺘالشی شﺪه تکان خﻮرد ،از او ﻓاصله گﺮﻓﺘﻢ .
او به مﻦ نﮕاه کﺮد و ،مﻦ مﺘقابالً به او خﯿﺮه شﺪم .ایﻨکه در اول به جاي دیﮕﺮي نﮕاه می کﺮدم اشﺘﺒاهی بﻮد که یﮏ
دروﻏﮕﻮي بی مهارت مﺮتکﺐ می شﺪ و مﻦ یﮏ دروﻏﮕﻮي ناﻻیﻖ نﺒﻮدم  .حالﺖ ﭼهﺮه ام آرام بﻮد ...به نﻈﺮ می رسﺪ او
را گﯿﺞ کﺮده باشﺪ .و ایﻦ خﻮب بﻮد .
حاﻻ صﺤﻨه ي تﺼادف شلﻮغ شﺪه بﻮد  .بﯿﺸﺘﺮ دانﺶ آمﻮزان ،بﭽه ها ،یکﺪیﮕﺮ را هﻞ می دادنﺪ و سﺮك می کﺸﯿﺪنﺪ تا بﺒﯿﻨﻨﺪ
بﺪن له شﺪه اي ﻗابﻞ رؤیﺖ هﺴﺖ یا نه  .هﻤهﻤه اي از جﯿﻎ و اﻓکار شﻮك زده بﺮ پا بﻮد  .در اﻓکارشان گﺸﺘی زدم تا مﻄﻤﺌﻦ
شﻮم کﺴی مﺸکﻮك نﺸﺪه  ،بعﺪ صﺪاها را ساکﺖ کﺮدم و ﻓقﻂ روي آن دخﺘﺮ مﺘﻤﺮکﺰ شﺪم .
داد و بﯿﺪاد ها حﻮاس او را پﺮت کﺮده بﻮد  .در حالی که هﻨﻮز حﯿﺮت زده بﻮد  ،نﮕاهی به اﻃﺮاف انﺪاخﺖ و سعی کﺮد
روي پاهایﺶ بایﺴﺘﺪ  .دسﺘﻢ را به آرامی روي شانه اش گﺬاشﺘﻢ تا او را پایﯿﻦ نﮕه دارم .
 ﻓعالً از جات بلﻨﺪ نﺸﻮحال او به نﻈﺮ خﻮب می آمﺪ  ،ولی آیا بایﺪ گﺮدنﺶ را تکان مﯿﺪاد ؟ دوباره آرزوي حﻀﻮر کارﻻیﻞ را کﺮدم سالهایی که به
صﻮرت تﺌﻮري پﺰشکی خﻮانﺪه بﻮدم با ﻗﺮن ها تﺠﺮبه ي عﻤلی او در ایﻦ کار بﺮابﺮي نﻤی کﺮد .
اعﺘﺮاض کﺮد:اما سﺮده
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رمان

او دو بار تا مﺮز مﺮگ پﯿﺶ رﻓﺘه بﻮد و یﮏ بار دیﮕﺮ هﻢ مﻮرد ﺿﺮب و جﺮح واﻗﻊ شﺪه بﻮد ،و ایﻦ سﺮما بﻮد که باعﺚ
نﮕﺮانﯿﺶ می شﺪ .ﻗﺒﻞ از ایﻨکه به یاد بﯿاورم که ایﻦ مﻮﻗعﯿﺖ اصالً بامﺰه نﯿﺴﺖ  ،آرام با خﻮدم خﻨﺪیﺪم .
بال پلﮏ زد و بعﺪ ﭼﺸﻤانﺶ روي صﻮرت مﻦ مﺘﻤﺮکﺰ شﺪ
 تﻮ اونﺠا بﻮديآن حﺮف دوباره مﺮا هﻮشﯿار کﺮد
 تو کﻨار ماشﯿﻨﺖ ایﺴﺘاده بﻮدي نه ،نﺒﻮدممﺼﺮانه گفﺖ :مﻦ تﻮ رو دیﺪم
صﺪایﺶ مﺜﻞ بﭽه اي شﺪه بﻮد که لﺠﺒازي می کﻨﺪ
 بال  ،مﻦ کﻨارت ایﺴﺘاده بﻮدم و تﻮرو از سﺮ راه کﻨار کﺸﯿﺪمنﮕاهﻢ را به ﭼﺸﻤان درشﺖ او دوخﺘﻢ  ،سعی کﺮدم او را وادار کﻨﻢ تفﺴﯿﺮ مﺮا بﭙﺬیﺮد تﻨها شﺮحی که مﻨﻄقی بﻮد .
 -نه

سعی کﺮدم آرام بﻤانﻢ و از کﻮره در نﺮوم  .ﻓقﻂ اگﺮ می تﻮانﺴﺘﻢ او را لﺤﻈه اي ساکﺖ نﮕه دارم  ،تا ﻓﺮصﺖ کﻨﻢ شﻮاهﺪ را
از بﯿﻦ بﺒﺮم ...و با پﯿﺶ کﺸﯿﺪن جﺮاهﺖ سﺮش داسﺘان او را خﺮاب کﻨﻢ .ساکﺖ نﮕه داشﺘﻦ ایﻦ دخﺘﺮ آرام و رازدار  ،نﺒایﺪ
آسان می بﻮد ؟ اي کاش به مﻦ اعﺘﻤاد می کﺮد  ،ﻓقﻂ بﺮاي یﮏ لﺤﻈه ...
 خﻮاهﺶ می کﻨﻢ ،بالصﺪایﻢ بﺴﯿار مﺸﺘاق بﻮد ،به خاﻃﺮ ایﻨکه ناگهان دلﻢ می خﻮاسﺖ به مﻦ اعﺘﻤاد کﻨﺪ .بﺪ جﻮر می خﻮاسﺘﻢ ،و تﻨها دلﯿلﺶ ایﻦ
تﺼادف نﺒﻮد .یﮏ آرزوي احﻤقانه .ﭼه حﺴی باعﺚ می شﺪ که او به مﻦ اعﺘﻤاد کﻨﺪ؟
پﺮسﯿﺪ:ﭼﺮا؟
هﻨﻮز حالﺖ تﺪاﻓعی داشﺖ
ملﺘﻤﺴانه گفﺘﻢ:به مﻦ اعﺘﻤاد کﻦ
 ﻗﻮل مﯿﺪي بعﺪا ً هﻤه ﭼﯿﺰ رو بﺮام تعﺮیﻒ کﻨی؟از ایﻨکه باز هﻢ مﺠﺒﻮر می شﺪم به او دروغ بﮕﻮیﻢ عﺼﺒانی بﻮدم  ،آن هﻢ زمانی که از ته دل آرزو می کﺮدم که می
تﻮانﺴﺘﻢ به گﻮنه اي سﺰاوار اعﺘﻤاد او باشﻢ.
 باشهبا هﻤان لﺤﻦ تکﺮار کﺮد:باشه
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وﻗﺘی که تالش بﺮاي نﺠات ما آﻏاز شﺪ  ،سعی کﺮدم آن دخﺘﺮ را نادیﺪه بﮕﯿﺮم و اولﯿﻮیﺖ هایﻢ را درسﺖ مﺸﺨﺺ کﻨﻢ  .در
اﻓکار هﺮ کﺴی که در مﺤﻮﻃه بﻮد جﺴﺘﺠﻮ کﺮدم  ،شاهﺪان و کﺴانی که تازه آمﺪه بﻮدنﺪ  ،ولی هﯿﭻ ﭼﯿﺰ خﻄﺮناکی نﯿاﻓﺘﻢ .
بعﻀی ها با دیﺪن مﻦ کﻨار بال هﻤان ﻃﻮر که هﯿﭻ نﺘﯿﺠه ي امکان پﺬیﺮ دیﮕﺮي نﺒﻮد که ﻗﺒﻞ از تﺼادف ﻏاﻓلﮕﯿﺮ شﺪه بﻮدنﺪ
 ،ولی هﻤه به ایﻦ نﺘﯿﺠه رسﯿﺪه بﻮدنﺪ مﺘﻮجه حﻀﻮر مﻦ در کﻨار او نﺸﺪه بﻮدنﺪ .
او تﻨها کﺴی بﻮد که تعﺒﯿﺮ ساده را نﭙﺬیﺮﻓﺘه بﻮد .ولی او شاهﺪ ﻗابﻞ اعﺘﻤادي مﺤﺴﻮب نﻤی شﺪ .او تﺮسﯿﺪه بﻮد ،سﺮش ﺿﺮبه
دیﺪه بﻮد ،به حامﯿﺶ تﻮجهی نﺪاشﺖ .حﺘﻤالً شﻮکه شﺪه بﻮد .ایﻨها بﺮاي ایﻨکه داسﺘان او ﻗابﻞ ﻗﺒﻮل نﺒاشﺪ کاﻓی بﻮد ،نه؟ هﯿﭻ
کﺲ او را باور نﻤﯿکﺮد .
وﻗﺘی که اﻓکار رزالی  ،جاسﭙﺮ و امﺖ را شﻨﯿﺪم که به صﺤﻨه نﺰدیﮏ می شﺪنﺪ  ،بﺮ خﻮد لﺮزیﺪم  .احﺘﻤاﻻً امﺸﺐ جهﻨﻢ به پا
می کﺮدنﺪ تا مﺮا مﺠازات کﻨﻨﺪ
می خﻮاسﺘﻢ جاي شانه هایﻢ را از روي ماشﯿﻦ ﻗهﻮه اي از بﯿﻦ بﺒﺮم ،ولی آن دخﺘﺮ بﺴﯿار نﺰدیﮏ بﻮد .بایﺪ صﺒﺮ می کﺮدم تا
حﻮاسﺶ پﺮت شﻮد .
صﺒﺮ کﺮدن ناامﯿﺪ کﻨﻨﺪه بﻮد ﭼﺸﻤان زیادي روي مﻦ بﻮد از آنﺠایی که انﺴانها با ون گالویﺰ شﺪه بﻮدنﺪ و سعی می کﺮدنﺪ آن
را جا به جا کﻨﻨﺪ .می تﻮانﺴﺘﻢ به آنها کﻤﮏ کﻨﻢ ،تا ﻓقﻂ به عﻤلﯿات سﺮعﺖ بﺒﺨﺸﺪ ،ولی هﻤﯿﻦ حاﻻ هﻢ به انﺪازه ي کاﻓی به
دردسﺮ اﻓﺘاده بﻮدم و آن دخﺘﺮ هﻢ ﭼﺸﻤان تﯿﺰي داشﺖ .باﻻخﺮه آنها تﻮانﺴﺘﻨﺪ ون را به ﻗﺪري دور کﻨﻨﺪ تا پﺰشﮏ یاران
بﺘﻮانﻨﺪ بﺮانکار را به ما بﺮسانﻨﺪ .

بﺮت وارنﺮ گفﺖ:هی ،ادوارد
او هﻤﯿﻦ ﻃﻮر یﮏ پﺮسﺘار بﻮد و مﻦ او را به خﻮبی از بﯿﻤارسﺘان می شﻨاخﺘﻢ .ایﻦ نهایﺖ خﻮش شانﺴی بﻮد تﻨها شانﺴی که
امﺮوز آورده بﻮدم که او اولﯿﻦ کﺴی بﻮد که به ما رسﯿﺪ .در اﻓکارش خﻮانﺪم که او مﺘﻮجه شﺪه اسﺖ که مﻦ هﺸﯿار و آرام
هﺴﺘﻢ
 حالﺖ خﻮبه ،پﺴﺮ؟ عالﯿﻢ ،بﺮِت .هﯿﭻ ﭼﯿﺰیﻢ نﺸﺪ .ولی می تﺮسﻢ مﻐﺰ بال صﺪمه دیﺪه باشه .وﻗﺘی از سﺮ راه کﻨار کﺸﯿﺪمﺶ به سﺮش ﺿﺮبه يسﺨﺘی خﻮرد
بﺮت تﻮجه اش را روي آن دخﺘﺮ مﺘﻤﺮکﺰ کﺮد ،که ﭼﻨان نﮕاه خﺸﻢ آلﻮدي به مﻦ انﺪاخﺖ انﮕار به او خﯿانﺖ شﺪه باشﺪ اوه،
درسﺘه .او ﻓﺪاییِ بی سﺮ و صﺪا بﻮد او تﺮجﯿﺢ می داد بی صﺪا زجﺮ بکﺸﺪ .
بهﺮ جهﺖ با داسﺘان مﻦ سﺮیعًا مﺨالفﺖ نکﺮده بﻮد  ،ایﻦ باعﺚ می شﺪ بﯿﺸﺘﺮ احﺴاس راحﺘی کﻨﻢ .
پﺰشﮏ یار بعﺪي سعی کﺮد پاﻓﺸاري کﻨﺪ که مﻦ بایﺪ درمان می شﺪم ،ولی مﻨﺼﺮف کﺮدن او ﭼﻨﺪان سﺨﺖ نﺒﻮد .ﻗﻮل دادم
اجازه دهﻢ پﺪرم مﺮا معایﻨه کﻨﺪ و او رهایﻢ کﺮد .با اﻏلﺐ انﺴانها ،ﻓقﻂ ﻻزم بﻮد با لﺤﻨی اﻃﻤﯿﻨان بﺨﺶ و آرام صﺤﺒﺖ کﺮد
.بﯿﺸﺘﺮ انﺴانها ،نه آن دخﺘﺮ .آیا نﻤی شﺪ او را در هﯿﭻ یﮏ از رده هاي عادي جاي داد؟
هﻤﯿﻦ که نﮕه دارنﺪه ي مﺨﺼﻮص را دور گﺮدن او انﺪاخﺘﻨﺪ و او از خﺠالﺖ سﺮخ شﺪ از مﻮﻗعﯿﺖ اسﺘفاده کﺮدم تا به
سﺮعﺖ ﻓﺮورﻓﺘﮕی ماشﯿﻦ ﻗهﻮه اي را با پﺸﺖ پایﻢ درسﺖ کﻨﻢ  .ﻓقﻂ بﺮادرها و خﻮاهﺮ هایﻢ مﺘﻮجه شﺪنﺪ که مﻦ ﭼکار می
کﺮدم  ،و در ذهﻦ امﺖ شﻨﯿﺪم که ﻗﻮل می داد هﺮجا را از ﻗلﻢ انﺪاخﺘه بﻮدم درسﺖ کﻨﺪ .
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از کﻤﮏ او سﭙاسﮕﺰار بﻮدم بﯿﺸﺘﺮ به ایﻦ دلﯿﻞ که حﺪاﻗﻞ ،امﺖ به خاﻃﺮ انﺘﺨاب خﻄﺮناکﻢ مﺮا بﺨﺸﯿﺪه بﻮد وﻗﺘی روي
صﻨﺪلی جلﻮ آمﺒﻮﻻنﺲ  ،کﻨار بﺮت نﺸﺴﺘﻢ اعﺼابﻢ راحﺖ تﺮ بﻮد .رﺋﯿﺲ پلﯿﺲ ﻗﺒﻞ از گﺬاشﺘﻦ بال پﺸﺖ آمﺒﻮﻻنﺲ رسﯿﺪ .
در اﻓکار پﺪر بال  ،مانﻨﺪ ذهﻦ تﻤام کﺴانی که نﺰدیﮏ ما بﻮدنﺪ  ،وحﺸﺖ و نﮕﺮانی مﻮج مﯿﺰد .
زمانی که تﻨها دخﺘﺮش را روي بﺮانکار دیﺪ  ،نﮕﺮانی ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ بﯿان و عﺬاب وجﺪان بﺮ وجﻮدش ﭼﯿﺮه شﺪ .
ایﻦ احﺴاس از او خارج شﺪ و در مﻦ نفﻮذ کﺮد ،رشﺪ کﺮد و ﻗﻮي تﺮ شﺪ .وﻗﺘی آلﯿﺲ به مﻦ هﺸﺪار داده بﻮد که کﺸﺘﻦ دخﺘﺮ
ﭼارلی سﻮان خﻮد او را هﻢ می کﺸﺪ  ،مﺒالﻐه نکﺮده بﻮد
وﻗﺘی لﺤﻦ وحﺸﺖ زده ي او را شﻨﯿﺪم  ،سﺮم از عﺬاب وجﺪان خﻢ شﺪ
ﻓﺮیاد کﺸﯿﺪ :بال
 حال مﻦ کامالً خﻮبه  ،ﭼار ...پﺪرآهی کﺸﯿﺪ :مﻦ هﯿﭻ ﭼﯿﺰیﻢ نﯿﺴﺖ
لﺤﻦ مﻄﻤﺌﻦ بال کﻤی پﺪرش را آرام کﺮد  .او رو به نﺰدیﮏ تﺮیﻦ پﺰشﮏ یار کﺮد تا نﻈﺮ او را هﻢ بﺪانﺪ.
زمانی که صﺪاي حﺮف زدن او را شﻨﯿﺪم که با وجﻮد وحﺸﺖ خﻮد حﺮﻓهایﺶ را به ﻃﻮر کامﻞ در ﻗالﺐ کلﻤات بﯿان می کﺮد
 ،مﺘﻮجه شﺪم که اﺿﻄﺮاب و نﮕﺮانی او ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ بﯿان نﯿﺴﺖ  .مﻦ ﻓقﻂ ...نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ کلﻤات دﻗﯿﻖ را بﺸﻨﻮم .

هﯿﭻ گاه زمان زیادي را دور و بﺮ رﺋﯿﺲ پلﯿﺲ شهﺮ نﮕﺬرانﺪه بﻮدم .هﻤﯿﺸه ﻓکﺮ می کﺮدم او مﺮدي با اﻓکار کﻨﺪ اسﺖ حاﻻ
می ﻓهﻤﯿﺪم کﺴی که کﻨﺪ بﻮد مﻦ بﻮدم  .اﻓکار او تا انﺪازه اي پﻨهان بﻮد ،ولی وجﻮد داشﺖ .ﻓقﻂ می تﻮانﺴﺘﻢ از مفهﻮم آن سﺮ
در بﯿاورم ،صﺪاي آن ...می خﻮاسﺘﻢ دﻗﯿﻖ تﺮ گﻮش دهﻢ ،تا بﺒﯿﻨﻢ اگﺮ می شﺪ در ایﻦ معﻤاي جﺪیﺪ و کﻮﭼﮏ تﺮ ،کلﯿﺪ
رازهاي آن دخﺘﺮ را بﯿابﻢ .ولی بال را تا ایﻦ مﻮﻗﻊ به اتاﻗﮏ عقﺐ انﺘقال داده بﻮدنﺪ و آمﺒﻮﻻنﺲ در راه بﯿﻤارسﺘان بﻮد .
سﺨﺖ بﻮد خﻮدم را از ایﻦ راه حﻞ احﺘﻤالی ،بﺮاي حﻞ معﻤایی که مﺮا آزار می داد ،جﺪا کﻨﻢ .ولی حاﻻ بایﺪ ﻓکﺮ می کﺮدم
از تﻤام زوایا اتفاﻗی را که امﺮوز اﻓﺘاده بﻮد نﮕاه می کﺮدم .بایﺪ گﻮش می دادم ،تا مﻄﻤﺌﻦ شﻮم خﻮدمان را آنقﺪر به خﻄﺮ
نﯿﻨﺪاخﺘه ام که مﺠﺒﻮر باشﯿﻢ سﺮیعاً ایﻨﺠا را تﺮك کﻨﯿﻢ .بایﺪ تﻤﺮکﺰ می کﺮدم .
در اﻓکار پﺰشﮏ یاران ﭼﯿﺰي نﺒﻮد که مﺮا نﮕﺮان کﻨﺪ .تا جایی که آنها می تﻮانﺴﺘﻨﺪ بﮕﻮیﻨﺪ ،آن دخﺘﺮ هﯿﭻ مﺸکلی نﺪاشﺖ
.و تا ایﻨﺠا به داسﺘان مﻦ ﭼﺴﺒﯿﺪه بﻮد .
وﻗﺘی به بﯿﻤارسﺘان رسﯿﺪیﻢ ،اولﯿﻦ اولﻮیﺖ مﻦ دیﺪن کارﻻیﻞ بﻮد .به سﺮعﺖ به سﻤﺖ درهاي اتﻮماتﯿکی رﻓﺘﻢ ،ولی نﺘﻮانﺴﺘﻢ
کامالً از مﺮاﻗﺒﺖ از بال خﻮدداري کﻨﻢ .در بﯿﻦ اﻓکار پﺮسﺘاران یﮏ ﭼﺸﻤﻢ به او بﻮد .
روز پﺮ از بﺪ شانﺴی .
پﯿﺪا کﺮدن اﻓکار آشﻨاي پﺪرم آسان بﻮد .او تﻨها در دﻓﺘﺮ کﻮﭼکﺶ بﻮد دومﯿﻦ شانﺲ مﻦ در آن ِ
 کارﻻیﻞاو صﺪاي آمﺪن مﺮا شﻨﯿﺪه بﻮد و به مﺤﺾ ایﻨکه ﭼهﺮه ي مﻦ را دیﺪ مﻀﻄﺮب شﺪ .روي پاهایﺶ پﺮیﺪ ،ﭼهﺮه اش رنﮓ
پﺮیﺪه تﺮ شﺪ  .دسﺖ هایﺶ را به مﯿﺰ مﺮتﺒﺶ که از جﻨﺲ ﭼﻮب گﺮدو بﻮد خﻢ داد .
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هﻢ م .ﭼارلی سﻮان به انﺪازه ي دخﺘﺮش خامﻮش نﺒﻮد  ،ولی می تﻮانﺴﺘﻢ بﺒﯿﻨﻢ که سکﻮت اﻓکار بال از کﺠا سﺮﭼﺸﻤه می
گﺮﻓﺘه .ﭼه جالﺐ .
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 ادوارد تﻮ اونکارو نکﺮدي نه  ،نه  ،مﻮﺿﻮع ایﻦ نﯿﺴﺖنفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪ
 معلﻮمه که نه مﺘاسفﻢ که هﻤﭽﯿﻦ ﻓکﺮي کﺮدم .ﭼﺸﻤات...مﻄﻤﺌﻨا بایﺪ می ﻓهﻤﯿﺪم...با دیﺪن ﭼﺸﻢ هاي ﻃالیی مﻦ خﯿالﺶ راحﺖ شﺪ .
 ولی اون صﺪمه دیﺪه ،کارﻻیﻞ ،احﺘﻤاًﻻ زیاد جﺪي نﯿﺴﺖ ،اما -ﭼه اتفاﻗی اﻓﺘاد؟

 یه تﺼادف احﻤقانه  .اون در زمان اشﺘﺒاه  ،تﻮي یﮏ مکان اشﺘﺒاه بﻮد  .ولی مﻦ نﺘﻮنﺴﺘﻢ اونﺠا بایﺴﺘﻢ بﺰارم با اونبﺮخﻮرد کﻨه
 از اول بﮕﻮ  ،مﻦ نﻤی ﻓهﻤﻢ  .تﻮ ﭼﻄﻮر دخالﺖ داشﺘی ؟زمﺰمه کﺮدم :یﮏ ون تﻮي بﺮف ها لﻐﺰیﺪ

 اون سﺮ راهﺶ بﻮد .آلﯿﺲ دیﺪ که ایﻦ اتفاق مﯿفﺘه  ،ولی وﻗﺖ بﺮاي کار دیﮕه اي نﺒﻮد ﻓقﻂ می شﺪ تﻮي مﺤﻮﻃه بﺪوم واونﻮ از سﺮ راه کﻨار بکﺸﻢ  .هﯿﭻ کﺴی مﺘﻮجه نﺸﺪ ...به جﺰ اون .بایﺪ ون رو هﻢ مﺘﻮﻗﻒ می کﺮدم  ،ولی بازم هﯿﭻ کﺲ
ایﻨﻮ نﺪیﺪ ...به ﻏﯿﺮ از اون .مﻦ ..مﻦ مﺘاسفﻢ کارﻻیﻞ  .نﻤی خﻮاسﺘﻢ خﻮدمﻮن رو به خﻄﺮ بﻨﺪازم
او مﯿﺰ را دور زد و دسﺘﺶ را روي شانه ي مﻦ گﺬاشﺖ .
 تﻮ کار درسﺖ رو انﺠام دادي و نﻤی تﻮنﺴﺘه واسﺖ راحﺖ باشه بهﺖ اﻓﺘﺨار می کﻨﻢ  ،ادوارد .دیﮕﺮ می تﻮانﺴﺘﻢ تﻮي ﭼﺸﻢ هایﺶ نﮕاه کﻨﻢ
 اون می دونه که مﻦ یه ...ﭼﯿﺰیﻢ هﺴﺖ مهﻢ نﯿﺴﺖ .اگه که مﺠﺒﻮریﻢ از ایﻨﺠا بﺮیﻢ ،مﯿﺮیﻢ .اون ﭼی گفﺖ؟سﺮم را تکان دادم ،کﻤی ناامﯿﺪ شﺪه بﻮدم
 ﻓعالً هﯿﭽی ﻓعالً ؟ با داسﺘان مﻦ مﻮاﻓقﺖ کﺮد ولی انﺘﻈار داره یه تﻮﺿﯿﺤی بهﺶ بﺪماو در حال سﺒﮏ سﻨﮕﯿﻦ کﺮدن مﻮﻗعﯿﺖ اخﻢ هایﺶ را در هﻢ کﺸﯿﺪ .
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وﻗﺘی حﺮف می زدم به دیﻮار پﺸﺖ او نﮕاه می کﺮدم  .او بﺠاي دسﺘه اي از دیﭙلﻢ هاي ﻗاب شﺪه  ،یﮏ نقاشی رنﮓ و
روﻏﻦ ساده به دیﻮار آویﺨﺘه بﻮد یکی از نقاشی هاي مﻮرد عالﻗه اش
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به سﺮعﺖ ادامه دادم  :اون به سﺮش ﺿﺮبه خﻮرد خﺐ  ،تقﺼﯿﺮ مﻦ بﻮد  .نﺴﺒﺘاً مﺤکﻢ به زمﯿﻦ خﻮردیﻢ  .به نﻈﺮ حالﺶ
خﻮب مﯿﻮمﺪ ،ولی ...ﻓکﺮ کﻨﻢ بﺸه ﭼﯿﺰي که دیﺪه رو سﺮ هﻤﯿﻦ بی اعﺘﺒار کﺮد
حﺲ کﺮدم مﺜﻞ یﮏ بﺮنامه کامﭙﯿﻮتﺮي شﺪه بﻮدم که ﻓقﻂ کلﻤات را گفﺖ  .کارﻻیﻞ مﺘﻮجه آزردگی در لﺤﻦ صﺪاي مﻦ شﺪ .
 احﺘﻤالًا رﻓﺘﻦ ﻻزم نﯿﺴﺖ  .بﺬار بﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼی شﺪه  ،بﺮیﻢ ؟ به نﻈﺮ مﯿاد یه مﺮیﺾ دارم که بایﺪ بهﺶ بﺮسﻢ .گفﺘﻢ :خﻮاهﺶ می کﻨﻢ ،خﯿلی نﮕﺮانﻢ که نکﻨه بهﺶ صﺪمه زده باشﻢ
ﭼهﺮه ي کارﻻیﻞ درخﺸﯿﺪ  .دسﺘی به مﻮهاي بﻮرش کﺸﯿﺪ که ﻓقﻂ ﭼﻨﺪ درجه از ﭼﺸﻢ هاي ﻃالیی او روشﻦ تﺮ بﻮد و خﻨﺪیﺪ
.
 بﺮات روز جالﺒی بﻮده ،نه ؟در ذهﻦ او دیﺪم که ایﻦ مﻮﺿﻮع حﺪ اﻗﻞ بﺮاي او خﻨﺪه دار اسﺖ  .نقﺾ تﻤام ﻗﻮانﯿﻦ  .در ﻃﻮل یﮏ ﺛانﯿه بی ﻓکﺮي وﻗﺘی با
سﺮعﺖ در مﺤﻮﻃه یﺦ زده می دیﺪم  ،از ﻗاتﻞ به یﮏ مﺤاﻓﻆ تﺒﺪیﻞ شﺪه بﻮدم .
با او خﻨﺪیﺪم  ،یادم آمﺪ ﭼقﺪر مﻄﻤﺌﻦ بﻮدم که بال در بﺮابﺮ هﯿﭻ ﭼﯿﺰي به انﺪازه ي خﻮدم احﺘﯿاج به مﺮاﻗﺒﺖ نﺪارد  .خﻨﺪه ام
تلﺦ بﻮد زیﺮا  ،با وجﻮد ون  ،آن مﻮﺿﻮع هﻨﻮز هﻢ حقﯿقﺖ داشﺖ

تایلﺮ کﺮالی ،رانﻨﺪه ي ون ،خﯿلی بﺪتﺮ از بال صﺪمه دیﺪه بﻮد و ،وﻗﺘی بال مﻨﺘﻈﺮ بﻮد تا با اشعه ي  Xاز سﺮش
عکﺴﺒﺮداري شﻮد تﻮجه ها به او جلﺐ شﺪه بﻮد .
تﺸﺨﯿﺺ کارﻻیﻞ ایﻦ بﻮد که آن دخﺘﺮ ﭼﻨﺪان صﺪمه نﺪیﺪه اسﺖ .ایﻦ مﺮا مﻀﻄﺮب کﺮد ،ولی می دانﺴﺘﻢ که حﻖ با کارﻻیﻞ
بﻮد .آن دخﺘﺮ با نﮕاهی به صﻮرت کارﻻیﻞ ﻓﻮرا ً به یاد مﻦ می اﻓﺘاد ،مﺘﻮجه ایﻦ حقﯿقﺖ می شﺪ که مﺸکلی در رابﻄه با
خانﻮاده ي مﻦ وجﻮد دارد ،و ایﻦ مﻮﺿﻮع صﺤﺒﺖ هاي او می شﺪ .
مﺴلﻤاً او هﻤﺮاهی داشﺖ که با او مکالﻤه کﻨﺪ .تایلﺮ داشﺖ به خاﻃﺮ ایﻨکه نﺰدیﮏ بﻮد او را بکﺸﺪ از عﺬاب وجﺪان می مﺮد،
و به نﻈﺮ نﻤی آمﺪ که بﺘﻮانﺪ در ایﻦ باره دهانﺶ را بﺒﻨﺪد .می تﻮانﺴﺘﻢ حالﺖ ﭼهﺮه ي او را در مﯿان ﭼﺸﻢ هاي تایلﺮ بﺒﯿﻨﻢ و
مﺸﺨﺺ بﻮد که آرزو می کﻨﺪ او از ایﻦ کار دسﺖ بﺮدارد  .تایلﺮ ﭼﻄﻮر می تﻮانﺴﺖ آن را نﺒﯿﻨﺪ؟
وﻗﺘی که تایلﺮ سﻮال کﺮد او ﭼﻄﻮر از سﺮ راه کﻨار رﻓﺘه بﺮاي مﻦ لﺤﻈه ي پﺮتﻨﺸی بﻮد
او تامﻞ کﺮد  ،مﻨﺘﻈﺮ مانﺪم و نفﺴﻢ در سﯿﻨه حﺒﺲ شﺪ
او شﻨﯿﺪ که گفﺖ "اوم "او بﺮاي مﺪتی ﻃﻮﻻنی مکﺚ کﺮد و تایلﺮ مﺘعﺠﺐ بﻮد که ایﻦ سﻮال باعﺚ گﯿﺞ شﺪن او شﺪه .باﻻخﺮه،
ادامه داد
 ادوارد مﻨﻮ از سﺮ راه کﻨار کﺸﯿﺪنفﺴﻢ را بﯿﺮون دادم .و بعﺪ تﻨفﺴﻢ شﺪت گﺮﻓﺖ  .هﺮگﺰ ﻗﺒالً نﺸﻨﯿﺪه بﻮدم که او اسﻢ مﻦ را بﺮ زبان بﯿاورد .از آهﻨﮓ آن
خﻮشﻢ آمﺪ هﺮﭼﻨﺪ ﻓقﻂ آن را در ذهﻦ تایلﺮ شﻨﯿﺪه بﻮدم  .می خﻮاسﺘﻢ آن را با گﻮش هاي خﻮدم بﺸﻨﻮم ...
وﻗﺘی تایلﺮ مﺘﻮجه نﺸﺪ مﻨﻈﻮر او ﭼه کﺴی اسﺖ ،گفﺖ  :ادوارد کالﻦ
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مﻦ تﻨها در دﻓﺘﺮ کارﻻیﻞ مﻨﺘﻈﺮ مانﺪم یکی از ﻃﻮﻻنی تﺮیﻦ ساعﺖ هاي تﻤام عﻤﺮم بﻮد و به اﻓکار اﻓﺮاد در بﯿﻤارسﺘان
گﻮش دادم .
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خﻮدم را در حالی یاﻓﺘﻢ که دسﺘﮕﯿﺮه ي در را گﺮﻓﺘه بﻮدم  .آرزوي دوباره دیﺪن او در مﻦ رشﺪ می کﺮد  .مﺠﺒﻮر بﻮدم به
خﻮدم یادآوري کﻨﻢ که بایﺪ احﺘﯿاط کﺮد .
 اون کﻨار مﻦ ایﺴﺘاده بﻮد کالﻦ؟ هاه عﺠﯿﺒه  .مﻦ اونﻮ نﺪیﺪم می تﻮنﻢ ﻗﺴﻢ بﺨﻮرم واو ،هﻤه ﭼﯿﺰ خﯿلی سﺮیﻊ اتفاق اﻓﺘاد  .اون حالﺶ خﻮبه؟ آره ﻓکﺮ کﻨﻢ یه جایی هﻤﯿﻦ دور و بﺮاسﺖ ،ولی اونﻮ مﺠﺒﻮ ر نکﺮدن از بﺮانکار اسﺘفاده کﻨهﭼهﺮه ي مﺘفکﺮ او را دیﺪم  ،شﮏ و تﺮدیﺪ از نﮕاهﺶ مﻮج می زد ،ولی ایﻦ تﻐﯿﯿﺮات جﺰﺋی از دیﺪ تایلﺮ پﻨهان بﻮد .
او با حﯿﺮت می انﺪیﺸﯿﺪ  :اون خﻮشﮕله  ،با ایﻨکه خﯿلی آشفﺘه اس  .باز هﻢ به مﻦ نﻤی خﻮره ...بایﺪ با خﻮدم بﺒﺮمﺶ بﯿﺮون .
تا یه جﻮري جﺮیان امﺮوز رو از دلﺶ در بﯿارم...
و بعﺪ مﻦ در راهﺮو بﻮدم  ،در راه اتاق اورژانﺲ ،بﺪون ایﻨکه بﺮاي یﮏ لﺤﻈه ﻓکﺮ کﻨﻢ که دارم ﭼه کار می کﻨﻢ
.خﻮشﺒﺨﺘانه ،یﮏ پﺮسﺘار ﻗﺒﻞ از ایﻨکه مﻦ بﺘﻮانﻢ داخﻞ بﺮوم وارد اتاق شﺪ نﻮبﺖ عکﺴﺒﺮداري بال شﺪه بﻮد .در گﻮشه اي
تاریﮏ به دیﻮار تکﯿه دادم و ،سعی کﺮدم خﻮدم را نﮕه دارم .
اهﻤﯿﺘی نﺪاشﺖ که تایلﺮ ﻓکﺮ می کﺮد او خﻮشﮕﻞ اسﺖ  .هﺮکﺴی مﻤکﻦ بﻮد مﺘﻮجه آن بﺸﻮد  .هﯿﭻ دلﯿلی نﺪاشﺖ که احﺴاس
کﻨﻢ ...مﻦ ﭼه احﺴاسی داشﺘﻢ ؟ آزرده بﻮدم؟ یا عﺼﺒانی به حقﯿقﺖ نﺰدیﮏ تﺮ بﻮد؟ ایﻦ هﯿﭻ مفهﻮمی نﺪاشﺖ

کارﻻیﻞ مﻦ را در آنﺠا دیﺪ
 بهﺘﺮ به نﻈﺮ مﯿايﻓقﻂ مﺴﺘقﯿﻢ به جلﻮ خﯿﺮه شﺪم .ما تﻨها نﺒﻮدیﻢ ،راهﺮو ها پﺮ از مﺴﺌﻮﻻن بﯿﻤارسﺘان و عﯿادت کﻨﻨﺪه ها بﻮد .
 آه ،بله.او عکﺲ ها را روي ﻻیﺖ بﻮرد گﺬاشﺖ ،ولی احﺘﯿاجی نﺒﻮد که دوباره نﮕاه کﻨﻢ .
 اون کامالً حالﺶ خﻮبه آﻓﺮیﻦ ،ادواردصﺪاي رﺿایﺖ پﺪرم مﺨلﻮﻃی از واکﻨﺶ ها در مﻦ به وجﻮد آورد .می تﻮانﺴﺘﻢ خﻮشﻨﻮد باشﻢ ،عالرﻏﻢ ایﻨکه می دانﺴﺘﻢ
کاري را که اﻻن ﻗﺼﺪ انﺠامﺶ را داشﺘﻢ تایﯿﺪ نﻤی کﺮد .حﺪاﻗﻞ ،اگﺮ انﮕﯿﺰه هاي اصلی مﺮا می دانﺴﺖ تایﯿﺪ نﻤی کﺮد...
زمﺰمه کﺮدم :ﻓکﺮ کﻨﻢ بایﺪ باهاش حﺮف بﺰنﻢ ﻗﺒﻞ از ایﻨکه تﻮرو بﺒﯿﻨه  .عادي رﻓﺘار کﻨﻢ  ،انﮕار که هﯿﭻ اتفاﻗی نﯿفﺘاده  .یه
جﻮري مﺴﺌله حﻞ بﺸه
تﻤام دلﯿﻞ هاي ﻗابﻞ پﺬیﺮش
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تا جایی که تﻮانﺴﺘﻢ  ،هﻤان جایی که بﻮدم ایﺴﺘادم ،ولی صﺒﺮم تﻤام شﺪ و به سﻤﺖ اتاق رادیﻮلﻮژي بﺮگﺸﺘﻢ  .او به اتاق
اورژانﺲ بﺮگﺸﺘه بﻮد  ،ولی می تﻮانﺴﺘﻢ وﻗﺘی پﺮسﺘار پﺸﺘﺶ به مﻦ بﻮد نﮕاهی به عکﺲ او بﯿﻨﺪازم .وﻗﺘی آن را دیﺪم
آرامﺘﺮ شﺪم .سﺮش صﺪمه نﺪیﺪه بﻮد .مﻦ به او آسﯿﺒی نﺰده بﻮدم
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کارﻻیﻞ در حالی که هﻨﻮز به عکﺲ ها نﮕاه مﯿکﺮد ،سﺮش را به نﺸانه ي تایﯿﺪ تکان داد
 ﻓکﺮ خﻮبﯿه .هﻢ منﮕاهی انﺪاخﺘﻢ تا بﺒﯿﻨﻢ ﭼه ﭼﯿﺰي تﻮجه او را جلﺐ کﺮده اسﺖ .
 زخﻢ هاي الﺘﯿام یاﻓﺘﺸﻮ بﺒﯿﻦ !ﭼﻨﺪ بار از دسﺖ مادرش اﻓﺘاده؟کارﻻیﻞ با خﻮد به جﻮکﺶ خﻨﺪیﺪ .

 کﻢ کﻢ دارم به ایﻦ نﺘﯿﺠه می رسﻢ که اون واﻗعاً بﺪ شانﺴه .هﻤﯿﺸه تﻮي زمان و مکان اشﺘﺒاه ﻗﺮار می گﯿﺮه ﻓﻮرکﺲ مﻄﻤﺌﻨابﺮاي اون مکان درسﺘی نﯿﺴﺖ  .اونﻢ با وجﻮد تﻮ در ایﻨﺠا .
به خﻮدم پﯿﭽﯿﺪم .
 بﺮو کارهارو درسﺖ کﻦ مﻨﻢ اﻻن بهﺖ ملﺤﻖ می شﻢ .سﺮیﻊ به راه اﻓﺘادم  ،عﺬاب وجﺪان داشﺘﻢ  .اگﺮ تﻮانﺴﺘه بﻮدم کارﻻیﻞ را ﻓﺮیﺐ دهﻢ ،احﺘﻤاﻻً دروغ گﻮي خﯿلی خﻮبی بﻮدم .
وﻗﺘی به اتاق اورژانﺲ رسﯿﺪم  ،تایلﺮ هﻤﭽﻨان داشﺖ زیﺮ لﺐ عﺬرخﻮاهی می کﺮد .دخﺘﺮ بﺮاي ﻓﺮار از او خﻮدش را به
خﻮاب زده بﻮد  .ایﻦ آخﺮیﻦ باري می بﻮد که مایﻞ بﻮدم او را بﺒﯿﻨﻢ  .ایﻦ حقﯿقﺖ سﯿﻨه ام را به درد آورد  .آیا دلﯿلﺶ ایﻦ بﻮد
که از ایﻨکه معﻤایی را ،حﻞ نﺸﺪه به حال خﻮد رها کﻨﻢ مﺘﻨفﺮ بﻮدم ؟ به نﻈﺮ دلﯿﻞ ﻗانﻊ کﻨﻨﺪه اي نﻤی آمﺪ.

آهﺴﺘه گفﺘﻢ :اون خﻮابﯿﺪه؟
ﭼﺸﻢ هاي بال باز شﺪ و به صﻮرت مﻦ نﮕاه کﺮد .ﭼﺸﻢ هایﺶ گﺸاد شﺪنﺪ و بعﺪ به خاﻃﺮ سﻮء ﻇﻦ یا خﺸﻢ به شکﻞ یﮏ خﻂ
در آمﺪنﺪ .به یاد آوردم نقﺸی داشﺘﻢ که بازي کﻨﻢ ،پﺲ به او لﺒﺨﻨﺪ زدم انﮕار که هﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ معﻤﻮلی امﺮوز اتفاق نﯿﻮﻓﺘاده
بﻮد به جﺰ ایﻨکه سﺮ او ﺿﺮبه خﻮرد و مهار تﺨﯿالتﺶ از دسﺖ او خارج شﺪه بﻮد .
تایلﺮ گفﺖ :هی ،ادوارد ،مﻦ واﻗعاً مﺘاسفﻢ
یﮏ دسﺘﻢ را بلﻨﺪ کﺮدم تا عﺬر خﻮاهﯿﺶ مﺘﻮﻗﻒ شﻮد با لﺤﻦ خﺸکی گفﺘﻢ :حاﻻ که به خﯿﺮ گﺬشﺖ .خﻮدتﻮ سﺮزنﺶ نکﻦ.
بﺪون ایﻨکه ﻓکﺮ کﻨﻢ به جﻮك شﺨﺼی خﻮدم لﺒﺨﻨﺪ جانانه اي زدم
نادیﺪه گﺮﻓﺘﻦ تایلﺮ که ﻏﺮق خﻮن  ،در ﻓاصله اي کﻤﺘﺮ از ﭼهار ﻗﺪمی مﻦ دراز کﺸﯿﺪه بﻮد ،به ﻃﻮر اعﺠاب انﮕﯿﺰي راحﺖ
بﻮد .هﯿﭻ گاه مﺘﻮجه نﺸﺪه بﻮدم که کارﻻیﻞ ﭼﻄﻮر ﻗادر به انﺠام ایﻦ کار بﻮد -نادیﺪه گﺮﻓﺘﻦ خﻮنﺮیﺰي بﯿﻤاران زمانی که
آنها را مﺪاوا مﯿکﺮد  .آیا وسﻮسه هاي  ،داﺋﻤی دردسﺮ ساز و خﻄﺮناك نﻤی شﺪ...؟ ولی ،حاﻻ ...می دیﺪم ﭼﻄﻮر امکان
پﺬیﺮ می شﺪ  :اگﺮ روي ﭼﯿﺰ دیﮕﺮ هاي تﻤﺮکﺰ می کﺮدي وسﻮسه اي نﺒﻮد .
حﺘی خﻮن تازه و در معﺮض دیﺪ تایلﺮ  ،کاري به بال نﺪاشﺖ  .ﻓاصله ام را از او حفﻆ کﺮدم  ،روي لﺒه ي تﺨﺖ تایلﺮ نﺸﺴﺘﻢ
.
از او پﺮسﯿﺪم:خﻮب ،نﺘﯿﺠه ي معایﻨه ﭼی شﺪ؟
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باﻻخﺮه ،نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم و وارد اتاق شﺪم  .وﻗﺘی تایلﺮ مﺮا دیﺪ  ،شﺮوع به حﺮف زدن کﺮد ولی انﮕﺸﺘﻢ را روي لﺒهایﻢ
گﺬاشﺘﻢ .
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رمان

با حالﺖ گله مﻨﺪي گفﺖ:مﻦ هﯿﭽﯿﻢ نﯿﺴﺖ  ،اما اونا بهﻢ اجازه نﻤﯿﺪن بﺮم  .ﭼﺮا تﻮ رو مﺜﻞ ما به بﺮانکار نﺒﺴﺘﻦ؟
حاﻻ می تﻮانﺴﺘﻢ صﺪاي کارﻻیﻞ را در راهﺮو بﺸﻨﻮم .
با بی اعﺘﻨایی گفﺘﻢ :به خاﻃﺮ کﺴی که تﻮ هﻢ مﯿﺸﻨاسﯿﺶ  .ولی نﮕﺮان نﺒاش ،مﻦ اومﺪم که هﻮاي تﻮرو داشﺘه باشﻢ
زمانی که پﺪرم وارد اتاق شﺪ با دﻗﺖ عکﺲ العﻤﻞ او را تﻤاشا کﺮدم  .ﭼﺸﻢ هایﺶ گﺸاد شﺪنﺪ و دهانﺶ از حﯿﺮت باز مانﺪ .
از درون ناله اي کﺮدم .بله  ،مﺴلﻤاً او مﺘﻮجه شﺒاهﺖ شﺪه بﻮد .
کارﻻیﻞ پﺮسﯿﺪ  :خﻮب  ،دوشﯿﺰه سﻮان  ،اﻵن حالﺖ ﭼﻄﻮره؟
رﻓﺘار او به ﻗﺪري آرامﺶ بﺨﺶ بﻮد که پﺲ ﭼﻨﺪ لﺤﻈه اکﺜﺮ بﯿﻤاران را آرام می کﺮد  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ بﮕﻮیﻢ بﺮ روي بال ﭼقﺪر
تاﺛﯿﺮ داشﺖ .
او آهﺴﺘه گفﺖ :خﻮبﻢ
کارﻻیﻞ عکﺲ هاي او را روي ﻻیﺖ بﻮرد کﻨار تﺨﺖ گﺬاشﺖ
 عکﺲ بﺮداري با اشعه ي  Xکه ﭼﯿﺰ خاصی رو نﺸﻮن نﻤیده  .سﺮت اﻵن درد مﯿکﻨه ؟ ادوارد گفﺖ که که ﺿﺮبه يسﺨﺘی به سﺮت وارد شﺪه
او آهی کﺸﯿﺪ و دوباره گفﺖ :مﻦ حالﻢ خﻮبه

هﺰاران بار کارﻻیﻞ را در حالی که با انﺴان ها کار می کﺮد دیﺪه بﻮدم  .حﺘی سالها پﯿﺶ  ،به ﻃﻮر ﻏﯿﺮ رسﻤی به او کﻤﮏ
می کﺮدم الﺒﺘه ﻓقﻂ در مﻮﻗعﯿﺖ هایی که پاي خﻮن وسﻂ نﻤی آمﺪ .بﻨابﺮایﻦ ایﻦ بﺮاي مﻦ ﭼﯿﺰ جﺪیﺪي نﺒﻮد ،که او را بﺒﯿﻨﻢ که
دخﺘﺮ را معایﻨه می کﻨﺪ ،انﮕار خﻮدش هﻢ انﺴان بﻮد .بارها به کﻨﺘﺮل او ﻏﺒﻄه خﻮرده بﻮدم ،ولی احﺴاسی که حاﻻ داشﺘﻢ
ﻓﺮق می کﺮد .مﻦ به خﻮد او بﯿﺸﺘﺮ از کﻨﺘﺮلﺶ ﻏﺒﻄه می خﻮردم .از دیﺪن تفاوت هاي بﯿﻦ خﻮدم و کارﻻیﻞ ،ﻗلﺒﻢ به درد آمﺪ
او می تﻮانﺴﺖ به آرامی او را لﻤﺲ کﻨﺪ ،بﺪون تﺮس ،می دانﺴﺖ که هﯿﭻ گاه به او آسﯿﺒی نﻤی زنﺪ ...او بﺮ خﻮد لﺮزیﺪ و مﻦ روي تﺨﺖ ناگهان تکان خﻮردم  .بایﺪ بﺮاي لﺤﻈه اي تﻤﺮکﺰ می کﺮدم تا حالﺖ بی خﯿالﻢ را حفﻆ
کﻨﻢ .
کارﻻیﻞ پﺮسﯿﺪ:درد می کﻨه؟
بﯿﻦ ابﺮوهایﺶ ﭼﯿﻦ اﻓﺘاد و گفﺖ:نه خﯿلی
یﮏ ﻗﻄعه ي دیﮕﺮ از پازل شﺨﺼﯿﺖ او در جایﺶ اﻓﺘاد  :او شﺠاع بﻮد  .او دوسﺖ نﺪاشﺖ از خﻮدش ﺿعﻒ نﺸان دهﺪ .
احﺘﻤاًﻻ او آسﯿﺐ پﺬیﺮتﺮیﻦ مﻮجﻮدي که می شﻨاخﺘﻢ بﻮد و نﻤی خﻮاسﺖ ﺿعﯿﻒ به نﻈﺮ بﺮسﺪ  .خﻨﺪه ي آهﺴﺘه اي روي
لﺒهایﻢ لﻐﺰیﺪ  .نﮕاه خﺸﻤﮕﯿﻦ دیﮕﺮي به مﻦ انﺪاخﺖ .
کارﻻیﻞ گفﺖ :خﻮب  ،پﺪرت تﻮي اتاق انﺘﻈار نﺸﺴﺘه حاﻻ می تﻮنی باهاش بﺮي خﻮنه  .ولی اگه سﺮگﯿﺠه داشﺘی یا اخﺘاللی
تﻮي بﯿﻨایﯿﺖ حﺲ کﺮدي دوباره بﺮگﺮد ایﻨﺠا
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ایﻦ بار بی تابی از صﺪایﺶ مﻮج می زد .بعﺪ نﮕاه خﺸﻤﮕﯿﻨانه اي به مﻦ انﺪاخﺖ کارﻻیﻞ جلﻮتﺮ رﻓﺖ  .به آرامی دسﺘﺶ را
روي پﻮسﺖ سﺮ او کﺸﯿﺪ تا بﺮآمﺪگی زیﺮ مﻮهایﺶ را پﯿﺪا کﺮد.تﺴلﯿﻢ مﻮج احﺴاساتی که بﺮ مﻦ ﻏلﺒه کﺮد شﺪم
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پﺪرش ایﻨﺠا بﻮد؟ در بﯿﻦ اﻓکار درون اتاق انﺘﻈار پﺮ ازدحام جﺴﺘﺠﻮ کﺮدم  ،ولی نﺘﻮانﺴﺘﻢ صﺪاي ﺿعﯿﻒ ذهﻦ او را از بﯿﻦ
جﻤعﯿﺖ تﺸﺨﯿﺺ دهﻢ .او دوباره حﺮف زد ،ﭼهﺮه اش مﻀﻄﺮب بﻮد .
 نﻤی تﻮنﻢ بﺮگﺮدم مﺪرسه؟کارﻻیﻞ پﯿﺸﻨهاد کﺮد:شایﺪ بهﺘﺮ باشه امﺮوز زیاد سﺨﺖ نﮕﯿﺮي
نﮕاه سﺮیعی به مﻦ انﺪاخﺖ و گفﺖ :اون می تﻮنه بﺮه مﺪرسه؟
عادي رﻓﺘار کﻦ  ،ﭼﯿﺰهارو درسﺖ کﻦ احﺴاسی رو که وﻗﺘی به ﭼﺸﻢ هات نﮕاه می کﻨه بهﺖ دسﺖ مﯿﺪه نادیﺪه بﮕﯿﺮ ...
گفﺘﻢ :باﻻخﺮه یه نفﺮ بایﺪ خﺒﺮ سالﻢ بﻮدن مارو پﺨﺶ کﻨه
کارﻻیﻞ تﺼﺤﯿﺢ کﺮد :الﺒﺘه به نﻈﺮ مﯿاد بﯿﺸﺘﺮ مﺪرسه اﻵن تﻮي اتاق انﺘﻈار باشﻨﺪ
ایﻦ بار انﺘﻈار ایﻦ عکﺲ العﻤﻞ او را داشﺘﻢ بﯿﺰاري او از تﻮجه  .ایﻦ بار مﺮا نا امﯿﺪ نکﺮد .
با ناله اي گفﺖ « اوه نه » و دسﺘﺶ را روي صﻮرتﺶ گﺬاشﺖ
از ایﻨکه باﻻخﺮه درسﺖ حﺪس زده بﻮدم خﻮشﻢ آمﺪه بﻮد  .کﻢ کﻢ داشﺘﻢ او را می ﻓهﻤﯿﺪم ...
کارﻻیﻞ پﺮسﯿﺪ :می خﻮاي ایﻨﺠا بﻤﻮنی؟

با حﺮکﺖ تﻨﺪي پاهایﺶ را از لﺒه ي تﺨﺖ پایﯿﻦ آورد و به ﻃﺮف پایﯿﻦ لﻐﺰیﺪ تا پاهایﺶ روي زمﯿﻦ ﻗﺮار گﺮﻓﺖ تعادل
نﺪاشﺖ ،کﻤی تلﻮتلﻮ خﻮرد و در بازوهاي کارﻻیﻞ لﻐﺰیﺪ .کارﻻیﻞ او را گﺮﻓﺖ تا تعادلﺶ را بازیابﺪ .دوباره  ،حﺲ حﺴادت
در مﻦ ﻃﻐﯿان کﺮد .
ﻗﺒﻞ از ایﻨکه کارﻻیﻞ نﻈﺮي بﺪهﺪ گفﺖ:مﻦ حالﻢ خﻮبه
گﻮنه هایﺶ به رنﮓ صﻮرتی کﻤﺮنﮕی درآمﺪ مﺴلﻤاً  ،ایﻦ مﻮﺿﻮع کارﻻیﻞ را اذیﺖ نﻤی کﺮ د .وﻗﺘی مﻄﻤﺌﻦ شﺪ که او
تعادلﺶ را بﺪسﺖ آورده  ،دسﺘهایﺶ را انﺪاخﺖ .
او یادآوري کﺮد :اگه درد داشﺘی می تﻮنی داروي تﯿلﻮنﻮل مﺼﺮف کﻨی
 اون ﻗﺪرها درد نﻤی کﻨهکارﻻیﻞ لﺒﺨﻨﺪي زد و بﺮگه ي تﺮخﯿﺺ او را امﻀا کﺮد
 به نﻈﺮ مﯿاد خﯿلی شانﺲ آورديسﺮش را انﺪکی ﭼﺮخانﺪ  ،تا نﮕاه تﻨﺪي به مﻦ بﯿﻨﺪازد
 بﺮ حﺴﺐ اتفاق ادوارد خﻮش شانﺲ کﻨار مﻦ ایﺴﺘاده بﻮدکارﻻیﻞ که هﻤان ﭼﯿﺰي را شﻨﯿﺪه بﻮد که مﻦ شﻨﯿﺪه بﻮدم  ،سﺮیعاً تایﯿﺪ کﺮد:اوه ،خﻮب...بله.
او سﻮء ﻇﻨﺶ را پاي تﻮهﻢ نﻨﻮشﺘه بﻮد هﻨﻮز نه .
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کارﻻیﻞ انﺪیﺸﯿﺪ  :هﻤﺶ تﺤﻮیﻞ خﻮدت  .هﺮﻃﻮر که ﻓکﺮ می کﻨی بهﺘﺮه ردیفﺶ کﻦ
آرام و سﺮیﻊ زمﺰمه کﺮدم :خﯿلی مﻤﻨﻮن

گﻮش هﯿﭻ انﺴانی آن را نﺸﻨﯿﺪ  .زمانی که کارﻻیﻞ به سﻤﺖ تایلﺮ بﺮمی گﺸﺖ  ،با ﻃعﻨه ي مﻦ لﺒهایﺶ کﻤی به باﻻ رﻓﺘﻨﺪ
.او به معایﻨه ي زخﻢ هایی که شکﺴﺘه شﺪن شﯿﺸه ي جلﻮي اتﻮمﺒﯿﻞ در تایلﺮ ایﺠاد کﺮده بﻮد مﺸﻐﻮل شﺪ و گفﺖ :مﺘاسفانه
بایﺪ بﮕﻢ تﻮ بایﺪ کﻤی بﯿﺸﺘﺮ پﯿﺶ ما بﻤﻮنی
خﻮب  ،ایﻦ خﺮابی را مﻦ به بار آورده بﻮدم  ،پﺲ کامالً عادﻻنه بﻮد که بایﺴﺘی خﻮدم آن را درسﺖ می کﺮدم  .او به سﻤﺖ
مﻦ آمﺪ .به یاد آوردم که ﭼﻄﻮر ﻗﺒﻞ از آن حادﺛه امﯿﺪوار بﻮدم که او به مﻦ نﺰدیﮏ شﻮد ...آمﺪن او مﺜﻞ مﻮرد تﻤﺴﺨﺮ واﻗﻊ
شﺪن آن آرزو بﻮد .
آهﺴﺘه گفﺖ :می تﻮنﻢ یﮏ دﻗﯿقه باهات حﺮف بﺰنﻢ؟
نفﺲ گﺮم او صﻮرتﻢ را نﻮازش داد و مﺠﺒﻮر شﺪم یﮏ ﻗﺪم به عقﺐ بﺮوم  .جاذبه ي او بﺮاي مﻦ یﮏ ذره هﻢ ﻓﺮوکﺶ نکﺮده
بﻮد .هﺮ مﻮﻗﻊ که او به مﻦ نﺰدیﮏ می شﺪ ،خﺮاب می کﺮدم ،تﻤام ﻏﺮایﺰ مﺒﺮم مﻦ آشکار می شﺪ .سﻢ در دهانﻢ جﺮیان پﯿﺪا
کﺮد و بﺪنﻢ بﺮاي حﻤله مﺸﺘاق شﺪ تا او را در بازوهایﻢ بﮕﯿﺮم و دنﺪان هایﻢ را در گلﻮیﺶ ﻓﺮو کﻨﻢ
ذهﻨﻢ از بﺪنﻢ ﻗﻮي تﺮ بﻮد  ،اما نه ﭼﻨﺪان زیاد
آرواره ام مﻨقﺒﺾ شﺪه بﻮد ،به او یادآوري کﺮدم :پﺪرت مﻨﺘﻈﺮ تﻮﺋه

 مﺮاﻗﺐ باش  ،ادواردآهﺴﺘه با لﺤﻦ مﺼﺮانه اي گفﺖ :اگه از نﻈﺮت اشکالی نﺪاره  ،دلﻢ می خﻮاد با تﻮ تﻨها حﺮف بﺰنﻢ
می خﻮاسﺘﻢ به او بﮕﻮیﻢ که از نﻈﺮ مﻦ خﺒلﺐ اشکال دارد  ،ولی می دانﺴﺘﻢ که در آخﺮ بایﺪ آیﻦ کار را انﺠام می دادم  .و
هﻤﯿﻦ ﻃﻮر بایﺪ آن را درسﺖ به انﺠام می رسانﺪم.
وﻗﺘی که به بﯿﺮون از اتاق ﻗﺪم گﺬاشﺘﻢ با احﺴاساتﻢ در کﺸﻤکﺶ بﻮدم  ،به صﺪاي ﻗﺪم هاي نامﺘعادل او در پﺸﺖ سﺮم گﻮش
کﺮدم  ،سعی کﺮدم تﺤﻤﻞ کﻨﻢ .نﻤایﺸی داشﺘﻢ که بایﺪ اجﺮا می کﺮدم  .نقﺸی که بایﺪ بازي می کﺮدم را می شﻨاخﺘﻢ آن
شﺨﺼﯿﺖ پﯿﺶ رویﻢ بﻮد  :مﻦ شﺮور بﻮدم  .دروغ می گفﺘﻢ  ،تﻤﺴﺨﺮ می کﺮدم و بی رحﻢ می شﺪم .
در بﺮابﺮ انﮕﯿﺰه هاي بهﺘﺮم ایﺴﺘاده بﻮدم انﮕﯿﺰه هاي انﺴانی اي که در ﻃﻮل تﻤام ایﻦ سالها به آن می ﭼﺴﺒﯿﺪم .هﯿﭻ وﻗﺖ به
ایﻦ انﺪازه نﺨﻮاسﺘه بﻮدم که سﺰاوار اعﺘﻤاد کﺴی باشﻢ ،زمانی که مﺠﺒﻮر بﻮدم تﻤام شانﺲ هایی که بﺮاي رسﯿﺪن به آن داشﺘﻢ
را نابﻮد کﻨﻢ .دانﺴﺘﻦ ایﻨکه ایﻦ آخﺮیﻦ خاﻃﺮه ي او از مﻦ می بﻮد هﻤه ﭼﯿﺰ را بﺪتﺮ می کﺮد .ایﻦ صﺤﻨه ي وداع مﻦ بﻮد
به ﻃﺮف او بﺮگﺸﺘﻢ
با لﺤﻦ سﺮدي پﺮسﯿﺪم:ﭼی می خﻮاي؟
با شﻨﯿﺪن لﺤﻦ ﻏﯿﺮ دوسﺘانه ي مﻦ کﻤی عقﺐ رﻓﺖ  .ﭼﺸﻢ هایﺶ سﺮدرگﻢ شﺪنﺪ  ،حالﺘی که مﺮا از درون می خﻮرد ...
با صﺪاي آرامی گفﺖ:تﻮ یه تﻮﺿﯿﺢ به مﻦ بﺪهکاري
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او نﮕاهی به کارﻻیﻞ و تایلﺮ انﺪاخﺖ  .تایلﺮ هﯿﭻ تﻮجهی به ما نﺪاشﺖ  ،ولی کارﻻیﻞ هﺮ نفﺴﻢ را زیﺮ نﻈﺮ داشﺖ .
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رمان

به ﭼهﺮه ي سفﯿﺪش رنﮓ نﺒﻮد
خﺸﻦ نﮕه داشﺘﻦ صﺪایﻢ دشﻮار بﻮد
 مﻦ جﻮن تﻮرو نﺠات دادم هﯿﭻ دیﻨی هﻢ به تﻮ نﺪارماو جا خﻮرد تﻤاشاي ایﻨکه با حﺮف هایﻢ احﺴاسات او را جﺮیهه دار می کﺮدم  ،مﺜﻞ اسﯿﺪ مﺮا می سﻮزانﺪ
زمﺰمه کﺮد :تﻮ ﻗﻮل دادي
 بال  ،تﻮ به سﺮت ﺿﺮبه خﻮرده  ،نﻤی دونی داري درباره ي ﭼی حﺮف می زنیﭼانه اش باﻻ آمﺪ
 سﺮ مﻦ هﯿﭻ ﭼﯿﺰیﺶ نﯿﺴﺖحاﻻ او عﺼﺒانی بﻮد  ،وایﻦ کارها را بﺮاي مﻦ آسان تﺮ می کﺮد .نﮕاه خﯿﺮه ي او را مالﻗات کﺮدم ،سعی کﺮدم صﻮرتﻢ را
ﻏﯿﺮ دوسﺘانه تﺮ کﻨﻢ .
 از جﻮن مﻦ ﭼی می خﻮاي  ،بال؟ -می خﻮام حقﯿقﺖ رو بﺪونﻢ  .می خﻮام بﺪونﻢ ﭼﺮا بایﺪ به خاﻃﺮ تﻮ دروغ بﮕﻢ

با پﺮخاش به او گفﺘﻢ:خﻮدت ﻓکﺮ می کﻨی ﭼه اتفاﻗی اﻓﺘاد؟
سﯿﻞ کلﻤات به تﻨﺪي جاري شﺪ
 تﻨها ﭼﯿﺰي که مﻦ مﯿﺪونﻢ ایﻨه که تﻮ هﯿﭻ جایی نﺰدیﮏ به مﻦ نﺒﻮدي تایلﺮ هﻢ تﻮرو نﺪیﺪه  ،پﺲ دیﮕه نﮕﻮ سﺮ مﻦ ﺿﺮبهي بﺪي خﻮرده اون ون بایﺪ هﺮدوي مارو له و لﻮرده می کﺮد اما ایﻦ اتفاق نﯿﻮﻓﺘاد و حﺘی دسﺘهاي تﻮ باعﺚ شﺪنﺪ که بﺪنه
ي اون ماشﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﮕی پﯿﺪا کﻨه از ایﻦ گﺬشﺘه  ،باعﺚ شﺪي بﺪنه ي یه ماشﯿﻦ دیﮕه هﻢ ﻓﺮو بﺮه و خﻮدت اصال صﺪمه
نﺪیﺪي .ناگهان دنﺪان هایﺶ را به هﻢ ﻓﺸﺮد و اشﮏ در ﭼﺸﻢ هایﺶ حلقه زد ...اون ون بایﺪ پاهاي مﻦ رو له می ک ﺮد  ،ولی
تﻮ اونﻮ باﻻ گﺮﻓﺘی
با حالﺘی تﺤقﯿﺮآمﯿﺰ به او خﯿﺮه شﺪم ،اگﺮﭼه ﭼﯿﺰي که در واﻗﻊ حﺲ می کﺮدم حﯿﺮت بﻮد؛ او هﻤه ﭼﯿﺰ را دیﺪه بﻮد
با ﻃعﻨه از او پﺮسﯿﺪم  :تﻮ ﻓکﺮ می کﻨی مﻦ مانﻊ اﻓﺘادن ون روي تﻮ شﺪم؟
با حالﺖ خﺸکی سﺮش را تکان داد .
صﺪایﻢ تﻤﺴﺨﺮآمﯿﺰ تﺮ شﺪ :می دونی که هﯿﭻ کﺲ حﺮﻓﺖ رو باور نﻤی کﻨه
سعی کﺮد عﺼﺒانﯿﺘﺶ را کﻨﺘﺮل کﻨﺪ  .وﻗﺘی جﻮابﻢ را داد ،هﺮ کلﻤه را با تامﻞ و آرام ادا کﺮد
 -مﻦ نﻤی خﻮام ﭼﯿﺰي به کﺴی بﮕﻢ
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ﭼﯿﺰي که او می خﻮاسﺖ کامالً عادﻻنه بﻮد ایﻨکه بایﺪ آن را انکار می کﺮدم مﺮا ناامﯿﺪ کﺮد .

PDF.tarikhema.org

رمان

گرگ و میش | کتاب پنجم  :خورشید نیمه شب

حقﯿقﺖ را می گفﺖ می تﻮانﺴﺘﻢ آن را در ﭼﺸﻢ هایﺶ بﺒﯿﻨﻢ  .حﺘی حاﻻ که خﺸﻤﮕﯿﻦ بﻮد و به او خﯿانﺖ کﺮده بﻮدم  ،راز مﺮا
نﮕه می داشﺖ .
 ﭼﺮا؟شﻮك حاصﻞ از ایﻦ مﻮﺿﻮع بﺮاي ﺛانﯿه اي حالﺖ ساخﺘﮕی ﭼهﺮه ام را خﺮاب کﺮد  ،و بعﺪ خﻮدم را جﻤﻊ و جﻮر کﺮدم .
پﺮسﯿﺪم  :پﺲ دیﮕه ﭼه اهﻤﯿﺘی داره؟
سعی کﺮدم صﺪایﻢ را خﺸﻦ نﮕه دارم
به تﻨﺪي گفﺖ :بﺮاي مﻦ مهﻤه .مﻦ دوسﺖ نﺪارم دروغ بﮕﻢ پﺲ اگه ایﻦ کارو می کﻨﻢ بهﺘﺮه یه دلﯿﻞ خﻮبی بﺮاش داشﺘه باشﻢ
او می خﻮاسﺖ به مﻦ اعﺘﻤاد کﻨﺪ  .هﻤان ﻃﻮر که مﻦ اعﺘﻤاد او را خﻮاسﺘه بﻮدم  .ولی ایﻦ خﻄی بﻮد که نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ از آن
عﺒﻮر کﻨﻢ .
صﺪایﻢ بی احﺴاس باﻗی مانﺪ :نﻤی شه ﻓقﻂ یه تﺸکﺮي از مﻦ بکﻨی و بی خﯿال ایﻦ مﻮﺿﻮع بﺸی؟
گفﺖ :مﻤﻨﻮنﻢ
و بعﺪ ساکﺖ شﺪ و مﻨﺘﻈﺮ مانﺪ

 نه. در ایﻦ صﻮرت ...اگﺮ می خﻮاسﺘﻢ می تﻮانﺴﺘﻢ حقﯿقﺖ را به او بﮕﻮیﻢ ...ولی نﻤی خﻮاسﺘﻢ  .تﺮجﯿﺢ می دادم او داسﺘان خﻮدش را سﺮهﻢ کﻨﺪ تا
به او بﮕﻮیﻢ که واﻗعاً ﭼه هﺴﺘﻢ  ،زیﺮا هﯿﭻ ﭼﯿﺰ نﻤی تﻮانﺴﺖ بﺪتﺮ از حقﯿقﺖ باشﺪ -مﻦ یﮏ کابﻮس ابﺪي بﻮدم  ،مﺴﺘقﯿﻢ از
صفﺤات یﮏ رمان تﺮسﻨاك می آمﺪم .
امﯿﺪوارم از نا امﯿﺪي لﺬت بﺒﺮيبه هﻢ اخﻢ کﺮدیﻢ  .عﺠﯿﺐ بﻮد که خﺸﻢ او ایﻨقﺪر دوسﺖ داشﺘﻨی بﻮد  .مﺜﻞ یﮏ بﭽه گﺮبه ي خﺸﻤﮕﯿﻦ  ،مالیﻢ و بی خﻄﺮ ،
که از آسﯿﺐ پﺬیﺮي خﻮد بی خﺒﺮ باشﺪ
گﻮنه هایﺶ سﺮخ شﺪ باز دنﺪانهایﺶ را به هﻢ ﻓﺸﺮد
 ﭼﺮا بایﺪ گفﺘﻦ حقﯿقﺖ تﻮرو تا ایﻦ حﺪ ناراحﺖ کﻨه؟سﻮال او ﭼﯿﺰي نﺒﻮد که انﺘﻈارش را داشﺘه باشﻢ تا خﻮدم را بﺮاي جﻮاب آن آماده کﻨﻢ .مﺴﯿﺮ نقﺸﻢ را گﻢ کﺮدم .حﺲ کﺮدم
ماسﮏ از صﻮرتﻢ لﻐﺰیﺪ و کﻨار رﻓﺖ و ،ایﻦ بار -به او حقﯿقﺖ را گفﺘﻢ .
 نﻤی دونﻢبﺮاي آخﺮیﻦ بار صﻮرت او را به خاﻃﺮ سﭙﺮدم هﻨﻮز عﺼﺒانﯿﺖ روي آن سایه اﻓکﻨﺪه بﻮد  ،هﺠﻮم خﻮن از گﻮنه هایﺶ مﺤﻮ
نﺸﺪه بﻮد و بعﺪ به او پﺸﺖ کﺮدم و از آنﺠا دور شﺪم .
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 -خﯿال نﺪاري از ایﻦ مﻮﺿﻮع بﮕﺬري ،درسﺘه؟
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ﻓصل ﭼهارم | تصاویر
به مﺪرسه باز گﺸﺘﻢ  .ایﻦ کار درسﺖ بﻮد  ،ﻃﺒﯿعی تﺮیﻦ رﻓﺘار مﻤکﻦ .

در آخﺮیﻦ ساعات روز  ،تقﺮیﺒاً تﻤام دانﺶ آمﻮزان دیﮕﺮ هﻢ سﺮ کالس هایﺸان بﺮگﺸﺘه بﻮدنﺪ  .ﻓقﻂ تایلﺮ و بال و ﭼﻨﺪ دانﺶ
آمﻮز دیﮕﺮ که احﺘﻤاﻻً با تﺼادف  ،شانﺴی بﺮاي جﯿﻢ شﺪن پﯿﺪا کﺮده بﻮدنﺪ -ﻏایﺐ بﻮدنﺪ  .نﺒایﺪ انﺠام دادن کار درسﺖ ایﻨقﺪر
بﺮاي مﻦ سﺨﺖ می بﻮد  .اما ،تﻤام بعﺪ از ﻇهﺮ را دنﺪان روي جﮕﺮ گﺬاشﺘه بﻮدم و مﺸﺘاق بﻮدم که خﻮدم هﻢ جﯿﻢ شﻮم -تا
دوباره آن دخﺘﺮ را پﯿﺪا کﻨﻢ مﺜﻞ یﮏ تعقﯿﺐ گﺮ  .یﮏ تعقﯿﺐ گﺮ روانی  .یﮏ خﻮن آشام تعقﯿﺐ گﺮ روانی .
ساعات مﺪرسه به ﻃﻮر امکان ناپﺬیﺮي حﺘی کﺴﻞ کﻨﻨﺪه تﺮ از هفﺘه ي پﯿﺶ بﻮد .مﺜﻞ کﻤا  .انﮕار رنﮓ آجﺮها رﻓﺘه بﻮد ،
درخﺖ ها  ،آسﻤان  ،ﭼهﺮه هاي اﻃﺮاﻓﻢ  ...به تﺮك هاي دیﻮارها خﯿﺮه شﺪم .
یﮏ کار درسﺖ دیﮕﺮ نﯿﺰ بﻮد که بایﺪ در حال انﺠامﺶ می بﻮدم ...که نﺒﻮدم  .مﺴلﻤاً کار اشﺘﺒاهی هﻢ بﻮد  .بﺴﺘﮕی داشﺖ از
ﭼه زاویه اي به آن نﮕاه کﻨی .
از دیﺪ یﮏ کالﻦ نه ﻓقﻂ یﮏ خﻮن آشام  ،بلکه یﮏ کالﻦ  ،کﺴی که به خانﻮاده اي تعلﻖ داشﺖ که در دنﯿاي ما نﻈﯿﺮش
کﻤﯿاب بﻮد کار درسﺖ ایﻦ گﻮنه پﯿﺶ می رﻓﺖ :
 -از ایﻨکه سﺮ کالس می بﯿﻨﻤﺖ تعﺠﺐ می کﻨﻢ ،ادوارد  ،شﻨﯿﺪم که امﺮوز صﺒﺢ تﺼادف خﯿلی بﺪي داشﺘﯿﺪ

یﮏ لﺒﺨﻨﺪ دوسﺘانه
 مﻦ اصالً صﺪمه نﺪیﺪم کاش می تﻮنﺴﺘﻢ در مﻮرد تایلﺮ و بال هﻢ هﻤﯿﻦ رو بﮕﻢ اونا حالﺸﻮن ﭼﻄﻮره؟ ﻓکﺮ می کﻨﻢ تایلﺮ خﻮبه ﻓقﻂ بﺮیﺪگی هاي سﻄﺤی از شﯿﺸه ي اتﻮمﺒﯿﻞ  .در مﻮرد بال مﻄﻤﺌﻦ نﯿﺴﺘﻢبا نﮕﺮانی ﭼهﺮه ام را در هﻢ می کﺸﯿﺪم
 مﻤکﻨه به مﻐﺰش ﺿﺮبه خﻮرده باشه  .شﻨﯿﺪم بی ربﻂ حﺮف می زد حﺘی انﮕار یه ﭼﯿﺰهایی می دیﺪ  .می دونﻢ که دکﺘﺮ هانﮕﺮان بﻮدن
بایﺪ ایﻦ گﻮنه پﯿﺶ مﯿﺮﻓﺖ  .دیﻨی بﻮد که به خانﻮاده ام داشﺘﻢ
 از ایﻨکه سﺮ کالس می بﯿﻨﻤﺖ تعﺠﺐ می کﻨﻢ  ،ادوارد  .شﻨﯿﺪم که امﺮوز صﺒﺢ ،تﺼادف خﯿلی بﺪي داشﺘﯿﺪ مﻦ صﺪمه اي نﺪیﺪماز لﺒﺨﻨﺪ خﺒﺮي نﺒﻮد.آﻗاي بﻨﺮ که نا راحﺖ به نﻈﺮ می رسﯿﺪ وزنﺶ را از پایی به پاي دیﮕﺮ انﺘقال داد .
 مﯿﺪونی حال تایلﺮ کﺮاولی و بال سﻮان ﭼﻄﻮره ؟ شﻨﯿﺪم که صﺪمه دیﺪشانه هایﻢ را باﻻ انﺪاخﺘﻢ
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 -بله ،هﻤﯿﻦ ﻃﻮره  ،آﻗاي بﻨﺮ .ولی مﻦ خﻮش شانﺲ بﻮدم ،
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 اﻃالعی نﺪارمآﻗاي بﻨﺮ گلﻮیﺶ را صاف کﺮد و گفﺖ
 -آها ،درسﺘه

سﺮیﻊ به ﻃﺮف جلﻮي کالس بﺮگﺸﺖ و درسﺶ را آﻏاز کﺮد  .ایﻦ کار اشﺘﺒاهی بﻮد  .مﮕﺮ ایﻨکه به آن از دیﺪ ﻏﯿﺮ روشﻨی
نﮕاه می کﺮدي .
ﻓقﻂ به نﻈﺮ بﺴﯿار ...بﺴﯿار ناجﻮانﻤﺮدانه می آمﺪ که پﺸﺖ سﺮ آن دخﺘﺮ به او تهﻤﺖ بﺰنﻢ مﺨﺼﻮصاً زمانی که ﺛابﺖ کﺮده
بﻮد از آنﭽه خﯿال می کﺮدم ﻗابﻞ اعﺘﻤادتﺮ اسﺖ  .او هﯿﭻ ﭼﯿﺰي نﮕفﺘه بﻮد که خﯿانﺖ به مﻦ باشﺪ  ،با ایﻨکه بﺮاي آن دلﯿﻞ
خﻮبی هﻢ داشﺖ  .آیا وﻗﺘی که او هﯿﭻ خﻄایی به جﺰ نﮕه داشﺘﻦ راز مﻦ انﺠام نﺪاده بﻮد  ،به او خﯿانﺖ می کﺮدم ؟
تقﺮیﺒاً گفﺘﮕﻮي مﺸابهی با خانﻢ گﻮف داشﺘﻢ -با ایﻦ تفاوت که به جاي انﮕلﯿﺴی  ،به زبان اسﭙانﯿایی بﻮد و مﺪت زیادي به مﻦ
خﯿﺮه نﮕاه کﺮده بﻮد .
 امﯿﺪوارم واسه اتفاﻗی که امﺮوز اﻓﺘاد تﻮﺿﯿﺢ ﻗانﻊ کﻨﻨﺪه اي داشﺘه باشی  .رز سﺮ جﻨﮓ داره .بﺪون نﮕاه کﺮدن به او ﭼﺸﻢ هایﻢ را ﭼﺮخی دادم .

باز هﻢ لﺮزیﺪم  ،ولی نه ﻓقﻂ از تﺮس  .دلﯿﻞ دیﮕﺮ لﺮزیﺪنﻢ اشﺘﯿاق بﻮد  .نه  ،مﻦ ﻗادر نﺒﻮدم خﻮنﺮیﺰي او را بﺪون اﻓﺸا
کﺮدن ماهﯿﺖ خﻮدمان به گﻮنه اي وﻗﯿﺤانه تﺮ و تکان دهﻨﺪه تﺮ  ،تﻤاشا کﻨﻢ .ایﻦ به نﻈﺮ بهانه ي خﯿلی خﻮبی می آمﺪ ...ولی
آن را اسﺘفاده نﻤی کﺮدم .ایﻦ شﺮم آور بﻮد
صﺮف نﻈﺮ از ایﻨکه مﺪت ها بعﺪ از آن حادﺛه به ﻓکﺮش اﻓﺘاده بﻮدم
بی خﺒﺮ از خﯿاﻻت مﻦ ادامه داد  :مﺮاﻗﺐ جاسﭙﺮ باش  .اون اونقﺪرها عﺼﺒانی نﯿﺴﺖ ...ولی تﺼﻤﯿﻤﺸﻮ گﺮﻓﺘه
مﻨﻈﻮر او را ﻓهﻤﯿﺪم و بﺮاي یﮏ دﻗﯿقه اتاق دور سﺮم ﭼﺮخﯿﺪ  .خﺸﻢ مﺮا از پا درآورد و ﻏﺒار سﺮخ رنﮕی جلﻮي ﭼﺸﻢ هایﻢ
سایه اﻓکﻨﺪه بﻮد  .داشﺖ مﺮا خفه می کﺮد
در ذهﻨﺶ بﺮ سﺮم ﻓﺮیاد کﺸﯿﺪ
 هﯿﯿﯿﺶ  ،ادوارد ! خﻮدتﻮ کﻨﺘﺮل کﻦ!دسﺘﺶ را روي شانه ام گﺬاشﺖ و ﻗﺒﻞ از ایﻨکه روي پاهایﻢ بﭙﺮم  ،مﺮا روي صﻨﺪلی نﮕه داشﺖ  .او به نﺪرت از نﯿﺮویﺶ
اسﺘفاده می کﺮد زیاد ﻻزم نﺒﻮد  ،ﭼﺮاکه او از هﺮ خﻮن آشامی که تا بﺤال یکی از ما با آن روبه رو شﺪه باشﯿﻢ ﻗﻮي تﺮ بﻮد
ولی حاﻻ اسﺘفاده کﺮد  .به جاي نﺸانﺪن مﻦ دسﺘﻢ را نﮕه داشﺖ  .اگﺮ صﻨﺪلی را در زیﺮ مﻦ ایﻦ ﻃﻮر کﺸﯿﺪه بﻮد ،احﺘﻤاﻻً
مﺘالشی می شﺪ .دسﺘﻮر داد
 آروم باش !سعی کﺮدم خﻮدم را آرام کﻨﻢ  ،ولی خﯿلی سﺨﺖ بﻮد  .سﺮم از شﺪت خﺸﻢ می سﻮخﺖ .
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در واﻗﻊ تﻮﺿﯿﺢ به نﻈﺮ خﻮبی به ذهﻨﻢ رسﯿﺪه بﻮد  .ﻓﺮض کﻨﯿﻢ که جلﻮ ون را از بﺮخﻮرد به آن دخﺘﺮ نﻤی گﺮﻓﺘﻢ ...از آن
ﻓکﺮ به خﻮد لﺮزیﺪم  .ولی اگﺮ او ﺿﺮبه خﻮرده بﻮد  ،احﺘﻤاﻻً له و لﻮرده و خﻮن او ریﺨﺘه می شﺪ و روي آسفالﺖ به هﺪر
می رﻓﺖ  ،عﻄﺮ خﻮن تازه در هﻮا می پﯿﭽﯿﺪ...
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 جاسﭙﺮ تا ﻗﺒﻞ از ایﻨکه هﻤه با هﻢ حﺮف نﺰنﯿﻢ هﯿﭻ کاري نﻤی کﻨه  .گفﺘﻢ ﻓقﻂ بﺪونی از ﭼه مﺴﯿﺮي می خﻮاد جلﻮ بﺮه .سعی کﻦ بﯿﺶ تﺮ از ایﻦ نﻤایﺶ اجﺮا نکﻨی  .هﻤﯿﻦ حاﻻشﻢ به انﺪازه ي کاﻓی به دردسﺮ اﻓﺘادي .
نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم و مﺮا رها کﺮد .
از روي عادت نﮕاهی به اﻃﺮاف انﺪاخﺘﻢ  ،ولی نَﺒﺮد ما به ﻗﺪري کﻮتاه و بی صﺪا بﻮد که ﻓقﻂ تعﺪاد انﺪکی از کﺴانی که
نﺰدیﮏ نﺸﺴﺘه بﻮدنﺪ مﺘﻮجه شﺪنﺪ  .هﯿﭻ کﺪام نﻤی دانﺴﺘﻨﺪ بایﺪ ﭼه ﻓکﺮي بکﻨﻨﺪ و آن را نادیﺪه گﺮﻓﺘه بﻮدنﺪ  .کالﻦ ها عﺠﯿﺐ
ﻏﺮیﺐ بﻮدنﺪ هﻤه ایﻦ را می دانﺴﺘﻨﺪ .
با لﺤﻦ دلﺴﻮزانه اي اﺿاﻓه کﺮد  :لعﻨﺖ  ،پﺴﺮ  ،خﯿلی به هﻢ ریﺨﺘه اي .
زیﺮ لﺐ زمﺰمه کﺮدم«گﻢ شﻮ » و صﺪاي خﻨﺪه ي آهﺴﺘه ي او را شﻨﯿﺪم
دیﮕﺮ دنﺒال ﻗﻀﯿه را نﮕﺮﻓﺖ  ،احﺘﻤاﻻً بایﺪ بﯿﺸﺘﺮ از ایﻦ شکﺮگﺰار ﻃﺒﯿعﺖ بی خﯿالﯿه او می بﻮدم  .ولی می تﻮانﺴﺘﻢ بﺒﯿﻨﻢ که
از نقﺸه ي جاسﭙﺮ بﺪش نﯿامﺪه اسﺖ  .داشﺖ ﻓکﺮ می کﺮد که بهﺘﺮ بﻮد ﭼﮕﻮنه وارد عﻤﻞ شﻮنﺪ .
خﺸﻤﻢ به جﻮش آمﺪ  ،به سﺨﺘی می شﺪ آن را کﻨﺘﺮل کﻨﻢ  .بله  ،از مﻦ ﻗﻮي تﺮ بﻮد  ،ولی به تازگی او را در مﺴابقه ي
کﺸﺘی شکﺴﺖ داده بﻮدم  .او به ایﻦ نﺘﯿﺠه رسﯿﺪه بﻮد که مﻦ تقلﺐ کﺮده ام  ،ولی شﻨﯿﺪن اﻓکار به هﻤان انﺪازه ﻗﺴﻤﺘی از
وجﻮد مﻦ بﻮد که زور بی انﺪازه بﺨﺸی از او  .ما در یﮏ جﻨﮓ  ،با هﻢ بﺮابﺮ بﻮدیﻢ .
یﮏ جﻨﮓ ؟ آیا کار به آنﺠا کﺸﯿﺪه می شﺪ ؟ آیا به خاﻃﺮ انﺴانی که به سﺨﺘی می شﻨاخﺘﻢ با خانﻮاده ام می جﻨﮕﯿﺪم ؟

بله  ،مﻦ بﺮاي او می جﻨﮕﯿﺪم  .در بﺮابﺮ خانﻮاده ام  .بﺮ خﻮد لﺮزیﺪم  .ایﻦ عادﻻنه نﺒﻮد که او را بی دﻓاع رها کﻨﻢ در
حالی که خﻮدم آن کﺴی بﻮدم که او را به خﻄﺮ انﺪاخﺘه بﻮد  .گﺮﭼه نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ تﻨهایی پﯿﺮوز شﻮم  ،نه در بﺮابﺮ هﺮ سه
ي آنها و در عﺠﺐ بﻮدم که ﭼه کﺴی هﻢ پﯿﻤان مﻦ می شﺪ .
مﻄﻤﺌﻨاً  ،کارﻻیﻞ از مﻦ حﻤایﺖ می کﺮد  .او مایﻞ نﺒﻮد با هﯿﭻ کﺲ بﺠﻨﮕﺪ  ،اما کامًال مﺨالﻒ نقﺸه هاي رز و جاسﭙﺮ بﻮد .
شایﺪ ایﻦ تﻤام ﭼﯿﺰي بﻮد که احﺘﯿاج داشﺘﻢ
ازمه  ،شﮏ داشﺘﻢ  .هﺮ ﭼﻨﺪ در جهﺖ مﺨالﻒ مﻦ نﻤی ایﺴﺘاد و از ایﻨکه با کارﻻیﻞ مﺨالفﺖ کﻨﺪ مﺘﻨفﺮ بﻮد  ،ولی او هﺮ
کاري می کﺮد تا خانﻮاده اش را سالﻢ نﮕه دارد  .اولﻮیﺖ اول او کار درسﺖ نﺒﻮد  ،مﻦ بﻮدم  .اگﺮ کارﻻیﻞ روح خانﻮاده ي
ما بﻮد ازمه ﻗلﺐ آن بﻮد  .کارﻻیﻞ رهﺒﺮي بﻮد که پﯿﺮوي از او سﺰاوارش بﻮد ،ازمه ایﻦ پﯿﺮوي را به عﺸﻖ تﺒﺪیﻞ می کﺮد
 .ما عاشﻖ یکﺪیﮕﺮ بﻮدیﻢ حﺘی با وجﻮد خﺸﻢ وﻏﻀﺒی که حاﻻ نﺴﺒﺖ به جاسﭙﺮ و رز احﺴاس می کﺮدم  ،حﺘی با وجﻮد
ایﻨکه بﺮاي نﺠات آن دخﺘﺮ می خﻮاسﺘﻢ با آنها بﺠﻨﮕﻢ  ،می دانﺴﺘﻢ که عاشقانه آنها را دوسﺖ دارم .
آلﯿﺲ ...هﯿﭻ نﻈﺮي نﺪاشﺘﻢ  .احﺘﻤاﻻً به ایﻦ بﺴﺘﮕی داشﺖ آیﻨﺪه را ﭼﮕﻮنه می دیﺪ  .تﺼﻮر می کﺮدم او ﻃﺮف بﺮنﺪه را می
گﺮﻓﺖ .
پﺲ  ،مﺠﺒﻮر بﻮدم ایﻦ کار را بﺪون کﻤﮏ انﺠام دهﻢ  .مﻦ به تﻨهایی حﺮیﻒ آنها نﺒﻮدم  ،ولی اجازه نﻤی دادم که به خاﻃﺮ
مﻦ آسﯿﺒی به آن دخﺘﺮ بﺮسﺪ  .احﺘﻤاﻻً ایﻦ به معﻨاي ﻓﺮار بﻮد ...
به خاﻃﺮ حﺲ شﻮخ ﻃﺒعی سﯿاه و ناگهانی ،کﻤی از خﺸﻤﻢ کاسﺘه شﺪ  .می تﻮانﺴﺘﻢ تﺼﻮر کﻨﻢ که او با دزدیﺪه شﺪن تﻮسﻂ
مﻦ ﭼه عکﺲ العﻤلی نﺸان می داد .
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بﺮاي لﺤﻈه اي به آن ﻓکﺮ کﺮدم  ،به بﺪن شکﻨﻨﺪه ي آن دخﺘﺮ در بازوهایﻢ در بﺮابﺮ جاسﭙﺮ و رز که به ﻃﻮر ماوراء ﻃﺒﯿعﻰ
ﻗﻮي  ،سﺮیﻊ و ذاتاً ماشﯿﻦ هایی کﺸﻨﺪه بﻮدنﺪ ...
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هﺮ ﭼﻨﺪ به نﺪرت عکﺲ العﻤﻞ هاي او را درسﺖ پﯿﺶ بﯿﻨی می کﺮدم ولی به جﺰ وحﺸﺖ کﺮدن ﭼه واکﻨﺶ دیﮕﺮي می
تﻮانﺴﺖ داشﺘه باشﺪ ؟
مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم ﭼه ﻃﻮر بایﺪ تﺮتﯿﺐ ایﻦ کار را می دادم دزدیﺪن او  .ﻗادر نﺒﻮدم که بﺮاي مﺪتی ﻃﻮﻻنی او را نﺰدیﮏ خﻮدم
نﮕه دارم  .شایﺪ ﻓقﻂ او را پﯿﺶ مادرش بﺮمی گﺮدانﺪم  .حﺘی تا هﻤﯿﻦ حﺪ هﻢ خﻄﺮناك بﻮد  .بﺮاي او .
ناگهان مﺘﻮجه شﺪم  ،بﺮاي مﻦ هﻢ خﻄﺮناك اسﺖ  .اگﺮ بﺮ حﺴﺐ تﺼادف او را می کﺸﺘﻢ ...مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم باعﺚ می شﺪ
ﭼقﺪر درد بکﺸﻢ ولی می دانﺴﺘﻢ که دردي بی انﺘها و شﺪیﺪ خﻮاهﺪ بﻮد .
در حالی که ﻏﺮق در مﺸکالت پﯿﺶ رویﻢ بﻮدم زمان به سﺮعﺖ گﺬشﺖ  :جﺮ و بﺤﺜی که در خانه انﺘﻈارم را می کﺸﯿﺪ ،
مﺒارزه با خانﻮاده ام ﻓاصله اي که بعﺪا ً بایﺪ ﻃی می کﺮدم...
خﻮب  ،نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ از ایﻨکه زنﺪگی بﯿﺮون از ایﻦ مﺪرسه دیﮕﺮ یکﻨﻮاخﺖ نﺒﻮد شکایﺖ کﻨﻢ  .آن دخﺘﺮ ایﻦ تﻐﯿﯿﺮات را
آورده بﻮد  .و مﻦ وﻗﺘی که زنﮓ به صﺪا درآمﺪ آهﺴﺘه به ﻃﺮف ماشﯿﻦ رﻓﺘﯿﻢ  .او نﮕﺮان مﻦ بﻮد و هﻤﯿﻦ ﻃﻮر نﮕﺮان
رزالی  .می دانﺴﺖ که در یﮏ دعﻮا ﻃﺮف ﭼه کﺴی را می گﺮﻓﺖ و ایﻦ او را آزار می داد .بقﯿه در ماشﯿﻦ مﻨﺘﻈﺮ بﻮدنﺪ ،
در سکﻮت  .ما گﺮوه ساکﺘی بﻮدیﻢ  .ﻓقﻂ مﻦ می تﻮانﺴﺘﻢ ﻓﺮیادها را بﺸﻨﻮم .
ابله !دیﻮانه !کﻮدن !اﻻغ !خﻮدخﻮاه بی مﺴﺌﻮلﯿﺖ احﻤﻖ ! رگﺒاري از ﻓﺤﺶ روي شﺶ هاي ذهﻨی رزالی سﻨﮕﯿﻨی می کﺮد .
باعﺚ می شﺪ که شﻨﯿﺪن بﺪو بﯿﺮاه هاي بقﯿه سﺨﺖ شﻮد  ،ولی تا حﺪي که می تﻮانﺴﺘﻢ او را نادیﺪه گﺮﻓﺘﻢ .

آلﯿﺲ به مﺸکﻞ بﺮخﻮرده بﻮد  ،در مﻮرد جاسﭙﺮ که در تﺼاویﺮ آیﻨﺪه از خﻮد بی خﻮد می شﺪ نﮕﺮان بﻮد  .ﻓﺮﻗی نﺪاشﺖ
جاسﭙﺮ از کﺪام مﺴﯿﺮ سﺮاغ آن دخﺘﺮ می رﻓﺖ  ،آلﯿﺲ هﻤﯿﺸه مﺮا در آنﺠا مﯿﺪیﺪ  ،که راه او را سﺪ می کﺮدم  .ﭼه جالﺐ
...در ایﻦ تﺼاویﺮ نه رزالی با او بﻮد و نه  .پﺲ جاسﭙﺮ تﺼﻤﯿﻢ داشﺖ به تﻨهایی وارد عﻤﻞ شﻮد  .و ایﻦ راه ها را هﻤﻮار
می کﺮد
جاسﭙﺮ بهﺘﺮیﻦ بﻮد  ،مﻄﻤﺌﻨاً با تﺠﺮبه تﺮیﻦ جﻨﮕﺠﻮ در بﯿﻦ ما  .تﻨها امﺘﯿاز مﻦ ایﻦ بﻮد که می تﻮانﺴﺘﻢ حﺮکات او را ﻗﺒﻞ از
ایﻨکه آنها را اجﺮا کﻨﺪ بﺸﻨﻮم .هﻤﯿﺸه ﻓقﻂ بﺮاي تفﺮیﺢ با جاسﭙﺮ جﻨﮕﯿﺪه بﻮدم  .ﻓکﺮ واﻗعاً آسﯿﺐ رسانﺪن به جاسﭙﺮ حالﻢ را
بﺪ می کﺮد ...
نه  ،آسﯿﺐ نه  .ﻓقﻂ جلﻮي او را می گﺮﻓﺘﻢ  .ﻓقﻂ هﻤﯿﻦ .
روي آلﯿﺲ تﻤﺮکﺰ کﺮدم  ،تﻤام راه هاي احﺘﻤالی حﻤالت جاسﭙﺮ را به خاﻃﺮ سﭙﺮدم .
تﺼاویﺮ تﻐﯿﯿﺮ کﺮ د ،از خانه ي سﻮان دورتﺮ و دورتﺮ رﻓﺖ  .او را زودتﺮ مﺘﻮﻗﻒ کﺮده بﻮدم ...
بﺲ کﻦ  ،ادوارد !هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي اتفاق نﻤﯿفﺘه  .مﻦ نﻤی ذارم .
جﻮاب او را نﺪادم  ،به تﻤاشا کﺮدن ادامه دادم .
او دورتﺮ جﺴﺘﺠﻮ کﺮد  ،در نقاط مﺒهﻢ و احﺘﻤاﻻت دوردسﺖ  .هﻤه ﭼﯿﺰ تﯿﺮه و نامعلﻮم بﻮد .
بقﯿه ي راه خانه  ،ایﻦ سکﻮت شکﺴﺘه نﺸﺪ  .در گارا ژ بﺰرگ خانه پارك کﺮدم  ،مﺮسﺪس کارﻻیﻞ آنﺠا بﻮد  ،کﻨار جﯿﭗ
بﺰرگ و  M3رزالی و ونﮕﻮیﯿﺶ مﻦ  .خﻮشﺤال بﻮدم که کارﻻیﻞ خانه بﻮد ایﻦ سکﻮت به زودي شکﺴﺘه می شﺪ و می
خﻮاسﺘﻢ وﻗﺘی که ایﻦ اتفاق می اﻓﺘاد او آنﺠا باشﺪ .
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مﺴﺘقﯿﻢ به ﻃﺮف اتاق ناهار خﻮري رﻓﺘﯿﻢ .

آن اتاق  ،بی شﮏ هﺮگﺰ بﺮاي ﻏﺪا خﻮردن اسﺘفاده نﻤی شﺪ  .ولی با مﯿﺰ بﺰرگ بﯿﻀی شکلی از ﭼﻮب ماهﻮن که دور آن
صﻨﺪلی ﭼﯿﺪه شﺪه بﻮد  ،مﺠهﺰ بﻮد -ما مﺼﻤﻢ بﻮدیﻢ که کلﯿه اﺛاﺛﯿه ي صﺤﻨه ي نﻤایﺶ را سﺮ جاي خﻮدش داشﺘه باشﯿﻢ .
کارﻻیﻞ دوسﺖ داشﺖ از ایﻨﺠا به عﻨﻮان اتاق کﻨفﺮانﺲ اسﺘفاده کﻨﺪ  .در گﺮوهی با ﻗﺪرت ما که اعﻀایی با شﺨﺼﯿﺖ هاي
مﺨﺘلﻒ داشﺖ  ،گاهی اوﻗات ﻻزم بﻮد که در وﺿعﯿﺘی آرام بﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و در مﻮرد مﺴاﺋﻞ بﺤﺚ کﻨﯿﻢ .
حﺴی به مﻦ می گفﺖ که امﺮوز نﺸﺴﺘﻦ ﭼﻨﺪان کﻤﮏ نﻤی کﻨﺪ .
کارﻻیﻞ در صﻨﺪلی هﻤﯿﺸﮕی اش در ﻗﺴﻤﺖ شﺮﻗی اتاق نﺸﺴﺘه بﻮد  .ازمه در کﻨار او بﻮد روي مﯿﺰ دسﺘهاي یکﺪیﮕﺮ را
گﺮﻓﺘه بﻮدنﺪ .
ﭼﺸﻢ هاي ازمه به مﻦ دوخﺘه شﺪه بﻮد  ،ﻃالیی و عﻤﯿﻖ پﺮ از دلﻮاپﺴی .
بﻤﻮن .
ایﻦ تﻨها ﻓکﺮ او بﻮد  .اي کاش می تﻮانﺴﺘﻢ به زنی که بﺮاي مﻦ یﮏ مادر تﻤام عﯿار بﻮد لﺒﺨﻨﺪ بﺰنﻢ  ،ولی اﻵن نﻤی شﺪ
درباره ي ﭼﯿﺰي به او اﻃﻤﯿﻨان خاﻃﺮ بﺪهﻢ .
در ﻃﺮف دیﮕﺮ کارﻻیﻞ نﺸﺴﺘﻢ  .ازمه دسﺖ آزادش را از پﺸﺖ او دراز کﺮد تا آن را روي شانه ي مﻦ بﮕﺬارد  .او نﻤی
دانﺴﺖ ﭼه ﭼﯿﺰي در شﺮف وﻗﻮع اسﺖ  ،ﻓقﻂ نﮕﺮان مﻦ بﻮد.

رزالی مﺴﺘقﯿﻤاً روبه روي کارﻻیﻞ  ،در ﻃﺮف دیﮕﺮ مﯿﺰ نﺸﺴﺖ  .بﺪون ایﻨکه لﺤﻈه اي نﮕاهﺶ را بﺮگﯿﺮد  ،به مﻦ ﭼﺸﻢ
ﻏﺮه می رﻓﺖ .
کﻨار او نﺸﺴﺖ  ،حالﺖ ﭼهﺮه و اﻓکارش هﺮ دو مﻐﺸﻮش بﻮدنﺪ .
جاسﭙﺮ مﺮدد مکﺚ کﺮد و بعﺪ رﻓﺖ که مقابﻞ دیﻮار پﺸﺖ سﺮ رزالی بایﺴﺘﺪ  .او تﺼﻤﯿﻤﺶ را گﺮﻓﺘه بﻮد  ،صﺮﻓه نﻈﺮ از
نﺘﯿﺠه ي ایﻦ بﺤﺚ  .دنﺪان هایﻢ به هﻢ ﻗفﻞ شﺪنﺪ .
آلﯿﺲ آخﺮیﻦ کﺴی بﻮد که داخﻞ شﺪ  ،ﭼﺸﻢ هایﺶ به دوردسﺖ ها خﯿﺮه شﺪه بﻮد آیﻨﺪه اي که هﻨﻮز بﺮاي او نامعلﻮم بﻮد تا
ﻓکﺮي به حال آن بکﻨﺪ  .بﺪون ایﻨکه ﻓکﺮ کﻨﺪ کﻨار ازمه نﺸﺴﺖ  .پﯿﺸانﯿﺶ را مالﯿﺪ انﮕار که سﺮدرد داشﺘه باشﺪ  .جاسﭙﺮ
تکانی خﻮرد و به نﻈﺮش رسﯿﺪ که به او ملﺤﻖ شﻮد  ،ولی از جایﺶ تکان نﺨﻮرد .
نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم  .مﻦ ایﻦ جﺮیان را درسﺖ کﺮده بﻮدم اول خﻮدم بایﺪ صﺤﺒﺖ می کﺮدم .
اول نﮕاهی به رز و بعﺪ جاسﭙﺮ انﺪاخﺘﻢ و گفﺘﻢ
 مﺘاسفﻢ  ،مﻦ نﻤی خﻮاسﺘﻢ هﯿﭻ کﺪومﺘﻮن رو به خﻄﺮ بﻨﺪازم  .بی مالحﻈﮕی کﺮدم و تﻤام مﺴﺌﻮلﯿﺖ کار عﺠﻮﻻنﻢ رو هﻢ بهعهﺪه می گﯿﺮم
رزالی با لﺤﻦ خﺸﻤﮕﯿﻨی گفﺖ
 -مﻨﻈﻮرت از "تﻤام مﺴﺌﻮلﯿﺘﺸﻮ به عهﺪه می گﯿﺮم " ﭼﯿه ؟ مﯿﺨﻮاي درسﺘﺶ کﻨی ؟
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در حالی که سعی می کﺮدم صﺪایﻢ را آرام و صاف نﮕه دارم ،گفﺘﻢ
 -نه اون جﻮري که تﻮ مﻨﻈﻮرته  .حاﺿﺮم هﻤﯿﻦ حاﻻ بﺮم  ،اگه ایﻨﻄﻮري اوﺿاع بهﺘﺮ می شه .

در سﺮم تﺼﺤﯿﺢ کﺮدم :اگه مﻄﻤﺌﻦ بﻮدم که اون دخﺘﺮ در امان می مﻮنه  ،اگه مﻄﻤﺌﻦ بﻮدم که هﯿﭻ کﺪومﺘﻮن بهﺶ دسﺖ
نﻤی زنﯿﻦ .
ازمه ﻏﺮولﻨﺪي کﺮد :نه  ،نه ادوارد
دسﺖ او را نﻮازش کﺮدم
 ﻓقﻂ یه ﭼﻨﺪ سالیگفﺖ
 حﻖ با ازمه اسﺖ  .تﻮ اﻻن نﻤﯿﺘﻮنی جایی بﺮي  .ایﻦ ﻓقﻂ مﻤکﻨه ﭼﯿﺰهارو بﺪتﺮ کﻨه  .ما حاﻻ بﯿﺶ تﺮ از هﺮ وﻗﺖ دیﮕهبایﺪ بﺪونﯿﻢ مﺮدم ﭼی راجﻊ بﻤﻮن ﻓکﺮ می کﻨﻦ
مﺨالفﺖ کﺮدم
 -آلﯿﺲ ایﻦ ﭼﯿﺰها رو مﺘﻮجه مﯿﺸه

 مﻦ ﻓکﺮ می کﻨﻢ درسﺖ می گه  ،ادوارد  .اگه تﻮ ناپﺪیﺪ بﺸی احﺘﻤال ایﻨکه اون دخﺘﺮ ﭼﯿﺰي به کﺴی بﮕه بﯿﺸﺘﺮ می شه .یا هﻤه با هﻢ می ریﻢ  ،یا هﯿﭻ کﺪوم
سﺮیﻊ پاﻓﺸاري کﺮدم
 اون هﯿﭽی نﻤی گهروزالی داشﺖ مﻨفﺠﺮ می شﺪ و مﻦ می خﻮاسﺘﻢ آن حقﯿقﺖ را زودتﺮ از هﻤه بفهﻤﻨﺪ
کارﻻیﻞ به مﻦ یادآوري کﺮد
 تﻮ از ذهﻦ اون خﺒﺮ نﺪاري تا ایﻦ حﺪ رو خﺒﺮ دارم  .آلﯿﺲ تﻮ بهﺸﻮن بﮕﻮآلﯿﺲ با خﺴﺘﮕی به مﻦ نﮕاه کﺮد
 نﻤی تﻮنﻢ بﺒﯿﻨﻢ عاﻗﺒﺘﺶ ﭼی مﯿﺸه وﻗﺘی داریﻢ از سﺮ راه بﺮش می داریﻢنﮕاهی به رز و جاسﭙﺮ انﺪاخﺖ  .نه  ،او آیﻨﺪه ي آن را نﻤی تﻮانﺴﺖ بﺒﯿﻨﺪ نه وﻗﺘی که جاسﭙﺮ و روزالی عﺰمﺸان را جﺰم
کﺮده بﻮدنﺪ که جلﻮي حادﺛه را بﮕﯿﺮنﺪ
کﻒ دسﺖ روزالی با صﺪاي بلﻨﺪي روي مﯿﺰ کﻮبﯿﺪه شﺪ
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 ما نﻤی تﻮنﯿﻢ اجازه بﺪیﻢ اون آدم شانﺲ ایﻨﻮ پﯿﺪا کﻨه که حﺮﻓی بﺰنه  .کارﻻیﻞ  .تﻮ بایﺪ ایﻨﻮ بﺒﯿﻨی  .حﺘی اگه هﻤﻤﻮنتﺼﻤﯿﻢ بﮕﯿﺮیﻢ که ناپﺪیﺪ بﺸﯿﻢ  ،خﻄﺮناکه که یه مﺸﺖ داسﺘان پﺸﺖ سﺮمﻮن بﺬاریﻢ  .زنﺪگی ما با بقﯿه ي هﻢ نﻮع هامﻮن
ﻓﺮق داره خﻮدت می دونی کﺴایی هﺴﺘﻦ که دنﺒان بهانه می گﺮدن تا رومﻮن انﮕﺸﺖ بﺬارن  .ما بایﺪ بﯿﺸﺘﺮ از هﺮکﺲ دیﮕه
اي حﻮاسﻤﻮن جﻤﻊ باشه
به او یادآوري کﺮدم
 ما ﻗﺒًال هﻢ پﺸﺖ سﺮمﻮن حﺮف و حﺪیﺚ گﺬاشﺘﯿﻢ ﻓقﻂ شایعه و سﻮءﻇﻦ ،ادوارد  .نه شاهﺪهاي عﯿﻨی و مﺪرك جﺮمبا تﻤﺴﺨﺮ گفﺘﻢ  :مﺪرك جﺮم
کارﻻیﻞ شﺮوع کﺮد :رز
 بﺬار حﺮﻓﻤﻮ تﻤﻮم کﻨﻢ  ،کارﻻیﻞ  .نقﺸه ي آنﭽﻨانی اي ﻻزم نﺪاره  .دخﺘﺮه امﺮوز به سﺮش ﺿﺮبه خﻮرده  .شایﺪ معلﻮمبﺸه که آسﯿﺒﺶ جﺪي تﺮ از ایﻦ حﺮﻓا بﻮده
رزالی شانه هایﺶ را باﻻ انﺪاخﺖ

دنﺪانهایﻢ را به هﻢ سایﯿﺪم
 بله  ،رزالی  ،ما هﻤه می دونﯿﻢ تﻮ یه جانی حﺮﻓه اي هﺴﺘیاو با خﺸﻢ بﺮاي مﻦ صﺪاي خﺮناس مانﻨﺪي درآورد
کارﻻیﻞ گفﺖ :ادوارد  ،خﻮاهﺶ می کﻨﻢ
و بعﺪ رو به رزالی کﺮد
 رزالی  ،مﻦ سﺮ ﻗﻀﯿه ي راﭼﺴﺘﺮ جﻮر دیﮕه اي بﺮخﻮرد کﺮدم ﭼﻮن حﺲ می کﺮدم بایﺪ حقﺖ رو بﮕﯿﺮي  .مﺮدهایی کهکﺸﺘی  ،هﯿﻮﻻوار زجﺮت داده بﻮدن  .ولی ایﻦ مﺜﻞ اون مﻮﻗعﯿﺖ نﯿﺴﺖ  .دخﺘﺮ سﻮان بی گﻨاهه
رزالی از پﺸﺖ دنﺪان هایﺶ گفﺖ «ایﻦ یه مﺴﺌله ي شﺨﺼی نﯿﺴﺖ  ،کارﻻیﻞ  .واسه ي حفاﻇﺖ از هﻤه ي ماسﺖ »
بﺮاي لﺤﻈه ي کﻮتاهی هﻤه ساکﺖ شﺪنﺪ تا کارﻻیﻞ جﻮاب دهﺪ  .وﻗﺘی سﺮش را تکان داد  ،ﭼﺸﻢ هاي رزالی بﺮق زد  .او
بایﺪ بهﺘﺮ از ایﻨها می دانﺴﺖ  .حﺘی اگﺮ ﻗادر نﺒﻮدم اﻓکار او را بﺨﻮانﻢ  ،می تﻮانﺴﺘﻢ پﯿﺶ بﯿﻨی کﻨﻢ که حﺮﻓﺶ ﭼه بﻮد .
کارﻻیﻞ هﺮگﺰ تﻮاﻓﻖ نﻤی کﺮد .
 می دونﻢ که نﯿﺘﺖ خﯿﺮه  ،رزالی  .ولی ...مﻦ دوسﺖ دارم خانﻮادم ارزش حفاﻇﺖ رو داشﺘه باشﻦ  .حادﺛه هاي اتفاﻗی یااز دسﺖ دادن کﻨﺘﺮل ﻗﺴﻤﺖ تاسﻒ بار اون کﺴﯿه که هﺴﺘﯿﻢ
او کﺴی بﻮد که خﻮد را با جﻤﻊ یکی می کﺮد  ،گﺮﭼه خﻮد او هﺮگﺰ ﭼﻨﯿﻦ لﻐﺰش هایی نﺪاشﺖ
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 کﺸﺘﻦ بی رحﻤانه ي یﮏ بﭽه ي بی گﻨاه به کﻞ مﺴﺌله اش جﺪاس  .مﻦ معﺘقﺪم ریﺴﮏ وجﻮد اون  ،ﭼه در باره ي سﻮءﻇﻦ هاش حﺮف بﺰنه ﭼه نﺰده  ،در بﺮابﺮ هﻤﭽﯿﻦ ریﺴکی هﯿﭽه  .اگه بﺮاي مﺤاﻓﻈﺖ از خﻮدمﻮن تﺒعﯿﻀی ﻗاﺋﻞ بﺸﯿﻢ  ،ﭼﯿﺰ
خﯿلی مهﻢ تﺮي رو به خﻄﺮ مﯿﻨﺪازیﻢ  .اون مﻮﻗﻊ ذات خﻮدمﻮن رو به خﻄﺮ انﺪاخﺘﯿﻢ
حالﺖ ﭼهﺮه ام را کﻨﺘﺮل کﺮدم  .نﺒایﺪ پﻮزخﻨﺪ می زدم  .دلﻢ می خﻮاسﺖ می شﺪ بﺮایﺶ کﻒ بﺰنﻢ .
رزالی اخﻢ کﺮ د .
 ایﻦ با مﺴﺌﻮلﯿﺖ بﻮدنهکارﻻیﻞ او را تﺼﺤﯿﺢ کﺮد
 ایﻦ سﻨﮓ دلﯿه  .هﺮ زنﺪگی اي ارزشﻤﻨﺪهرزالی آه عﻤﯿقی کﺸﯿﺪ و لﺐ پایﯿﻨﺶ آویﺰان شﺪ  .شانه اش را نﻮازش کﺮد و با صﺪاي آرامی گفﺖ :درسﺖ مﯿﺸه  ،رز.
کارﻻیﻞ ادامه داد
 سﻮال ایﻨﺠاس که آیا بایﺪ بﺮیﻢ یا نه ؟رزالی ناله کﻨان گفﺖ :نه  ،ما تازه جا اﻓﺘادیﻢ  .مﻦ نﻤی خﻮام دوباره دوم دبﯿﺮسﺘانﻮ بﺨﻮنﻢ

او مﺨالفﺖ کﺮد
 مﺠﺒﻮریﻢ دوباره ایﻨقﺪر زود جا به جا بﺸﯿﻢ؟کارﻻیﻞ شانه هایﺶ را باﻻ انﺪاخﺖ .
 مﻦ ایﻦ جارو دوسﺖ دارم ! هﻮاش آﻓﺘابی نﯿﺴﺖ  ،می تﻮنﯿﻢ یه کﻢ عادي باشﯿﻢ خﻮب  ،مﺠﺒﻮر نﯿﺴﺘﯿﻢ اﻻن تﺼﻤﯿﻤی بﮕﯿﺮیﻢ  .می تﻮنﯿﻢ مﻨﺘﻈﺮ بﺸﯿﻢ تا بﺒﯿﻨﯿﻢ نﯿازي هﺴﺖ بﺮیﻢ یا نه  .ادوارد به نﻈﺮمﻄﻤﺌﻨه که دخﺘﺮ سﻮان حﺮﻓی نﻤی زنه
رزالی ﻏﺮیﺪ .
ولی مﻦ دیﮕﺮ درمﻮرد رزالی نﮕﺮان نﺒﻮدم  .می دانﺴﺘﻢ که با تﺼﻤﯿﻢ کارﻻیﻞ مﺨالفﺖ نﻤی کﻨﺪ  ،ﻓﺮﻗی نﺪاشﺖ ﭼقﺪر از
دسﺖ مﻦ عﺼﺒانی بﻮد  .حاﻻ داشﺘﻨﺪ درباره ي مﺴاﺋﻞ بی اهﻤﯿﺖ گفﺘﮕﻮ می کﺮدنﺪ .
جاسﭙﺮ بی حﺮکﺖ مانﺪه بﻮد  .می دانﺴﺘﻢ ﭼﺮا  .پﯿﺶ از ایﻨکه او و آلﯿﺲ یکﺪیﮕﺮ را مالﻗات کﻨﻨﺪ  ،او در یﮏ مﻨﻄقه ي
جﻨﮕی زنﺪگی می کﺮد  .او عﻮاﻗﺐ سﺮ پﯿﭽی از ﻗانﻮن را می دانﺴﺖ  .او نه سعی کﺮده بﻮد با تﻮانایی ذهﻨی اش رزالی را
آرام کﻨﺪ  ،نه به خﺸﻢ او دامﻦ زده بﻮد و ایﻦ گﻮیاي هﻤه ﭼﯿﺰ بﻮد  .او خﻮدش را از ایﻦ بﺤﺚ دور نﮕه داشﺘه بﻮد .
 جاسﭙﺮنﮕاه مﺮا مالﻗات کﺮد  ،ﭼهﺮه اش بی حالﺖ بﻮد .
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 اون تقاص اشﺘﺒاه مﻨﻮ پﺲ نﻤی ده  .اجازه نﻤی دم بعﺪ  ،ﻓایﺪه اي بﺮاش داره ؟ اون بایﺪ امﺮوز می مﺮد  ،ادوارد  .مﻦ ﻓقﻂ اونﻮ سﺮ جاي خﻮدش می ذارمهﺮ کلﻤه را با تاکﯿﺪ تکﺮار کﺮدم
 -مﻦ اجازه نﻤی دم

ابﺮوهایﺶ را باﻻ بﺮد  .انﺘﻈار هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي را نﺪاشﺖ تﺼﻮر هﻢ نکﺮده بﻮد که بﺮاي مﺘﻮﻗﻒ کﺮدن او حﺮکﺘی انﺠام دهﻢ
.
سﺮش را یﮏ بار تکان داد
 مﻦ نﻤی ذارم خﻄﺮي آلﯿﺲ رو تهﺪیﺪ کﻨه  ،حﺘی یﮏ خﻄﺮ جﺰﺋی  .تﻮ احﺴاسی رو که مﻦ به اون دارم نﺴﺒﺖ به هﯿﭻ کﺲنﺪاري  ،ادوارد  .تﻮ زنﺪگی اي رو که مﻦ داشﺘﻢ تﺠﺮبه نکﺮدي  ،حاﻻ ﭼه خاﻃﺮاتﻢ رو دیﺪه باشی ﭼه نه  .تﻮ نﻤی ﻓهﻤی
 مﻦ سﺮ ایﻦ مﻮﺿﻮع بﺤﺚ نﻤی کﻨﻢ  ،جاسﭙﺮ  .ولی دارم بهﺖ می گﻢ  ،بهﺖ اجازه نﻤﯿﺪم بالیی سﺮ ایﺰابال سﻮان بﯿاريبه یکﺪیﮕﺮ خﯿﺮه شﺪیﻢ با خﺸﻢ به هﻢ خﯿﺮه نﺸﺪه بﻮدیﻢ  ،ﻓقﻂ یکﺪیﮕﺮ را سﺒﮏ سﻨﮕﯿﻦ می کﺮدیﻢ  .حﺲ کﺮدم حالﺖ مﺮا می
سﻨﺠﺪ  ،تا بﺒﯿﻨﺪ ﭼقﺪر مﺼﻤﻢ هﺴﺘﻢ
ﭼقﺪر مﺼﻤﻢ هﺴﺘﻢ .

 با گفﺘﻦ ایﻨکه می تﻮنی از خﻮدت مﺮاﻗﺒﺖ کﻨی اذیﺖ نکﻦ  ،آلﯿﺲ  .خﻮدم می دونﻢ  .مﻦ هﻨﻮز دارمآلﯿﺲ مﯿان حﺮف او پﺮیﺪ :اون ﭼﯿﺰي نﺒﻮد که می خﻮاسﺘﻢ بﮕﻢ  .می خﻮاسﺘﻢ ازت یه خﻮاهﺸی بکﻨﻢ
دیﺪم که در ﻓکﺮ او ﭼه می گﺬشﺖ  ،با صﺪاي بلﻨﺪي نفﺴﻢ را حﺒﺲ کﺮدم و دهانﻢ باز مانﺪ  .به او خﯿﺮه شﺪم  ،شﻮکه شﺪه
بﻮدم  ،زیاد مﺘﻮجه اﻓﺮادي که در کﻨار آلﯿﺲ و جاسﭙﺮ بﻮدنﺪ و حاﻻ با نﮕﺮانی به مﻦ نﮕاه می کﺮدنﺪ  ،نﺒﻮدم .
 می دونﻢ که دوسﺘﻢ داري  .مﻤﻨﻮن  .ولی اگه سعی نکﻨی بال رو بکﺸی واﻗعاً ازت ﻗﺪردانی می کﻨﻢ  .اوﻻً ،ادوارد جﺪیه ومﻦ دوسﺖ نﺪارم شﻤا دوتا باهﻢ بﺠﻨﮕﯿﻦ  .دوماً  ،اون دوسﺖ مﻨه  .اﻗالً  ،ﻗﺮاره باشه
ایﻦ در سﺮش به شفاﻓﯿﺖ شﯿﺸه بﻮد آلﯿﺲ لﺒﺨﻨﺪ می زد  ،بازوي سﺮد و سفﯿﺪش دور شانه هاي گﺮم و ﻇﺮیﻒ آن دخﺘﺮ بﻮد .
و بال هﻢ در حالی که دسﺘﺶ دور کﻤﺮ آلﯿﺲ بﻮد لﺒﺨﻨﺪ می زد  .آن تﺼﻮیﺮ مﺜﻞ صﺨﺮه اسﺘﻮار بﻮد ؛ ﻓقﻂ زمان آن معلﻮم
نﺒﻮد .
جاسﭙﺮ با نفﺲ هاي بﺮیﺪه گفﺖ  :ولی ...آلﯿﺲ
نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ سﺮم را بﺮگﺮدانﻢ تا حالﺖ ﭼهﺮه اش را بﺒﯿﻨﻢ  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ خﻮدم را از تﺼﻮیﺮ درون سﺮ آلﯿﺲ رها کﻨﻢ و به
او گﻮش دهﻢ .
 -مﻦ یه روزي اونﻮ دوسﺖ خﻮاهﻢ داشﺖ  ،جاز  .اگه نﺬاري ایﻦ ﻃﻮر بﺸه خﯿلی از دسﺘﺖ ناراحﺖ می شﻢ
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هﻨﻮز در اﻓکار آلﯿﺲ مﺤﺒﻮس بﻮدم  .با دودلی جاسﭙﺮ از اجﺮاي تﺼﻤﯿﻤﺶ به خاﻃﺮ خﻮاهﺸی که از او شﺪه بﻮد  ،دیﺪم که
آیﻨﺪه مﺮتعﺶ شﺪ .
 آهتﺮدیﺪ جاسﭙﺮ آیﻨﺪه ي جﺪیﺪي را نﻤایان ساخﺘه بﻮد
 می بﯿﻨی ؟ بال ﻗﺮار نﯿﺴﺖ هﯿﭻ ﭼﯿﺰي بﮕه  .ﭼﯿﺰي بﺮاي نﮕﺮانی وجﻮد نﺪارهﻃﻮري اسﻢ آن دخﺘﺮ را گفﺘه بﻮد که انﮕار از هﻤﯿﻦ حاﻻ مﺤﺮم اسﺮار یﮏ دیﮕﺮ بﻮدنﺪ ...
با صﺪاي خفه اي گفﺘﻢ :آلﯿﺲ ،ایﻦ ...ﭼی...؟
 بهﺖ گفﺘه بﻮدم که یه تﻐﯿﯿﺮي تﻮ راهه نﻤی دونﻢ  ،ادواردولی آرواره اش سﺨﺖ شﺪ و مﯿﺪانﺴﺘﻢ که باز هﻢ بﻮد  .او سعی می کﺮد به آن ﻓکﺮ نکﻨﺪ ؛ ناگهان به سﺨﺘی روي جاسﭙﺮ
تﻤﺮکﺰ کﺮده بﻮد  ،هﺮﭼﻨﺪ او دیﮕﺮ تقﺮیﺒاً داشﺖ ﻗانﻊ می شﺪ  .او زمانی ایﻦ کار را می کﺮد که سعی داشﺖ ﭼﯿﺰي را از
مﻦ مﺨفی کﻨﺪ .
 -ﭼﯿه  ،آلﯿﺲ؟ ﭼﯿﻮ داري مﺨفی می کﻨی؟

 راجﻊ به اون دخﺘﺮه؟ درباره ي بالسﺖ؟از شﺪت تﻤﺮکﺰ دنﺪانهایﺶ را به هﻢ می سایﯿﺪ  ،اما زمانی که اسﻢ بال را گفﺘﻢ دﭼار خﻄا شﺪ  .ﻓقﻂ نﯿﻤی از ﺛانﯿه ﻃﻮل کﺸﯿﺪ
 ،ولی هﻤان کاﻓی بﻮد
ﻓﺮیاد زدم :نه!
صﺪاي صﻨﺪلی ام را شﻨﯿﺪم که روي زمﯿﻦ اﻓﺘاد  ،و مﺘﻮجه شﺪم روي پاهایﻢ ایﺴﺘاده ام
 ادواردکارﻻیﻞ هﻢ بلﻨﺪ شﺪه بﻮد  ،دسﺘﺶ را روي شانه ام گﺬاشﺘه بﻮد  .زیاد مﺘﻮجه او نﺒﻮدم
آلﯿﺲ زمﺰمه کﺮد  ، :داره ﺛابﺖ تﺮ می شه  .هﺮ لﺤﻈه که مﺼﻤﻢ تﺮ مﯿﺸی راسﺘﺶ ﻓقﻂ دو راه بﺮاي اون مﻮنﺪه  .یا ایﻦ
یکی یا اون ادوارد
می دانﺴﺘﻢ او ﭼه دیﺪه بﻮد  .ولی نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي را ﻗﺒﻮل کﻨﻢ .
دوباره گفﺘﻢ . :نه.
انکارم هﯿﭻ صﺪایی نﺪاشﺖ  .پاهایﻢ سﺴﺖ شﺪه بﻮدنﺪ و  ،مﺠﺒﻮر بﻮدم مﯿﺰ را مﺤکﻢ بﭽﺴﺒﻢ
رز شکایﺖ کﺮد :می شه یه نفﺮ به ما هﻢ بﮕه ایﻨﺠا ﭼه خﺒﺮه ؟
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صﺪاي ﻏﺮولﻨﺪ را شﻨﯿﺪم  .او هﺮ گاه مﻦ و آلﯿﺲ ایﻦ ﻃﻮر با هﻢ گفﺘﮕﻮ می کﺮدیﻢ پﺮیﺸان می شﺪ  .آلﯿﺲ سﺮش را تکان داد
 ،نﻤی خﻮاسﺖ اجازه دهﺪ وارد سﺮش شﻮم
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او را نادیﺪه گﺮﻓﺘﻢ و زمﺰمه کﻨان به آلﯿﺲ گفﺘﻢ :مﻦ بایﺪ از ایﻨﺠا بﺮم
با صﺪاي بلﻨﺪي گفﺖ :ما هﻤﯿﻦ حاﻻ دربارش حﺮف زدیﻢ  ،ادوارد  .اون بهﺘﺮیﻦ راهه که باعﺚ می شه اون دخﺘﺮ حﺮف
بﺰنه  .به عالوه اگه تﻮ شﺮتﻮ کﻢ کﻨی  ،اگه حﺮف بﺰنه یا نه نﻤی ﻓهﻤﯿﻢ  .مﺠﺒﻮري بﻤﻮنی و باهاش کﻨار بﯿاي
آلﯿﺲ به مﻦ گفﺖ:ادوارد  .ﻓکﺮ نکﻨﻢ دیﮕه بﺘﻮنی ایﻨﺠا رو تﺮك کﻨی  ،نﻤی بﯿﻨﻢ که تﻮ جایی بﺮي
بی صﺪا ادامه داد :بهﺶ ﻓکﺮ کﻦ به رﻓﺘﻦ ﻓکﺮ کﻦ .
مﻨﻈﻮر او را ﻓهﻤﯿﺪم  .ﻓکﺮ دیﮕﺮ هﺮگﺰ نﺪیﺪن آن دخﺘﺮ دردناك بﻮد  .ولی ﺿﺮوري بﻮد  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ آیﻨﺪه اي را که از
حاﻻ او را مﺤکﻮم به آن کﺮده بﻮدم بﭙﺬیﺮم .
آلﯿﺲ ادامه داد  :مﻦ کامالً از جاسﭙﺮ اﻃﻤﯿﻨان نﺪارم  ،ادوارد  .اگه تﻮ بﺮي  ،اگه اون ﻓکﺮ کﻨه اون دخﺘﺮ واسه ي ما
خﻄﺮناکه ...
 نﻤی شﻨﻮمهﻨﻮز زیاد از حﻀﻮر مﺨاﻃﺒانﻤان آگاه نﺒﻮدم  .جاسﭙﺮ مﺮدد بﻮد  .او کاري را که باعﺚ آزار آلﯿﺲ می شﺪ انﺠام نﻤی داد
 اﻻن رو نﻤی گﻢ  .آیا زنﺪگﯿﺸﻮ به خﻄﺮ مﯿﻨﺪازي ؟ می خﻮاي اونﻮ بی دﻓاع رها کﻨی ؟ناله کﻨان گفﺘﻢ  :ﭼﺮا ایﻦ کارو با مﻦ مﯿکﻨی؟

 مﻨﻢ عاشﻖ اونﻢ  .یعﻨی می شﻢ  .نه اونﺠﻮري  ،ولی می خﻮام که نﺰدیکﻢ باشه .با ناباوري زمﺰمه کﺮدم  :تﻮ هﻢ عاشﻖ اونی؟
او آهی کﺸﯿﺪ .
 مﮕه کﻮري  ،ادوارد ؟ نﻤی بﯿﻨی داري به کﺠا مﯿﺮي ؟ نﻤی بﯿﻨی هﻤﯿﻦ اﻻنﺶ به کﺠا رسﯿﺪي ؟ از ﻃلﻮع آﻓﺘاب هﻢ حﺘﻤیتﺮه .اون ﭼﯿﺰي که مﻦ می بﯿﻨﻢ رو بﺒﯿﻦ ...
وحﺸﺖ زده سﺮم را تکان دادم  :نه
سعی کﺮدم صﺤﻨه هایی را که به مﻦ نﺸان داد از سﺮم بﯿﺮون کﻨﻢ
 .مﺠﺒﻮر نﯿﺴﺘﻢ اون مﺴﯿﺮو بﺮم مﻦ از ایﻨﺠا می رم  .مﻦ آیﻨﺪه رو تﻐﯿﯿﺮ مﯿﺪمبا صﺪایی پﺮ از شﮏ گفﺖ :می تﻮنی سعﯿﺘﻮ بکﻨی
داد زد :بابا بﯿﺨﯿال
رز آهﺴﺘه به او گفﺖ :یه کﻢ دﻗﺖ کﻦ  ،آلﯿﺲ اونﻮ می بﯿﻨه که دل باخﺘه ي یه انﺴان می شه  .ﭼقﺪر ادوارد کالسﯿکه
نﯿﺸﺨﻨﺪ زد .صﺪاي او را به سﺨﺘی شﻨﯿﺪم .
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دسﺘﻢ هایﻢ را روي سﺮم رﻓﺘﻨﺪ .مﻦ مﺤاﻓﻆ بال نﺒﻮدم  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ باشﻢ  .آیا آیﻨﺪه اي که آلﯿﺲ دیﺪه بﻮد گﻮاه بﺮ ایﻦ مﻮﺿﻮع
نﺒﻮد ؟
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از جا پﺮیﺪ
 ﭼی؟و بعﺪ صﺪاي خﻨﺪه ي بلﻨﺪ او در اتاق پﯿﭽﯿﺪ
 جﺮیان هﻤﯿﻦ بﻮد؟دوباره خﻨﺪیﺪ
 عﺠﺐ شانﺲ گَﻨﺪي  ،ادوارددسﺖ او را روي شانه ام احﺴاس کﺮدم  ،و آن را با پﺮیﺸانی کﻨار زدم  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ به او تﻮجه کﻨﻢ .
ازمه با صﺪاي حﯿﺮت زده اي تکﺮار کﺮد :دل باخﺘه ي یﮏ انﺴان ؟ هﻤﻮنی که امﺮوز نﺠاتﺶ داد ؟ عاشقﺶ شﺪه؟
جاسﭙﺮ پﺮسﯿﺪ :تﻮ ﭼی مﯿﺒﯿﻨی آلﯿﺲ؟ دﻗﯿقاً
آلﯿﺲ به ﻃﺮف او بﺮگﺸﺖ  .مات و مﺒهﻮت به کﻨار صﻮرت او خﯿﺮه مانﺪه بﻮدم .
 -بﺴﺘﮕی داره به ایﻨکه به انﺪازه ي کاﻓی ﻗﻮي باشه یا نه  .اگه نﺒاشه خﻮدش اونﻮ می کﺸه

 که در اون صﻮرت واﻗعاً ناراحﺖ می شﻢ  ،ادوارد  ،الﺒﺘه بﺪون در نﻈﺮ گﺮﻓﺘﻦ ایﻨکه با خﻮدت ﭼﯿکار می کﻨهو دوباره به سمت جاسپر برگشت
 یا ایﻨکه اونﻢ یه روزي یکی از ما می شهکﺴی با صﺪاي بلﻨﺪ نفﺴﺶ را حﺒﺲ کﺮد ؛ نﮕاه نکﺮدم تا بﺒﯿﻨﻢ ﭼه کﺴی بﻮد .
 هﯿﭻ کﺪوم اتفاق نﻤی اﻓﺘهدوباره داشﺘﻢ داد می کﺸﯿﺪم
 هﻤﭽﯿﻦ اتفاﻗی نﻤی اﻓﺘهبه نﻈﺮ آلﯿﺲ صﺪاي مﺮا نﺸﻨﯿﺪ  .او تکﺮار کﺮد  :هﻤﺶ بﺴﺘﮕی داره  .مﻤکﻨه اونقﺪر ﻗﻮي باشه که اونﻮ نکﺸه ولی ﭼﯿﺰي
نﻤﻮنﺪه  .یه کﻨﺘﺮل ﻓﻮق العاده می خﻮاد
به ﻓکﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ :حﺘی بﯿﺸﺘﺮ از خﻮدداري اي که کارﻻیﻞ داره  .مﻤکﻨه که به انﺪازه ي کاﻓی ﻗﻮي باشه تﻨها ﭼﯿﺰي که
ﻗﺪرتﺸﻮ نﺪاره ایﻨه که از اون دور بﻤﻮنه  .ایﻦ ﻏﯿﺮ مﻤکﻨه
نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ صﺪایﻢ را پﯿﺪا کﻨﻢ  .انﮕار بقﯿه هﻢ ﻗادر نﺒﻮدنﺪ  .کﻞ اتاق بی حﺮکﺖ بﻮد  .مﻦ به آلﯿﺲ خﯿﺮه شﺪه بﻮدم و بقﯿه
به مﻦ  .می تﻮانﺴﺘﻢ ﭼهﺮه ي وحﺸﺖ زده ام را از نقﻄه نﻈﺮهاي مﺨﺘلﻒ بﺒﯿﻨﻢ  .پﺲ از مﺪتی ﻃﻮﻻنی ،کارﻻیﻞ آهی کﺸﯿﺪ
.
 -خﻮب ایﻦ مﺴاﺋﻞ رو پﯿﭽﯿﺪه می کﻨه
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بﺮگﺸﺖ تا ﭼﺸﻢ ﻏﺮه اي به مﻦ بﺮود
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مﻮاﻓقﺖ کﺮد
 مﻨﻢ هﻤﯿﻨﻮ می گﻢصﺪایﺶ خﻨﺪه مانﻨﺪ بﻮد
کارﻻیﻞ مﺘفکﺮانه گفﺖ :ﻓکﺮ نکﻨﻢ تﻐﯿﯿﺮي تﻮي نقﺸه به وجﻮد بﯿاد  .ما هﻤﯿﻨﺠا می مﻮنﯿﻢ تا بﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼی می شه  .ﻇاهﺮاً  ،هﯿﭻ
کﺴی آسﯿﺒی به اون دخﺘﺮ نﻤی زنه
بﺪنﻢ سﺨﺖ شﺪ .
جاسﭙﺮ به آرامی گفﺖ :نه  ،مﻮاﻓقﻢ  .اگه آلﯿﺲ ﻓقﻂ دو راه می بﯿﻨه
 نه! نه!صﺪایﻢ نه ﻓﺮیاد بﻮد نه ناله نه گﺮیه ي از سﺮ نا امﯿﺪي ،ﭼﯿﺰي بﯿﻦ هﺮ سه .مﻦ بایﺪ می رﻓﺘﻢ  ،از هﻤهﻤه ي اﻓکار دور می
شﺪم بﯿﺰاري حﻖ بﺠانﺒانه ي رزالی  ،شﻮخ ﻃﺒعی  ،بﺮدباري بی حﺪ و انﺪازه ي کارﻻیﻞ  .بﺪتﺮ از آنها  :اعﺘﻤاد به نفﺲ
آلﯿﺲ  .اعﺘقاد جاسﭙﺮ به اعﺘﻤاد او  .از هﻤه بﺪتﺮ  :مﺴﺮت ازمه .
ﻗﺪم به بﯿﺮون اتاق گﺬاشﺘﻢ  .هﻨﮕام رد شﺪن ازمه بازویﻢ را لﻤﺲ کﺮد  ،ولی حالﺖ ﭼهﺮه اش را تﺸﺨﯿﺺ نﺪادم

خﯿﺲ باران  ،تﻨهاي تﻨها  ،باﻻخﺮه خﻮدم را مﺠﺒﻮر کﺮدم نﮕاهی به عاﻗﺒﺖ کارم بﯿﻨﺪازم ﭼﻄﻮر آیﻨﺪه را ویﺮان کﺮده بﻮدم .
اول  ،تﺼﻮیﺮ آلﯿﺲ و آن دخﺘﺮ که دسﺖ در دسﺖ یکﺪیﮕﺮ ایﺴﺘاده بﻮدنﺪ اعﺘﻤاد و دوسﺘی از آن تﺼﻮیﺮ مﻮج می زد  .ﭼﺸﻢ
هاي درشﺖ شکالتی بال گﺸاد نﺸﺪه بﻮد  ،ولی هﻤﭽﻨان پﺮ از راز بﻮد در آن لﺤﻈه  ،به نﻈﺮ می آمﺪ رازهاي مﺴﺮت بﺨﺸی
بﻮدنﺪ  .او از بازوهاي سﺮد آلﯿﺲ کﻨار نکﺸﯿﺪه بﻮد .
معﻨاي ایﻦ ﭼه بﻮد ؟ او ﭼقﺪر می دانﺴﺖ ؟ در آن لﺤﻈه ي بی حﺮکﺖ آیﻨﺪه  ،او در مﻮرد مﻦ ﭼه ﻓکﺮ می کﺮد ؟
و بعﺪ تﺼاویﺮ دیﮕﺮ  ،هﻤه شﺒﯿه به هﻢ  ،حاﻻ رنﮓ وحﺸﺖ به خﻮد گﺮﻓﺘه بﻮدنﺪ  .آلﯿﺲ و بال  ،دسﺖ هایﺸان هﻨﻮز دور
یکﺪیﮕﺮ حلقه بﻮد و گﻮاهی بﺮ دوسﺘی آنها  .ولی حاﻻ آن دسﺘها شﺒﯿه هﻢ بﻮدنﺪ -هﺮ دو رنﮓ پﺮیﺪه بﻮدنﺪ  ،صاف و صﯿقلی
مﺜﻞ مﺮمﺮ  ،به سﺨﺘی آهﻦ  .ﭼﺸﻢ هاي درشﺖ بال دیﮕﺮ شکالتی نﺒﻮدنﺪ  .عﻨﺒﯿه آن ﻗﺮمﺰ روشﻦ تکان دهﻨﺪه اي بﻮد .
رازهاي درون آن ﭼﺸﻢ ها ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ ﻓهﻢ بﻮد رﺿایﺖ یا پﺮیﺸانی ؟ گفﺘﻨﺶ مﻤکﻦ نﺒﻮد  .ﭼهﺮه اش سﺮد و ﻓﻨاناپﺬیﺮ بﻮد .
به خﻮد لﺮزیﺪم .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ سﻮال هاي مﺸابه و در عﯿﻦ حال مﺘفاوتﻢ را سﺮکﻮب کﻨﻢ  .ایﻦ ﭼه مفهﻮمی داشﺖ ؟ از کﺠا
آمﺪه بﻮد ؟ و او درباره ي مﻦ ﭼه ﻓکﺮي می کﺮد ؟
پاسﺦ آخﺮي را داشﺘﻢ  .اگﺮ او را به خاﻃﺮ ﺿعﻒ و خﻮدخﻮاهی خﻮدم مﺤکﻮم به ایﻦ زنﺪگی نﺼفه نﯿﻤه ي پﻮچ می کﺮدم ،
مﻄﻤﺌﻨاً از مﻦ مﺘﻨفﺮ می شﺪ .
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ﻗﺒﻞ از ایﻨکه از خانه خارج شﻮم شﺮوع به دویﺪن کﺮده بﻮدم  .با پﺮشی از رودخانه گﺬشﺘﻢ و به سﻤﺖ جﻨﮕﻞ دویﺪم  .باز
باران شﺮوع به باریﺪن کﺮده بﻮد  ،به ﻗﺪري شﺪیﺪ بﻮد که ﻇﺮف ﭼﻨﺪ دﻗﯿقه خﯿﺲ شﺪم  .مﺨفی شﺪن زیﺮ ﭼﺘﺮ آب را دوسﺖ
داشﺘﻢ بﯿﻦ مﻦ و بقﯿه ي دنﯿا دیﻮاري مﯿکﺸﯿﺪ  .مﺮا در خﻮد پﻨاه می داد  ،اجازه می داد تﻨها باشﻢ  .به ﻃﺮف شﺮق رﻓﺘﻢ ،
مﺴﺘقﯿﻢ در مﯿان کﻮهﺴﺘان  ،تا آنﺠا که می تﻮانﺴﺘﻢ ﭼﺮاﻏهاي شهﺮ سﯿاتﻞ را از دور بﺒﯿﻨﻢ  .ﻗﺒﻞ از ایﻨکه از مﺮز تﻤﺪن عﺒﻮر
کﻨﻢ مﺘﻮﻗﻒ شﺪم .
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ولی یﮏ تﺼﻮیﺮ وحﺸﺘﻨاك دیﮕﺮ نﯿﺰ بﻮد بﺪتﺮ از هﺮ تﺼﻮیﺮي که تا به حال در سﺮم نﮕه داشﺘه بﻮدم .

ﭼﺸﻢ هاي خﻮدم  ،با خﻮن انﺴان بﺮنﮓ ﻗﺮمﺰ درآمﺪه بﻮد  ،ﭼﺸﻢ هاي یﮏ هﯿﻮﻻ .بﺪن شکﺴﺘه ي بال روي بازوهایﻢ بﻮد ،
سفﯿﺪ  ،خﺸﮏ  ،بی جان .بﺴﯿار واﻗعی می نﻤﻮد ،بﺴﯿار شفاف .
تﺤﻤﻞ دیﺪن آن را نﺪاشﺘﻢ  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ ﻃاﻗﺖ بﯿاورم  .سعی کﺮدم آن را از ذهﻨﻢ پاك کﻨﻢ  ،سعی کﺮدم ﭼﯿﺰ دیﮕﺮي را بﺒﯿﻨﻢ
 ،هﺮ ﭼﯿﺰي  .سعی کﺮدم باز حالﺖ ﭼهﺮه ي زنﺪه ي او راه دیﺪ آخﺮیﻦ ﻓﺼﻞ مﻮجﻮدیﺘﻢ را مﺴﺪود کﻨﺪ  .هﯿﭻ ﭼﯿﺰي کارساز
نﺒﻮد .
تﺼﻮیﺮ انﺪوهﺒار آلﯿﺲ از آیﻨﺪه ذهﻨﻢ را پﺮ کﺮده بﻮد و مﻦ از رنﺠی که آن در مﻦ به وجﻮد می آورد  ،از درون به خﻮد می
آن واحﺪ  ،هﯿﻮﻻي درونﻢ از خﻮشی آواز می خﻮانﺪ  ،شادمان از پﯿﺮوزي احﺘﻤالی اش  .ایﻦ مﺮا بﯿﻤار می کﺮد
پﯿﭽﯿﺪم  .در ِ
.
هﻤﭽﯿﻦ اجازه اي داده نﻤی شﺪ  .حﺘﻤاً راهی بﺮاي گﺮیﺰ از آیﻨﺪه وجﻮد داشﺖ  .مﻦ می تﻮانﺴﺘﻢ مﺴﯿﺮ دیﮕﺮي انﺘﺨاب کﻨﻢ .
هﻤﯿﺸه یﮏ انﺘﺨاب دیﮕﺮ وجﻮد داشﺖ .
بایﺪ وجﻮد می داشﺖ .

ﻓصل پنجم | دعوت ها

حاﻻ هﻤه ﭼﯿﺰ را درسﺖ انﺠام می دادم  .هﺮ ” “ iنقﻄه داشﺖ  ،هﺮ ” tمﺘقاﻃﻊ بﻮد  .هﯿﭻ کﺲ نﻤی تﻮانﺴﺖ شکایﺖ کﻨﺪ که
مﻦ از زیﺮ مﺴﺌﻮلﯿﺘی شانه خالی می کﺮدم .
بﺮاي خﺸﻨﻮدي ازمه و حفاﻇﺖ از بقﯿه  ،در ﻓﻮرکﺲ مانﺪم  .به روال گﺬشﺘه ام بﺮگﺸﺘﻢ  .بﯿﺶ از بقﯿه به شکار می رﻓﺘﻢ .
هﺮروز  ،سﺮ کالس حاﻇﺮ می شﺪم و نقﺶ یﮏ انﺴان را بازي می کﺮدم  .هﺮروز  ،به دﻗﺖ گﻮش می دادم تا ﭼﯿﺰ تازه اي
راجﻊ به کالﻦ ها بﺸﻨﻮم -هﯿﭻ ﭼﯿﺰ جﺪیﺪي نﺒﻮد  .آن دخﺘﺮ یﮏ کلﻤه هﻢ درمﻮرد سﻮءﻇﻦ هایﺶ حﺮف نﺰده بﻮد  .ﻓقﻂ یﮏ
داسﺘان را بارها و بارها تکﺮار کﺮده بﻮد -مﻦ کﻨار او ایﺴﺘاده بﻮدم و بعﺪ او را از سﺮ راه کﻨار کﺸﯿﺪم تا وﻗﺘی که
شﻨﻮنﺪگان مﺸﺘاﻗﺶ خﺴﺘه شﺪنﺪ و دیﮕﺮ دنﺒال جﺰﺋﯿات بﯿﺸﺘﺮ نﺮﻓﺘﻨﺪ  .حﺮکﺖ عﺠﻮﻻنه ي مﻦ به هﯿﭻ کﺲ آسﯿﺒی نﺮسانﺪه بﻮد
.
هﯿﭻ کﺲ جﺰ خﻮدم .
مﻦ مﺼﻤﻢ بﻮدم که آیﻨﺪه را تﻐﯿﯿﺮ دهﻢ  .کار راحﺘی نﺒﻮد  ،ولی هﯿﭻ ﭼاره ي دیﮕﺮي نﺪاشﺘﻢ .
آلﯿﺲ گفﺘه بﻮد مﻦ به انﺪازه اي ﻗﻮي نﯿﺴﺘﻢ که از او دور بﻤانﻢ  .می خﻮاسﺘﻢ ﺛابﺖ کﻨﻢ که اشﺘﺒاه می کﺮد .
ﻓکﺮ می کﺮدم روز اول از هﻤه سﺨﺖ تﺮ اسﺖ  .در آخﺮ آن روز  ،مﻄﻤﺌﻦ بﻮدم که ﻗﻀﯿه تﻤام بﻮد  .هﺮﭼﻨﺪ اشﺘﺒاه می
کﺮدم .
با دانﺴﺘﻦ ایﻨکه مﻤکﻦ بﻮد احﺴاسات او را جﺮیهه دار کﻨﻢ  ،عﺬاب کﺸﯿﺪم  .با ایﻦ حقﯿقﺖ که درد او در مقایﺴه با رنﺞ و
عﺬاب مﻦ هﯿﭻ بﻮد به خﻮدم دلﺪاري می دادم -ﻓقﻂ یﮏ درد کﻮﭼﮏ ناشی از نادیﺪه گﺮﻓﺘه شﺪن  .بال انﺴان بﻮد و می
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دبﯿﺮسﺘان  .دیﮕﺮ بﺮزخ نﺒﻮد  ،حاﻻ خﻮد جهﻨﻢ شﺪه بﻮد  .شکﻨﺠه و آتﺶ ...بله  ،مﻦ هﺮ دو را داشﺘﻢ .
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دانﺴﺖ که مﻦ ﭼﯿﺰ دیﮕﺮي هﺴﺘﻢ  ،یﮏ ﭼﯿﺰ زیان آور  ،یﮏ ﭼﯿﺰ تﺮسﻨاك  .احﺘﻤاﻻً اگﺮ صﻮرتﻢ را از او بﺮ می گﺮدانﺪم و
وانﻤﻮد می کﺮدم که وجﻮد نﺪارد آسﻮده تﺮ می بﻮد .
اولﯿﻦ روز بعﺪ از بﺮگﺸﺖ به کالس زیﺴﺖ شﻨاسی  ،با خﻮشﺮویی گفﺖ « سالم ،ادوارد » صﺪاي او خﻮشایﻨﺪ بﻮد  ،دوسﺘانه
 ،صﺪ و هﺸﺘاد درجه مﺘفاوت از آخﺮیﻦ باري که با او صﺤﺒﺖ کﺮده بﻮدم .
ﭼﺮا ؟ معﻨاي ایﻦ تﻐﯿﯿﺮ ﭼه بﻮد ؟ آیا ﻓﺮامﻮش کﺮده بﻮد ؟ به ایﻦ نﺘﯿﺠه رسﯿﺪه بﻮد که هﻤه ﭼﯿﺰ زاده ي تﺨﯿالتﺶ بﻮده ؟ آیا
مﻤکﻦ بﻮد مﺮا به خاﻃﺮ عﻤﻞ نکﺮدن به ﻗﻮلﻢ بﺨﺸﯿﺪه باشﺪ ؟
با هﺮ نفﺴی که می کﺸﯿﺪم عﻄﺶ دانﺴﺘﻦ جﻮاب ایﻦ سﻮاﻻت به مﻦ حﻤله ور می شﺪ .
ﻓقﻂ یﮏ لﺤﻈه به ﭼﺸﻤان او نﮕاه می کﺮدم  .تا ﻓقﻂ بﺒﯿﻨﻢ اگﺮ می شﺪ جﻮاب ها را در آن ها بﺨﻮانﻢ ...
نه  ،حﺘی نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ به خﻮدم اجازه ي ایﻦ کار را دهﻢ  .نه اگﺮ ﻗﺮار بﻮد آیﻨﺪه را تﻐﯿﯿﺮ دهﻢ .
بﺪون ایﻨکه نﮕاهﻢ را از جلﻮي کالس بﺮگﯿﺮم  ،سﺮم را کﻤی به ﻃﺮف او ﭼﺮخانﺪم  .یﮏ بار سﺮم را تکان دادم و بعﺪ
بﺮگﺸﺘﻢ .
او دیﮕﺮ با مﻦ حﺮف نﺰد .

ایﻦ دویﺪن تﺒﺪیﻞ به عادت روزانه ام شﺪ .
آیا عاشﻖ او بﻮدم ؟ ایﻦ ﻃﻮر ﻓکﺮ نﻤی کﺮدم  .نه هﻨﻮز  .نﮕاه اجﻤالی آلﯿﺲ به آن آیﻨﺪه مﺮا رها نﻤی کﺮد و می دیﺪم که
اﻓﺘادن در دام عﺸﻖ بال ﭼقﺪر راحﺖ اسﺖ  .دﻗﯿقاً مﺜﻞ سقﻮط  :بی اخﺘﯿار  .اگﺮ عاشﻖ او نﻤی شﺪم سقﻮط نﻤی کﺮدم خﻮدم
را از پﺮتﮕاه باﻻ می کﺸﯿﺪم  ،کار ﻃاﻗﺖ ﻓﺮسایی بﻮد انﮕار بﯿﺶ از یﮏ ﻓﻨاپﺬیﺮ ﻗﺪرت نﺪاشﺘﻢ .
ﭼﯿﺰي بﯿﺶ از یﮏ ماه نﮕﺬشﺘه بﻮد  ،و هﺮروز سﺨﺖ تﺮ می شﺪ  .ایﻦ بﺮاي مﻦ بی معﻨی بﻮد مﻨﺘﻈﺮ بﻮدم تا بﺮ آن ﭼﯿﺮه
شﻮم  ،تا بﺮایﻢ آسان شﻮد  .احﺘﻤاﻻً مﻨﻈﻮر آلﯿﺲ هﻤﯿﻦ بﻮد  ،وﻗﺘی که پﯿﺶ بﯿﻨی کﺮد که مﻦ ﻗادر نﺨﻮاهﻢ بﻮد از او دور
بﻤانﻢ  .او اﻓﺰایﺶ درد را دیﺪه بﻮد  .ولی مﻦ می تﻮانﺴﺘﻢ از پﺲ درد بﺮآیﻢ .
نﻤی خﻮاسﺘﻢ آیﻨﺪه ي بال را نابﻮد کﻨﻢ  .اگﺮ سﺮنﻮشﺘﻢ ایﻦ بﻮد که عاشﻖ او باشﻢ  ،دوري کﺮدن از او کﻢ تﺮیﻦ کاري نﺒﻮد که
می شﺪ بﺮایﺶ انﺠام دهﻢ ؟
هﺮﭼﻨﺪ اجﺘﻨاب از او به سﺨﺘی بﺮایﻢ ﻗابﻞ تﺤﻤﻞ بﻮد  .می تﻮانﺴﺘﻢ وانﻤﻮد کﻨﻢ که او را نادیﺪه می گﯿﺮم و هﺮگﺰ به سﻤﺖ او
نﮕاه نکﻨﻢ  .می تﻮانﺴﺘﻢ وانﻤﻮد کﻨﻢ که هﯿﭻ عالﻗه اي به او نﺪارم  .ولی ایﻦ ﻓقﻂ تﻈاهﺮ بﻮد و واﻗعﯿﺖ نﺪاشﺖ .
هﻨﻮز حﻮاسﻢ به هﺮ نفﺴی که می کﺸﯿﺪ بﻮد  ،هﺮ کلﻤه اي که می گفﺖ .
زجﺮهایﻢ را به ﭼهار دسﺘه تقﺴﯿﻢ کﺮده بﻮدم .
اولی آشﻨا بﻮد  .بﻮي او و سکﻮتﺶ  .یا بهﺘﺮ بﮕﻮیﻢ -ﭼﺮا که مقﺼﺮ خﻮدم بﻮدم تﺸﻨﮕی و کﻨﺠکاوي مﻦ .
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بعﺪ از ﻇهﺮ آن روز  ،به مﺤﺾ تﻤام شﺪن مﺪرسه و اجﺮاي نقﺸﻢ  ،مﺜﻞ روز گﺬشﺘه تا سﯿاتﻞ دویﺪم  .به نﻈﺮ می رسﯿﺪ
وﻗﺘی روي زمﯿﻦ به پﺮواز در می آمﺪم و هﻤه ﭼﯿﺰ در اﻃﺮاﻓﻢ سﺒﺰ و مﺒهﻢ می شﺪ  ،انﺪکی بهﺘﺮ می تﻮانﺴﺘﻢ از پﺲ درد
کﺸﯿﺪن بﺮآیﻢ .
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عﻄﺶ ﻗﺪیﻤی تﺮیﻦ شکﻨﺠه ام بﻮد  .حاﻻ عادت شﺪه بﻮد که در کالس زیﺴﺖ شﻨاسی اصالً نفﺲ نکﺸﻢ  .مﺴلﻤاً هﻤﯿﺸه یﮏ
اسﺘﺜﻨا وجﻮد داشﺖ زمانی که مﺠﺒﻮر بﻮدم به سﻮالی جﻮاب دهﻢ و امﺜال آن و بﺮاي حﺮف زدن به تﻨفﺲ نﯿاز داشﺘﻢ  .هﺮگاه
ﻃعﻢ هﻮاي اﻃﺮاف آن دخﺘﺮ را می ﭼﺸﯿﺪم  ،مﺜﻞ روز اول بﻮد -آتﺶ و احﺘﯿاج و خﺸﻮنﺖ خﻮي حﯿﻮانی می رﻓﺖ که آزاد
شﻮد  .در آن لﺤﻈات سﺨﺖ بﻮد که مﻨﻄقی عﻤﻞ کﻨﻢ  .و درسﺖ مﺜﻞ روز اول  ،هﯿﻮﻻي درونﻢ می ﻏﺮیﺪ هﺮ لﺤﻈه مﻤکﻦ
بﻮد خﻮدش را نﺸان دهﺪ ...
کﻨﺠکاوي ﻗﺴﻤﺘی داﺋﻢ از شکﻨﺠه ام بﻮد  .یﮏ سﻮال هﯿﭻ گاه از ذهﻨﻢ نﻤی رﻓﺖ  :اﻻن داره به ﭼی ﻓکﺮ می کﻨه ؟ وﻗﺘی
صﺪاي آه آرام او را می شﻨﯿﺪم  .وﻗﺘی حلقه اي از مﻮهایﺶ را دور انﮕﺸﺘﺶ می پﯿﭽﯿﺪ  .وﻗﺘی کﺘاب هایﺶ را مﺤکﻢ تﺮ از
حﺪ معﻤﻮل پایﯿﻦ می گﺬاشﺖ  .وﻗﺘی دیﺮ به کالس می آمﺪ  .وﻗﺘی با بی حﻮصلﮕی با پایﺶ روي زمﯿﻦ ﺿﺮب می گﺮﻓﺖ .
هﺮ حﺮکﺘﺶ یﮏ معﻤاي دیﻮانه کﻨﻨﺪه بﻮد .
وﻗتی با دانﺶ آمﻮز دیﮕﺮي حﺮف می زد  ،هﺮ کلﻤه و تﻦ صﺪایﺶ را بﺮرسی می کﺮدم  .او اﻓکارش را به زبان می آورد
 ،یا به ﭼﯿﺰي که می خﻮاسﺖ بﮕﻮیﺪ ﻓکﺮ می کﺮد ؟ گاهی اوﻗات به نﻈﺮم می رسﯿﺪ او سعی می کﻨﺪ ﭼﯿﺰي بﮕﻮیﺪ که
شﻨﻮنﺪه اش راﺿی شﻮد و ایﻦ مﺮا به یاد خﻮدم و خانﻮاده ام و زنﺪگی وهﻢ آلﻮدمان می انﺪاخﺖ ما در انﺠام ایﻦ کار از او
بهﺘﺮ بﻮدیﻢ  .مﮕﺮ ایﻨکه مﻦ اشﺘﺒاه می کﺮدم و خﯿاﻻتی شﺪه بﻮدم  .ﭼﺮا او بایﺪ نقﺶ بازي می کﺮد؟ او یکی از آنها بﻮد یﮏ
انﺴان نﻮجﻮان .

ایﻨکه او هﯿﭻ وﻗﺖ به نکات کﻮﭼﮏ درباره ي او تﻮجه نﺪاشﺖ  ،کﻤﮏ می کﺮد  .او هﯿﭻ ﭼﯿﺰ راجﻊ به او نﻤی دانﺴﺖ  .او
بالیی در سﺮش ساخﺘه بﻮد  ،که وجﻮد نﺪاشﺖ دخﺘﺮي که مﺜﻞ خﻮدش معﻤﻮلی بﻮد  .او بﺨﺸﻨﺪگی و شﺠاعﺘی که حﺴاب او
را از بقﯿه ي انﺴانها جﺪا می کﺮد  ،نﺪیﺪه بﻮد  .او پﺨﺘﮕی ﻏﯿﺮ معﻤﻮل در اﻓکار بﺮ زبان آورده شﺪه ي او را نﻤی شﻨﯿﺪ  .او
درك نﻤی کﺮد زمانی که او از مادرش حﺮف می زد  ،مﺜﻞ ایﻦ بﻮد که مادري از ﻓﺮزنﺪش می گفﺖ با عﺸﻖ  ،بﺨﺸﻨﺪه ،
کﻤی مﺘﺤﯿﺮ و به شﺪت مﺤاﻓﻈه کار  .او صﺒﻮري صﺪاي او را زمانی که وانﻤﻮد می کﺮد به داسﺘان هاي خﺴﺘه کﻨﻨﺪه اش
عالﻗه پﯿﺪا کﺮده نﻤی شﻨﯿﺪ و مهﺮبانی او را از پﺸﺖ بﺮدباریﺶ حﺲ نﻤی کﺮد .
در بﯿﻦ گفﺘﮕﻮهاي او با مایﮏ  ،تﻮانﺴﺘه بﻮدم مهﻢ تﺮیﻦ صفﺖ را به لﯿﺴﺘﻢ اﺿاﻓه کﻨﻢ  ،بﺰرگﺘﺮیﻦ اﻓﺸاگﺮي به سادگی
کﻤﯿابی آن بﻮد  .بال خﻮب بﻮد  .هﻤه ي خﺼﻮصﯿات دیﮕﺮ به ایﻦ خﺼلﺖ بﺮمی گﺸﺖ مهﺮبانی و ﻓﺪاکاري و بﺨﺸﻨﺪگی و
شﺠاعﺖ و عﺸﻖ ورزي که او واﻗعاً خﻮب بﻮد .
به هﺮحال  ،ایﻦ اکﺘﺸاﻓات مفﯿﺪ مﺮا نﺴﺒﺖ به آن پﺴﺮ گﺮم نکﺮد  .حﺲ مالکﯿﺘی که او نﺴﺒﺖ به بال داشﺖ  ،مﺜﻞ ﻓانﺘﺰي هاي
نا هﻨﺠارش مﺮا تﺤﺮیﮏ می کﺮد  .با گﺬشﺖ زمان او داشﺖ مﻮرد اعﺘﻤاد او نﯿﺰ ﻗﺮار می گﺮﻓﺖ  ،انﮕار داشﺖ او را به
بقﯿه ي به اصﻄالح مایﮏ  ،رﻗﯿﺒانﺶ تﺮجﯿﺢ می داد تایلﺮ کﺮاولی  ،اریﮏ یﻮرکی  ،و حﺘی به ﻃﻮري ﻏﯿﺮ عادي  ،خﻮد مﻦ
 .مایﮏ ﻃﺒﻖ روال عادي ﻗﺒﻞ از شﺮوع کالس روي لﺒه ي مﯿﺰ ما می نﺸﺴﺖ  .با او حﺮف می زد و با لﺒﺨﻨﺪ هاي او دلﮕﺮم
می شﺪ  .به خﻮدم می گفﺘﻢ که آنها  ،ﻓقﻂ لﺒﺨﻨﺪهاي مﺆدبانه هﺴﺘﻨﺪ  .هﻤﯿﺸه  ،خﻮدم را با تﺼﻮر کﻮبﯿﺪن او به دورتﺮیﻦ
دیﻮار با پﺸﺖ دسﺖ سﺮگﺮم می کﺮدم ...ایﻦ کار احﺘﻤاﻻً آسﯿﺐ جﺪي اي به او نﻤی زد ...
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مایﮏ نﯿﻮتﻮن مﺘﺤﯿﺮکﻨﻨﺪه تﺮیﻦ شکﻨﺠه مﻦ بﻮد  .ﭼه کﺴی خﯿال می کﺮد که پﺴﺮ عادي  ،ﻓﻨاپﺬیﺮ و خﺴﺘه کﻨﻨﺪه اي مﺜﻞ او
می تﻮانﺴﺖ ایﻨقﺪر عﺬاب دهﻨﺪه باشﺪ ؟ اگﺮ بﺨﻮاهﻢ مﻨﺼفانه بﮕﻮیﻢ  ،کﻤی نﺴﺒﺖ به آن پﺴﺮ آزاردهﻨﺪه احﺴاس ﻗﺪردانی می
کﺮدم  ،او بﯿﺶ از بقﯿه آن دخﺘﺮ را به حﺮف می گﺮﻓﺖ  .از بﯿﻦ مکالﻤه هاي آن دو خﯿلی ﭼﯿﺰها در مﻮرد او یاد گﺮﻓﺘﻢ
هﻨﻮز داشﺘﻢ لﯿﺴﺘﻢ را کامﻞ می کﺮدم ولی به ﻃﻮر کﻞ کﻤﮏ هاي مایﮏ ﻓقﻂ باعﺚ ناراحﺘی مﻦ می شﺪ  .دلﻢ نﻤی خﻮاسﺖ
می خﻮاسﺘﻢ خﻮدم ایﻦ کار را انﺠام دهﻢ .
مایﮏ کﺴی باشﺪ که ﻗفﻞ اسﺮار او را می گﺸایﺪ.
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مایﮏ معﻤﻮﻻً مﺮا به ﭼﺸﻢ رﻏﯿﺒﺶ نﻤی دیﺪ  .بعﺪ از تﺼادف  ،او نﮕﺮان ایﻦ بﻮد که مﻦ و بال تﺤﺖ تاﺛﯿﺮ آن تﺠﺮبه ي
مﺸﺘﺮك ﻗﺮار بﮕﯿﺮیﻢ ولی بﻄﻮر واﺿﺢ  ،نﺘﯿﺠه معکﻮس شﺪه بﻮد  .آن مﻮﻗﻊ  ،او هﻨﻮز ناراحﺖ بﻮد که مﻦ بال را در بﯿﻦ
دوسﺘانﺶ بﺮاي تﻮجه انﺘﺨاب کﺮده بﻮدم  .ولی حاﻻ که او را هﻢ درسﺖ مﺜﻞ دیﮕﺮان نادیﺪه می گﺮﻓﺘﻢ  ،راﺿی شﺪه بﻮد .
حاﻻ او به ﭼه ﭼﯿﺰي ﻓکﺮ می کﺮد ؟ آیا از تﻮجه او اسﺘقﺒال می کﺮد ؟
و باﻻخﺮه  ،آخﺮیﻦ شکﻨﺠه ي مﻦ  ،از هﻤه دردناك تﺮ بﻮد  :کﻨاره گﯿﺮي بال  .هﻤان ﻃﻮر که مﻦ او را نادیﺪه می گﺮﻓﺘﻢ ،
او هﻢ مﺮا نادیﺪه می گﺮﻓﺖ  .او دیﮕﺮ هﯿﭻ وﻗﺖ سعی نکﺮد با مﻦ حﺮف بﺰنﺪ  .تا آنﺠا که می دانﺴﺘﻢ او اصالً به مﻦ ﻓکﺮ
نﻤی کﺮد .
ایﻦ مﻤکﻦ بﻮد دیﻮانه ام کﻨﺪ یا حﺘی تﺼﻤﯿﻢ مﺮا بﺮاي تﻐﯿﯿﺮ آیﻨﺪه بﺸکﻨﺪ ﻓقﻂ گاهی اوﻗات مﺜﻞ سابﻖ به مﻦ خﯿﺮه می شﺪ  .از
آنﺠا که اجازه نﻤی دادم نﮕاهﻢ به او بﯿفﺘﺪ  ،خﻮدم آن را نﻤﯿﺪیﺪم  ،ولی آلﯿﺲ هﺮوﻗﺖ او می خﻮاسﺖ نﮕاه کﻨﺪ به ما اﻃالع
می داد  .بقﯿه هﻨﻮز از دانﺴﺘه هاي مﺸکﻞ ساز آن دخﺘﺮ  ،نﮕﺮان بﻮدنﺪ
ایﻨکه او هﺮ از گاهی از راه دور به مﻦ خﯿﺮه می شﺪ کﻤی دردم را آرام می کﺮد  .مﺴلﻤاً  ،ﻓقﻂ مﻤکﻦ بﻮد در ایﻦ ﻓکﺮ باشﺪ
که مﻦ ﭼه مﻮجﻮد عﺠﯿﺐ ﻏﺮیﺒی بﻮدم .
یکی از سه شﻨﺒه هاي ماه مارس بﻮد  ،آلﯿﺲ گفﺖ « بال تا یﮏ دﻗﯿقه ي دیﮕه به ادوارد خﯿﺮه می شه  .عادي رﻓﺘار کﻨﯿﺪ »
و بقﯿه حﻮاسﺸان را جﻤﻊ کﺮدنﺪ تا بی حﺮکﺖ نﺒاشﻨﺪ ومﺜﻞ انﺴانها وزنﺸان را جا بﺠا کﻨﻨﺪ  ،کامال بی حﺮکﺖ بﻮدن یکی از
عالمﺖ هاي گﻮنه ي ما بﻮد .

آلﯿﺲ آهی کﺸﯿﺪ :اي کاش ...
زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ :دخالﺖ نکﻦ ،آلﯿﺲ .هﻤﭽﯿﻦ اتفاﻗی نﻤی اﻓﺘه
او اخﻢ کﺮد  .آلﯿﺲ نﮕﺮان شکﻞ گﯿﺮي دوسﺘی خﯿالﯿﺶ با بال بﻮد  .به ﻃﻮر عﺠﯿﺒی دلﺶ بﺮاي دخﺘﺮي که نﻤی شﻨاخﺖ تﻨﮓ
شﺪه بﻮد .
 اﻗﺮار می کﻨﻢ  ،بهﺘﺮ از ﭼﯿﺰي هﺴﺘی که ﻓکﺮ می کﺮدم  .تﻮ آیﻨﺪه رو باز بهﻢ ریﺨﺘه و بی معﻨی کﺮدي  .امﯿﺪوارمخﻮشﺤال باشی .
 بﺮاي مﻦ خﯿلی هﻢ معﻨی دارههﻮا را از بﯿﻨی اش خارج کﺮد .
سعی کﺮدم صﺪاي او را نﺸﻨﻮم  ،حﻮصله حﺮف زدن نﺪاشﺘﻢ  .حال و روزم خﻮب نﺒﻮد عﺼﺒی تﺮ از آنﭽه به آنها نﺸان می
دادم بﻮدم  .ﻓقﻂ جاسﭙﺮ از ایﻨکه ﭼقﺪر سﺨﺖ زخﻢ خﻮرده بﻮدم آگاه بﻮد  ،او با ﻗابلﯿﺖ بی نﻈﯿﺮش بﺮاي حﺲ کﺮدن و تﺤﺖ
تاﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن وﺿﻊ روانی دیﮕﺮان اﺿﻄﺮابی که از مﻦ ساﻃﻊ می شﺪ را احﺴاس می کﺮد  .هﺮﭼﻨﺪ دلﯿﻞ آن را نﻤی
ﻓهﻤﯿﺪ واز آنﺠایی که ایﻦ روزها داﺋﻤاً حالﺖ تهاجﻤی داشﺘﻢ اعﺘﻨایی به مﻦ نﻤی کﺮد .
امﺮوز روز سﺨﺘی بﻮد  .سﺨﺖ تﺮ از روز ﻗﺒﻞ  ،ﻗاﺋﺪه اش هﻤﯿﻦ بﻮد  .که هﺮ روز از روز ﻗﺒﻞ ﻃاﻗﺖ اﻓﺰا تﺮ باشﺪ  .مایﮏ
نﯿﻮتﻮن  ،پﺴﺮ نفﺮت انﮕﯿﺰي که به خﻮدم اجازه نﻤی دادم با او رﻗابﺖ کﻨﻢ  ،ﻗﺼﺪ داشﺖ از بال تقاﺿاي یﮏ ﻗﺮار کﻨﺪ .
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به ایﻨکه هﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ به سﻤﺖ مﻦ نﮕاه می کﺮد تﻮجه داشﺘﻢ  .هﺮ ﭼﻨﺪ نﺒایﺪ ایﻦ ﻃﻮر می بﻮد  ،اما ایﻦ مﺮا خﻮشﻨﻮد می
کﺮد که تعﺪاد آن نﮕاه ها با گﺬشﺖ زمان کﻢ نﺸﺪه بﻮد  .می دانﺴﺘﻢ مفهﻮم ایﻦ ﭼﯿﺴﺖ  ،اما به مﻦ احﺴاس بهﺘﺮي می داد .
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مهﻤانی رﻗﺺ دخﺘﺮ ها نﺰدیﮏ بﻮد و او بﺴﯿار امﯿﺪوار بﻮد که بال از او دعﻮت کﻨﺪ  .از آنﺠایی که بال ایﻦ کار را نکﺮده
بﻮد اعﺘﻤاد به نفﺲ او کﻢ شﺪه بﻮد  .حاﻻ او در تاریکی ناخﻮشایﻨﺪي بﻮد -بﯿﺶ از آنﭽه می بایﺴﺖ از ناراحﺘی او لﺬت بﺮدم
زیﺮا جﺴﯿکا اسﺘﻨلی بﺮاي رﻗﺺ از او دعﻮت کﺮده بﻮد  .او نﻤی خﻮاسﺖ جﻮاب مﺜﺒﺖ دهﺪ  ،هﻨﻮز امﯿﺪوار بﻮد که بال او را
انﺘﺨاب کﻨﺪ و ﺛابﺖ کﻨﺪ که او پﯿﺮوز رﻗابﺖ اسﺖ ولی نه هﻢ نﻤی خﻮاسﺖ بﮕﻮیﺪ که شانﺲ شﺮکﺖ در جﺸﻦ را به کﻞ از
دسﺖ بﺪهﺪ  .جﺴﯿکا که به خاﻃﺮ تﺮدیﺪ مایﮏ احﺴاساتﺶ جﺮیﺤه دار شﺪه بﻮد  ،و حﺪس می زد که ﭼه دلﯿلی پﺸﺖ آن اسﺖ
 ،به ﻓکﺮ خﻨﺠﺮ زدن به بال بﻮد  .بازهﻢ ﻏﺮیﺰه ي ﻗﺮار گﺮﻓﺘﻦ بﯿﻦ اﻓکار خﺼﻤانه ي جﺴﯿکا و بال سﺮاغ مﻦ آمﺪ  .حاﻻ
بهﺘﺮ ایﻦ ﻏﺮیﺰه را می شﻨاخﺘﻢ  ،ولی ایﻨکه نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ هﯿﭻ حﺮکﺘی انﺠام دهﻢ وﺿعﯿﺖ را بﺪتﺮ می کﺮد .
مایﮏ در حالی بال را تا کالس زیﺴﺖ شﻨاسی هﻤﺮاهی می کﺮد  ،داشﺖ آماده می شﺪ  .به کلﻨﺠارهاي او گﻮش دادم و
مﻨﺘﻈﺮ ورود آنها شﺪم .آن پﺴﺮ ﺿعﯿﻒ بﻮد  .او بﺮاي ایﻦ رﻗﺺ عﻤﺪًا مﻨﺘﻈﺮ مانﺪه بﻮد  ،نﻤی خﻮاسﺖ ﻗﺒﻞ از ایﻨکه به او
ﭼﺮاغ سﺒﺰ نﺸان داده نﺸﺪه اشﺘﯿاﻗﺶ را نﺸان دهﺪ  .نﻤی خﻮاسﺖ خﻮدش را نﺴﺒﺖ به ﻗﺒﻮل نﺸﺪن آسﯿﺐ پﺬیﺮ کﻨﺪ  ،تﺮجﯿﺢ می
داد بال ﻗﺪم اول را بﺮدارد .بﺰدل .
او دوباره روي لﺒه ي مﯿﺰ ما نﺸﺴﺖ  ،راحﺖ بﻮد  ،صﺪاي اصابﺖ بﺪن او به دیﻮار را با شﺪتی که بﺮاي شکﺴﺘه شﺪن اکﺜﺮ
اسﺘﺨانهایﺶ کاﻓی بﻮد تﺼﻮر کﺮدم .
به آن دخﺘﺮ گفﺖ« خﻮب » ﭼﺸﻢ هایﺶ را به زمﯿﻦ دوخﺘه بﻮد « جﺴﯿکا از مﻦ بﺮاي شﺮکﺖ در مهﻤﻮنی بهاره دعﻮت کﺮد
».

بﺮاي پﯿﺪا کﺮدن جﻮاب درسﺖ تقال کﺮد « خﻮب » مکﺚ کﺮد و تا حﺪودي نا امﯿﺪ شﺪ  .بعﺪ دوباره خﻮدش را جﻤﻊ و جﻮر
کﺮد « بهﺶ گفﺘﻢ بایﺪ در ایﻦ مﻮرد ﻓکﺮ کﻨﻢ»
پﺮسﯿﺪ « ﭼﺮا ایﻦ حﺮﻓﻮ زدي ؟ » لﺤﻦ صﺪایﺶ حاکی از نارﺿایﺘی او بﻮد  ،ولی انﺪکی هﻢ در آن حﺲ آسﻮدگی وجﻮد
داشﺖ
معﻨاي آن ﭼه بﻮد ؟ خﺸﻢ شﺪیﺪ و ﻏﯿﺮ مﻨﺘﻈﺮه اي باعﺚ شﺪ دسﺖ هایﻢ مﺸﺖ شﻮد .
مایﮏ مﺘﻮجه آسﻮدگی نﺸﺪ  .صﻮرتﺶ ﻗﺮمﺰ شﺪه بﻮد ایﻦ به نﻈﺮ یﮏ دعﻮت می آمﺪ و دوباره زمﯿﻦ را نﮕاه کﺮد و ادامه
داد .
 داشﺘﻢ ﻓکﺮ می کﺮدم...خﻮب  ،ﻓکﺮ کﺮدم مﻤکﻨه تﻮ ﻗﺼﺪ داشﺘه باشی از مﻦ دعﻮت کﻨیبال مکﺚ کﺮد .
در لﺤﻈه ي تامﻞ او  ،آیﻨﺪه را روشﻦ تﺮ از آنﭽه آلﯿﺲ تا به حال دیﺪه بﻮد  ،دیﺪم.
حاﻻ آن دخﺘﺮ مﻤکﻦ بﻮد به سﻮال ناگفﺘه ي مایﮏ بله بﮕﻮیﺪ و مﻤکﻦ بﻮد نﮕﻮیﺪ  ،ولی به هﺮ حال یﮏ روز در زمانی نه
ﭼﻨﺪان دور  ،به کﺴی جﻮاب مﺜﺒﺖ می داد  .او دوسﺖ داشﺘﻨی و جﺬاب بﻮد  ،و مﺮدهاي انﺴان نﺴﺒﺖ به ایﻦ حقﯿقﺖ بی تﻮجه
نﺒﻮدنﺪ  .ﭼه کﺴی را از ایﻦ جﻤعﯿﺖ بی زرق و بﺮق انﺘﺨاب می کﺮد ﭼه صﺒﺮ می کﺮد تا از ﻓﻮرکﺲ آزاد شﻮد  ،روزي
می رسﯿﺪ که او باﻻخﺮه بله می گفﺖ.
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بال سﺮیعا و با شﻮر و شﻮق جﻮاب داد « با جﺴﯿکا خﯿلی بهﺖ خﻮش می گﺬره  ،عالﯿه » زمانی که مایﮏ لﺤﻦ صﺪاي او
را هﻀﻢ می کﺮد لﺒﺨﻨﺪ نﺰدن سﺨﺖ بﻮد  .او امﯿﺪوار بﻮد که او بی مﯿلی نﺸان دهﺪ .
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رمان

مانﻨﺪ گﺬشﺘه زنﺪگی او را دیﺪم کالﺞ  ،شﻐﻞ ...عﺸﻖ  ،ازدواج  .دوباره دسﺘﺶ را در دسﺘان پﺪرش دیﺪم  ،تﻤاماً سفﯿﺪ پﻮش ،
صﻮرتﺶ ازشادي بﺮق می زد و به ﻃﺮف نﻮاي مارش واگﻨﺮ می رﻓﺖ
هﯿﭻ گاه ﭼﻨﯿﻦ دردي احﺴاس نکﺮده بﻮدم  .یﮏ انﺴان اگﺮ ﭼﻨﯿﻦ دردي حﺲ می کﺮد حﺘﻤاً تا حﺪ مﺮگ پﯿﺶ می رﻓﺖ یﮏ
نﻤی تﻮانﺴﺖ با هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي زنﺪگی کﻨﺪ .
انﺴان
و ﻓقﻂ درد نﺒﻮد  ،در عﯿﻦ حال خﺸﻤﮕﯿﻦ بﻮدم .
اگﺮﭼه ایﻦ پﺴﺮ معﻤﻮلی و ناﻻیﻖ مﻤکﻦ بﻮد کﺴی نﺒاشﺪ که بال به او جﻮاب مﺜﺒﺖ می داد  ،مایﻞ بﻮدم که جﻤﺠﻤه اش را در
دسﺘانﻢ له کﻨﻢ ،تا درس عﺒﺮتی بﺮاي بقﯿه شﻮد
نﻤی دانﺴﺘﻢ ایﻦ احﺴاس ﭼه بﻮد مﺜﻞ تﺮکﯿﺐ درهﻢ بﺮهﻤی از درد و خﺸﻢ و آرزو و یﺄس بﻮد  .هﯿﭻ گاه ﻗﺒالً ﭼﻨﯿﻦ حﺴی به
مﻦ دسﺖ نﺪاده بﻮد ؛ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ نامی بﺮاي آن بﮕﺬارم .
بال با صﺪامی مالیﻤی گفﺖ :مایﮏ  ،ﻓکﺮ کﻨﻢ تﻮ بایﺪ به جﺴﯿکا جﻮاب مﺜﺒﺖ بﺪي
امﯿﺪهاي مایﮏ از بﯿﻦ رﻓﺖ  .بایﺪ از آن لﺬت می بﺮدم ولی گﺮﻓﺘار پﺲ لﺮزه هاي درد بﻮدم و بﺮاي کاري که درد و خﺸﻢ با
مﻦ کﺮده بﻮد احﺴاس ﻏﻢ و انﺪوه می کﺮدم .
آلﯿﺲ حﻖ داشﺖ  .مﻦ به انﺪازه ي کاﻓی ﻗﻮي نﺒﻮدم .

مایﮏ با کﺞ خلقی پﺮسﯿﺪ :از کﺴی دعﻮت کﺮدي؟
نﮕاهی به مﻦ انﺪاخﺖ  ،پﺲ از گﺬشﺖ هفﺘه ها دوباره مﺸکﻮك شﺪه بﻮد  .مﺘﻮجه شﺪم که که به هﺪﻓﻢ خﯿانﺖ کﺮده ام ؛ سﺮم
به ﻃﺮف بال مﺘﻤایﻞ شﺪه بﻮد .
حﺴادت شﺪیﺪ در اﻓکار او حﺴادت به هﺮ کﺴی که آن دخﺘﺮ به او تﺮجﯿﺢ داده بﻮد ناگهان اسﻤی بﺮاي احﺴاس بی نام مﻦ
گﺬاشﺖ .مﻦ حﺴﻮد بﻮدم .
آن دخﺘﺮ با کﻤی شﻮخی گفﺖ  :نه  ،مﻦ اصالً ﻗﺼﺪ رﻗﺼﯿﺪن نﺪارم
از بﯿﻦ نﺪامﺖ و خﺸﻢ  ،با کلﻤات او احﺴاس آسﻮدگی کﺮدم  .ناگهان مﻦ هﻢ جﺰو 'رﻗﺒاي مﻦ 'به حﺴاب می آمﺪم .
مایﮏ با لﺤﻦ نﺴﺒﺘاً گﺴﺘاخانه اي پﺮسﯿﺪ :ﭼﺮا نه؟
از ایﻨکه ﭼﻨﯿﻦ لﺤﻨی را بﺮاي او بکار بﺮده بﻮد دلﺨﻮر شﺪم  .ﻏﺮشﻢ را ﻓﺮو خﻮردم
او جﻮاب داد :اون شﻨﺒه ﻗﺮاره بﺮم سﯿاتﻞ
کﻨﺠکاوي به انﺪازه ي گﺬشﺘه آزار دهﻨﺪه نﺒﻮد  .خﯿلی زود کﺠاها و ﭼﺮاهاي ایﻦ مﻮﺿﻮع اﻓﺸا شﺪه را می ﻓهﻤﯿﺪم .
لﺤﻦ مایﮏ به ﻃﻮر ناخﻮشایﻨﺪي کﻨایه آمﯿﺰ بﻮد
 نﻤی تﻮنی یه آخﺮ هفﺘه ي دیﮕه بﺮي؟حاﻻ لﺤﻦ بال تﻨﺪتﺮ شﺪه بﻮد
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حاﻻ  ،حﺘﻤاً آلﯿﺲ در حال دیﺪن تﻐﯿﯿﺮات آیﻨﺪه و خﺮاب شﺪن آن بﻮد  .آیا ایﻦ باعﺚ خﺸﻨﻮدي او می شﺪ ؟
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 -نه  ،مﺘاسفﻢ  .با ایﻦ حﺴاب بهﺘﺮه جﺴﯿکا رو بﯿﺶ از ایﻦ مﻨﺘﻈﺮ نﺬاري بی ادبﯿه

نﮕﺮانی او بﺮاي احﺴاسات جﺴﯿکا آتﺶ حﺴادت مﻦ را بﺮاﻓﺮوخﺘه تﺮ کﺮد  .واﺿﺢ بﻮد که ایﻦ سفﺮ سﯿاتﻞ ﻓقﻂ بهانه اي
بﺮاي نه گفﺘﻦ بﻮد .آیا او بﺮاي وﻓاداري به دوسﺘﺶ نﭙﺬیﺮﻓﺘه بﻮد ؟ در ایﻦ صﻮرت او ﭼﯿﺰي ﻓﺮاتﺮ از از خﻮد گﺬشﺘه بﻮد .
آیا واﻗعاً دوسﺖ داشﺖ جﻮاب مﺜﺒﺖ بﺪهﺪ ؟ یا هﺮ دو حﺪسﻢ ﻏلﻂ بﻮد ؟ آیا به کﺲ دیﮕﺮي عالﻗه مﻨﺪ بﻮد ؟
مایﮏ زیﺮ لﺐ گفﺖ  :آره  ،حﻖ با تﻮﺋه
به ﻗﺪري روحﯿه اش را باخﺘه بﻮد که تقﺮیﺒاً دلﻢ بﺮایﺶ سﻮخﺖ  .تقﺮیﺒاً ﭼﺸﻢ هایﺶ را از دخﺘﺮ بﺮ گﺮﻓﺖ و دیﺪ مﻦ را به
سﻮي ﭼهﺮه ي او در اﻓکارش بﺴﺖ .
تﺤﻤﻞ آن را نﺪاشﺘﻢ .
بﺮگﺸﺘﻢ تا خﻮدم ﭼهﺮه ي او را بﺨﻮانﻢ  ،بﺮاي اولﯿﻦ بار پﺲ از گﺬشﺖ بﯿﺶ از یﮏ ماه  .دادن ﭼﻨﯿﻦ اجازه اي به خﻮدم یﮏ
رهایی بﺰرگی بﻮد  ،مﺜﻞ بازدم هﻮا از شﺶ هاي یﮏ انﺴان پﺲ از مﺪت ها او ﭼﺸﻢ هایﺶ را بﺴﺘه بﻮد و انﮕﺸﺖ هایﺶ را
به شقﯿقه اش ﻓﺸار می داد  .شانه هایﺶ با حالﺘی تﺪاﻓعی به داخﻞ کﺞ شﺪه بﻮدنﺪ  .سﺮش را به آرامی تکان داد  ،انﮕار می
خﻮاسﺖ اﻓکاري را از سﺮش خارج کﻨﺪ  .نا امﯿﺪکﻨﻨﺪه  .جﺬاب .
صﺪاي آﻗاي بﻨﺮ او را از خﯿاﻻتﺶ بﯿﺮون کﺸﯿﺪ و ﭼﺸﻢ هایﺶ به آرامی باز شﺪنﺪ  .ﻓﻮرا ً به مﻦ نﮕاه کﺮد  ،احﺘﻤاﻻً نﮕاه مﺮا
حﺲ کﺮده بﻮد  .با هﻤان ﭼهﺮه ي سﺮدرگﻤی که مﺪتها مﺮا اﺛﯿﺮ خﻮد کﺮده بﻮد به ﭼﺸﻢ هایﻢ خﯿﺮه شﺪ .

او نﮕاهﺶ را بﺮ نﮕﺮدانﺪ  .ﭼﺸﻢ هایﺶ به جاي جﻮاب  ،پﺮ از سﻮال بﻮدنﺪ .
می تﻮانﺴﺘﻢ بازتاب ﭼﺸﻢ هاي خﻮدم را در آنها بﺒﯿﻨﻢ و دیﺪم که از تﺸﻨﮕی سﯿاه بﻮدنﺪ  .تقﺮیﺒاً دو هفﺘه از آخﺮیﻦ سفﺮ شکاري
ام می گﺬشﺖ؛ امﺮوز  ،روز مﻨاسﺒی بﺮاي خﺮد شﺪن اراده ام نﺒﻮد  .ولی ایﻦ سﯿاهی به نﻈﺮ نﻤی رسﯿﺪ که او را تﺮسانﺪه
باشﺪ  .هﻨﻮز جهﺖ نﮕاهﺶ را عﻮض نکﺮده بﻮد  ،و پﻮسﺘﺶ به رنﮓ صﻮرتی مالیﻢ و جﺬابی درآمﺪ .
حاﻻ داشﺖ به ﭼه ﻓکﺮ می کﺮد؟
می شﺪ گفﺖ ایﻦ سﻮال را با صﺪاي بلﻨﺪي پﺮسﯿﺪم  ،ولی در هﻤان لﺤﻈه آﻗاي بﻨﺮ اسﻢ مﻦ را صﺪا زد  .جﻮاب درسﺖ را
زمانی که نﮕاه کﻮتاهی به سﻤﺖ او انﺪاخﺘﻢ از سﺮش بﯿﺮون کﺸﯿﺪم .
یﮏ بار به تﻨﺪي نفﺲ کﺸﯿﺪم :ﭼﺮخه ي کﺮبﺰ
عﻄﺶ گلﻮیﻢ را سﻮزانﺪ عﻀالتﻢ مﻨقﺒﺾ شﺪ و دهانﻢ را انﺒاشﺘه از سﻢ کﺮد ﭼﺸﻢ هایﻢ را بﺴﺘﻢ  ،سعی کﺮدم آرزوي خﻮن او
را از خﻮدم دور کﻨﻢ .
هﯿﻮﻻ از گﺬشﺘه ﻗﻮي تﺮ شﺪه بﻮد  .هﯿﻮﻻ داشﺖ شادي می کﺮد  .او حﺘی آیﻨﺪه ي دوگانه اي را به ﻃﻮر پﻨﺠاه -پﻨﺠاه شانﺲ
داشﺘﻦ آنﭽه را می ﻃلﺒﯿﺪ به او می داد  ،بی شﺮمانه در آﻏﻮش کﺸﯿﺪه بﻮد  .آیﻨﺪه ي مﺮتعﺶ سﻮم  ،که سعی کﺮده بﻮدم آن را
با ﻗﺪرت اراده بﺴازم  ،ﻓﺮو پاشﯿﺪه بﻮد -تﻮسﻂ حﺴادت عادي و بقﯿه ﭼﯿﺰها و حاﻻ او به هﺪﻓﺶ نﺰدیﮏ تﺮ شﺪه بﻮد .
پﺸﯿﻤانی و عﺬاب وجﺪان با عﻄﺶ شﺮوع به سﻮخﺘﻦ کﺮد  ،و اگﺮ ﻗادر به اشﮏ ریﺨﺘﻦ بﻮدم  ،حاﻻ ﭼﺸﻤانﻢ از آن پﺮ شﺪه
بﻮد .
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در آن لﺤﻈه عﺬاب وجﺪان ﻏﻢ و یا خﺸﻤی احﺴاس نکﺮدم  .می دانﺴﺘﻢ که باز آن احﺴاس ها به سﺮاﻏﻢ می آیﻨﺪ  ،خﯿلی زود
هﻢ می آیﻨﺪ ولی بﺮاي هﻤﯿﻦ لﺤﻈه  ،انﮕار که ﻓاتﺢ بﻮدم نه بازنﺪه .
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مﻦ ﭼه کار کﺮده بﻮدم ؟

می دانﺴﺘﻢ که نﺒﺮد را باخﺘه ام  ،انﮕار هﯿﭻ دلﯿلی وجﻮد نﺪاشﺖ که در بﺮابﺮ آنﭽه می خﻮاسﺘﻢ مقاومﺖ کﻨﻢ ؛ بﺮگﺸﺘﻢ تا
بازهﻢ به او نﮕاه کﻨﻢ .او در مﻮهایﺶ پﻨهان شﺪه بﻮد  ،ولی می تﻮانﺴﺖ از بﯿﻦ ﻃﺮه مﻮهایﺶ بﺒﯿﻨﻢ که حاﻻ گﻮنه هایﺶ به
رنﮓ ﻗﺮمﺰ درآمﺪه اسﺖ .
او دیﮕﺮ نﮕاه خﯿﺮه ام را مالﻗات نکﺮد  ،ولی با حالﺘی عﺼﺒی ﻗﺴﻤﺘی از مﻮهاي تﯿﺮه اش را بﯿﻦ انﮕﺸﺖ هایﺶ پﯿﭽﯿﺪ .
انﮕﺸﺖ هاي ﻇﺮیفﺶ  ،مﭻ ﺿعﯿفﺶ آنها بﺴﯿار شکﻨﻨﺪه بﻮدنﺪ  ،به نﻈﺮ می رسﯿﺪ به هﺮ دلﯿﻞ مﻤکﻦ اسﺖ ﻓقﻂ با نفﺲ هاي
مﻦ خﻮرد شﻮنﺪ
نه ،نه ،نه  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ ایﻦ کار را انﺠام دهﻢ  .او خﯿلی ﻇﺮیﻒ بﻮد  ،خﯿلی خﻮب بﻮد  ،خﯿلی ارزشﻤﻨﺪ تﺮ از ایﻨها بﻮد که
سﺰاوار ایﻦ سﺮنﻮشﺖ باشﺪ  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ اجازه دهﻢ زنﺪگی ام به زنﺪگی او گﺮه بﺨﻮرد  ،که نابﻮدش کﻨﺪ .
ولی از او دور هﻢ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ بﻤانﻢ  .آلﯿﺲ در ایﻦ مﻮرد درسﺖ می گفﺖ .
هﯿﻮﻻي درونﻢ با تﺮدیﺪ مﻦ  ،ﻏﺮیﺪ .
هﻤان ﻃﻮر که بﯿﻦ انﺘﺨاب صﺨﺮه و زمﯿﻦ سﺨﺖ مﺮدد بﻮدم  ،ساعﺖ کﻮتاه با او بﻮدنﻢ بﺴﯿار سﺮیﻊ سﭙﺮي شﺪ  .زنﮓ به
صﺪا درآمﺪ و او بﺪون نﮕاه کﺮدن به مﻦ شﺮوع به جﻤﻊ کﺮدن وسایلﺶ کﺮد  .ایﻦ مﻮﺿﻮع مﺮا نا امﯿﺪ کﺮد  ،ولی به سﺨﺘی
می تﻮانﺴﺘﻢ انﺘﻈار ﭼﯿﺰي ﻏﯿﺮ از آن را داشﺘه باشﻢ  .رﻓﺘاري که از بعﺪ از تﺼادف با او داشﺘﻢ نا بﺨﺸﻮدنی بﻮد .

عﺰم راسﺨﻢ هﻤﯿﻦ حاﻻ هﻢ ﻓﺮو پاشﯿﺪه بﻮد
ﻗﺒﻞ از نﮕاه کﺮدن به مﻦ مکﺚ کﺮد ؛ وﻗﺘی سﺮش را بﺮگﺮدانﺪ  ،حالﺖ ﭼهﺮه اش بی اعﺘﻤاد و مﺤﺘاط بﻮد .
به خﻮدم یادآوري کﺮدم که او هﻤه جﻮره حﻖ داشﺖ به مﻦ بی اعﺘﻤاد باشﺪ  .که بایﺪ باشﺪ .
مﻨﺘﻈﺮ مانﺪ تا ادامه دهﻢ  ،ولی مﻦ ﻓقﻂ به او خﯿﺮه شﺪم  ،ﭼهﺮه اش را می خﻮانﺪم  .در حالی که با تﺸﻨﮕی مﺒارزه می کﺮدم
با دهان تﻨفﺲ کﺮدم .
باﻻخﺮه گفﺖ :ﭼﯿه؟ بﺒﯿﻨﻢ دوباره داري با مﻦ حﺮف می زنی ؟
رنﺠﺸی در لﺤﻦ صﺪایﺶ بﻮد  ،مﺜﻞ خﺸﻤﺶ  ،دوسﺖ داشﺘﻨی بﻮد باعﺚ شﺪ بﺨﻮاهﻢ لﺒﺨﻨﺪ بﺰنﻢ .
مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم ﭼﻄﻮر بایﺪ به او جﻮاب می دادم .آیا به مفهﻮمی که مﻮرد نﻈﺮ او بﻮد ،دوباره با او حﺮف می زدم؟ نه  .نه
اگﺮ در ایﻦ باره کاري از دسﺘﻢ ساخﺘه بﻮد  .بایﺪ سعی کاري ساخﺘه باشﺪ .
به او گفﺘﻢ :نه  ،درواﻗﻊ نه
ﭼﺸﻢ هایﺶ را بﺴﺖ  ،ایﻦ باعﺚ نا امﯿﺪي مﻦ شﺪ  .ایﻦ کار جلﻮي بهﺘﺮیﻦ راه دسﺘﺮسی مﻦ به احﺴاسات او را می گﺮﻓﺖ .
بﺪون ایﻨکه ﭼﺸﻢ هایﺶ را باز کﻨﺪ  ،نفﺲ آرام و عﻤﯿقی کشید .آرواره اش سﺨﺖ شﺪه بﻮد .
وﻗﺘی دوباره صﺤﺒﺖ کﺮد  ،ﭼﺸﻢ هایﺶ هﻢ ﭼﻨان بﺴﺘه بﻮد  .بﺪون شﮏ ایﻦ راه مﺘﺪاول انﺴان ها بﺮاي مکالﻤه نﺒﻮد  .ﭼﺮا
ایﻦ کار را کﺮد ؟
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نﺘﻮانﺴﺘﻢ جلﻮي خﻮدم را بﮕﯿﺮم ،گفﺘﻢ :بال؟
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 -پﺲ ﭼی می خﻮاي  ،ادوارد؟

آهﻨﮓ اسﻤﻢ روي لﺒهاي او تاﺛﯿﺮ عﺠﯿﺒی روي بﺪنﻢ گﺬاشﺖ  .اگﺮ ﻗلﺒﻢ می زد  ،احﺘﻤاﻻً حاﻻ ﺿﺮبانﺶ شﺪت می گﺮﻓﺖ  .اما
ﭼﻄﻮر جﻮاب دهﻢ ؟
تﺼﻤﯿﻢ گﺮﻓﺘﻢ حقﯿقﺖ را بﮕﻮیﻢ  .از حاﻻ می بایﺴﺖ با او تا جایی که می تﻮانﺴﺘﻢ صادق باشﻢ  .نﻤی خﻮاسﺘﻢ سﺰاوار عﺪم
اعﺘﻤاد او باشﻢ حﺘی اگﺮ به دسﺖ آوردن اعﺘﻤاد او ﻏﯿﺮ مﻤکﻦ بﻮد
به او گفﺘﻢ  :مﺘاسفﻢ
ایﻦ حﺮف از هﺮﭼه می دانﺴﺖ راسﺖ تﺮ بﻮد  .مﺘاسفانه  ،ﻓقﻂ می تﻮانﺴﺘﻢ بﺮاي ﭼﯿﺰهاي جﺰﺋی اي که گفﺘﻦ آن بی خﻄﺮ
بﻮد عذرخﻮاهی کﻨﻢ
 خﯿلی بﺪ رﻓﺘار کﺮدم  ،می دونﻢ  .اما راسﺘﺸﻮ بﺨﻮاي  ،ایﻦ ﻃﻮري بهﺘﺮه.اگﺮ می تﻮانﺴﺘﻢ به بﺪ رﻓﺘاري ادامه دهﻢ  ،بﺮاي او بهﺘﺮ بﻮدم  .آیا می تﻮانﺴﺘﻢ ؟
ﭼﺸﻢ هایﺶ باز شﺪنﺪ  ،حالﺘﺸان هﻨﻮز مﺤﺘاط بﻮد .
 نﻤی دونﻢ مﻨﻈﻮرت ﭼﯿهسعی کﺮدم تا جایی که می شﺪ به او هﺸﺪار دهﻢ

مﻄﻤﺌﻨاً تا هﻤﯿﻦ ﻗﺪر می تﻮانﺴﺖ حﺲ کﻨﺪ  .او دخﺘﺮ باهﻮشی بﻮد
 به مﻦ اعﺘﻤاد کﻦﭼﺸﻢ هایﺶ تﻨﮓ شﺪنﺪ و به یاد آوردم که آن کلﻤات را ﻗﺒالً هﻢ به او گفﺘه بﻮدم درسﺖ ﻗﺒﻞ از شکﺴﺘﻦ ﻗﻮلﻢ  .وﻗﺘی دنﺪان
هایﺶ به هﻢ سایﯿﺪه شﺪ ،بﺮ خﻮد لﺮزیﺪم او هﻢ به روشﻨی به یاد می آورد .
با عﺼﺒانﯿﺖ گفﺖ  :حﯿﻒ که زودتﺮ مﺘﻮجه ایﻦ مﻮﺿﻮع نﺸﺪي  ،وگﺮنه می تﻮنﺴﺘی خﻮدتﻮ از ایﻦ هﻤه پﺸﯿﻤﻮنی نﺠات بﺪي
با حﯿﺮت به او خﯿﺮه شﺪم  .او از پﺸﯿﻤانی هاي مﻦ ﭼه می دانﺴﺖ ؟
پﺮسﯿﺪم:پﺸﯿﻤﻮنی؟ پﺸﯿﻤﻮن بﺮاي ﭼی؟
به تﻨﺪي گفﺖ :بﺮاي ایﻨکه نﺬاشﺘی اون ون لعﻨﺘی مﻨﻮ له و لﻮرده کﻨه
هاج و واج  ،سﺮ جایﻢ مﯿﺨکﻮب شﺪم .
ﭼﻄﻮر می تﻮانﺴﺖ هﻤﭽﯿﻦ ﻓکﺮي بکﻨﺪ ؟ نﺠات جان او تﻨها کار ﻗابﻞ ﻗﺒﻮلی بﻮد که از زمان دیﺪن او انﺠام داده بﻮدم  .تﻨها
ﭼﯿﺰي که از آن شﺮمﻨﺪه نﺒﻮدم  .اولﯿﻦ و تﻨها کاري که به خاﻃﺮ آن از وجﻮد خﻮدم شاد بﻮدم  .از اولﯿﻦ دﻗﯿقه اي که بﻮي او
را حﺲ کﺮده بﻮدم بﺮاي زنﺪه نﮕه داشﺘﻦ او جﻨﮕﯿﺪه بﻮدم  .ﭼﻄﻮر می تﻮانﺴﺖ در مﻮرد مﻦ هﻤﭽﯿﻦ ﻓکﺮي بکﻨﺪ ؟ ﭼﻄﻮر
جﺮأت می کﺮد تﻨها عﻤﻞ خﻮب مﻦ را در بﯿﻦ ایﻦ هﻤه آشفﺘﮕی زیﺮ سﻮال بﺒﺮد ؟
 -تﻮ ﻓکﺮ می کﻨی مﻦ از نﺠات دادن جﻮن تﻮ پﺸﯿﻤﻮنﻢ؟
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در مقابﻞ جﻮاب داد :می دونﻢ که هﺴﺘی
ﻗﻀاوت او از نﯿﺖ مﻦ  ،مﺮا به جﻮش آورد
 -تﻮ هﯿﭽی نﻤی دونی

ﭼقﺪر ﻃﺮز کار ذهﻦ او گﯿﺞ کﻨﻨﺪه و دور از ﻓهﻢ بﻮد ! او نﺒایﺪ آن ﻃﻮري ﻓکﺮ می کﺮد که بقﯿه ي انﺴان ها می کﺮدنﺪ .
احﺘﻤاﻻ ! ایﻦ علﺘی که پﺸﺖ سکﻮت ذهﻨی او وجﻮد داشﺖ را تﻮﺿﯿﺢ می داد .
سﺮش را به سﺮعﺖ از مﻦ بﺮگﺮدانﺪ  ،باز دنﺪان هایﺶ را بهﻢ می ﻓﺸﺮد  .گﻮنه هایﺶ گﻞ انﺪاخﺘه بﻮدنﺪ  ،ایﻦ بار به خاﻃﺮ
خﺸﻢ  .او کﺘابهایﺶ را جﻤﻊ کﺮد و بﺪون نﮕاه کﺮدن به مﻦ به ﻃﺮف در اتاق رﻓﺖ .
با ایﻨکه آزرده بﻮدم  ،سﺨﺖ بﻮد خﺸﻢ او را انﺪکی سﺮگﺮم کﻨﻨﺪه نﯿابﻢ
با حالﺖ شﻖ و رﻗی راه می رﻓﺖ  ،بﺪون ایﻨکه نﮕاه کﻨﺪ کﺠا می رود و پایﺶ به ﻗﺴﻤﺖ پایﯿﻦ ﭼهارﭼﻮب در گﯿﺮ کﺮد .
سکﻨﺪري خﻮرد و لﻮازمﺶ روي زمﯿﻦ ریﺨﺖ  .به جاي ایﻨکه خﻢ شﻮد تا آنها را بﺮدارد  ،مﺤکﻢ سﺮ جایﺶ ایﺴﺘاد  ،حﺘی به
پایﯿﻦ نﮕاه هﻢ نکﺮد  ،انﮕار مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮد کﺘاب ها ارزش جﻤﻊ کﺮدن داشﺘه باشﻨﺪ  .سعی کﺮدم نﺨﻨﺪم .
هﯿﭻ کﺲ آنﺠا نﺒﻮد که مﻦ را تﻤاشا کﻨﺪ به سﺮعﺖ کﻨار او رﻓﺘﻢ و ﻗﺒﻞ از ایﻨکه پایﯿﻦ را نﮕاه کﻨﺪ آنها را روي هﻢ گﺬاشﺘﻢ .

با صﺪاي سﺮد و جﺪي اي گفﺖ :مﺘﺸکﺮم
لﺤﻦ صﺪایﺶ آزردگی را در مﻦ بازگﺮدانﺪ .
به هﻤان سﺮدي پاسﺦ دادم:خﻮاهﺶ می کﻨﻢ
به تﻨﺪي بﺪنﺶ را صاف کﺮد و به سﺮعﺖ به سﻤﺖ کالس بعﺪي اش رﻓﺖ  .تا زمانی که پﯿکﺮ خﺸﻤﮕﯿﻦ او از نﻈﺮ ناپﺪیﺪ
شﺪ  ،تﻤاشایﺶ کﺮدم .
ساعﺖ اسﭙانﯿایی که بﺮایﻢ تار و نامﺸﺨﺺ بﻮد تﻤام شﺪ  .خانﻢ گﻮف در مﻮرد پﺮیﺸانی مﻦ سﻮالی نﭙﺮسﯿﺪ می دانﺴﺖ
اسﭙانﯿایی مﻦ به مﺮاتﺐ بهﺘﺮ از خﻮدش اسﺖ مﺮا آزاد گﺬاشﺖ تا ﻓکﺮ کﻨﻢ .
پﺲ  ،نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ آن دخﺘﺮ را نادیﺪه بﮕﯿﺮم  .تا ایﻦ حﺪ معلﻮم بﻮد  .ولی آیا مفهﻮمﺶ ایﻦ بﻮد که هﯿﭻ انﺘﺨابی جﺰ نابﻮدي او
نﺪاشﺘﻢ ؟ آن نﻤی تﻮانﺴﺖ تﻨها آیﻨﺪه ي مﻤکﻦ باشﺪ  .بایﺪ انﺘﺨاب هاي دیﮕﺮي نﯿﺰ می بﻮد  ،تا تعادل بﺮﻗﺮار شﻮد  .سعی
کﺮدم به راهی ﻓکﺮ کﻨﻢ ...
تا زمانی که آن ساعﺖ داشﺖ دیﮕﺮ به اتﻤام می رسﯿﺪ تﻮجهی به امﺖ نکﺮده بﻮدم .او کﻨﺠکاو بﻮد امﺖ اﻏلﺐ روي تحوﻻت
خلﻖ و خﻮي دیﮕﺮان حﺴاس نﺒﻮد  ،ولی می تﻮانﺴﺖ تﻐﯿﯿﺮ آشکاري را که در مﻦ به وجﻮد آمﺪه بﻮد بﺒﯿﻨﺪ  .در عﺠﺐ بﻮد که
ﭼه ﭼﯿﺰي حالﺖ اخﻤﻮي بی امان ﭼهﺮه ام را از بﯿﻦ بﺮده اسﺖ  .او در تالش بﻮد تا تعﺮیفی بﺮاي ایﻦ تﻐﯿﯿﺮ بﯿابﺪ  ،و
باﻻخﺮه به ایﻦ نﺘﯿﺠه رسﯿﺪ که مﻦ امﯿﺪوار به نﻈﺮ می رسﻢ .
امﯿﺪوار ؟ از بﯿﺮون ایﻦ گﻮنه به نﻈﺮ می آمﺪ ؟

صفحه 85

برای دانلود رمان های بیشتر به سایت  behtoop.comمراجعه کنید
PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

کﻤی خﻢ شﺪ  ،مﺮا دیﺪ و بعﺪ سﺮ جایﺶ خﺸکﺶ زد  .در حالی که حﻮاسﻢ بﻮد پﻮسﺖ سﺮدم با او تﻤاس پﯿﺪا نکﻨﺪ  ،کﺘاب هاي
او را به دسﺘﺶ دادم .

PDF.tarikhema.org

رمان

گرگ و میش | کتاب پنجم  :خورشید نیمه شب

هﻤان ﻃﻮر که به ﻃﺮف ولﻮو می رﻓﺘﯿﻢ به ایﺪه ي امﯿﺪ داشﺘﻦ ﻓکﺮ کﺮدم  ،در عﺠﺐ بﻮدم که دﻗﯿقاً بایﺪ بﺮاي ﭼه ﭼﯿﺰي امﯿﺪ
داشﺘه باشﻢ.
ولی زمان زیادي بﺮاي ﻓکﺮ کﺮدن بﺪسﺖ نﯿامﺪ  .به خاﻃﺮ حﺴاسﯿﺘی که هﻤﯿﺸه در مﻮرد اﻓکاري که راجﻊ به آن دخﺘﺮ بﻮد
داشﺘﻢ  ،ﻃﻨﯿﻦ اسﻢ بال در سﺮ ...سﺮ رﻗﯿﺒانﻢ احﺘﻤاﻻً بایﺪ به آن مﻮﺿﻮع اﻗﺮار می کﺮدم تﻮجهﻢ را جلﺐ کﺮد  .اریﮏ و تایلﺮ
 ،از شکﺴﺖ مایﮏ با خﺸﻨﻮدي ﻓﺮاوان شﻨﯿﺪه بﻮدنﺪ  ،داشﺘﻨﺪ آماده می شﺪنﺪ تا پﯿﺸﻨهاداتﺸان را مﻄﺮح کﻨﻨﺪ .
اریﮏ از حاﻻ در جاي خﻮد ایﺴﺘاده و به تﺮاك او تکﯿه داده بﻮد  .کالس تایلﺮ به خاﻃﺮ گﺮﻓﺘﻦ تکالﯿﻒ با تﺄخﯿﺮ تﻤام می شﺪ
و او عﺠله داشﺖ که ﻗﺒﻞ از ایﻨکه بال ﻓﺮار کﻨﺪ  ،او را گﯿﺮ بﯿﻨﺪازد بایﺪ می دیﺪم ﭼه می شﻮد .
زمﺰمه وار به امﺖ گفﺘﻢ :واسه بقﯿه صﺒﺮ کﻨﯿﻢ  ،باشه ؟
با بﺪ گﻤانی به مﻦ نﮕاه کﺮد  ،ولی بعﺪ شانه هایﺶ را باﻻ انﺪاخﺖ و سﺮش را به نﺸانه ي تﺄیﯿﺪ تکان داد .
در حالی که به خاﻃﺮ درخﻮاسﺖ عﺠﯿﺐ مﻦ مﺘﺤﯿﺮ شﺪه بﻮد ،انﺪیﺸﯿﺪ  :پﺴﺮه عقلﺸﻮ از دسﺖ داده .
بال را دیﺪم که از سالﻦ ورزش بﯿﺮون آمﺪ و مﻦ در جایی که او نﻤی تﻮانﺴﺖ بﺒﯿﻨﺪ که مﻨﺘﻈﺮ رد شﺪنﺶ هﺴﺘﻢ ایﺴﺘادم  .هﻤان
ﻃﻮر که به کﻤﯿﻨﮕاه اریﮏ نﺰدیﮏ می شﺪ  ،جلﻮ رﻓﺘﻢ  ،ﻗﺪم هایﻢ را ﻃﻮري تﻨﻈﯿﻢ کﺮدم که در زمان مﻨاسﺐ گام بﺮدارم .
دیﺪم که بﺪن او وﻗﺘی دیﺪ آن پﺴﺮ مﻨﺘﻈﺮ اوسﺖ سﺨﺖ شﺪ بﺮاي لﺤﻈه اي خﺸکﺶ زد  ،بعﺪ آرام شﺪ و به جلﻮ حﺮکﺖ کﺮد
.

ناگهان به ﻃﻮري ﻏﯿﺮ مﻨﺘﻈﺮه مﻀﻄﺮب بﻮدم  .ﭼه اتفاﻗی می اﻓﺘاد اگﺮ آن نﻮجﻮان بلﻨﺪ و ﻻﻏﺮ انﺪام با آن پﻮسﺖ نا سالﻤﺶ
به گﻮنه اي به ﭼﺸﻢ او خﻮشایﻨﺪ می آمﺪ ؟
اریﮏ با صﺪاي بلﻨﺪي آب دهانﺶ را ﻓﺮو بﺮد  ،سﯿﺐ گلﻮیﺶ باﻻوپایﯿﻦ شﺪ
 سالم  ،بالبه نﻈﺮ می رسﯿﺪ بال از حالﺖ عﺼﺒی او بی اﻃالع باشﺪ .
بﺪون نﮕاه کﺮدن به ﭼهﺮه ي وحﺸﺖ زده ي اریﮏ  ،در تﺮاکﺶ را باز کﺮد و پﺮسﯿﺪ :ﭼه خﺒﺮا؟
 اوه  ،ﻓقﻂ داشﺘﻢ با خﻮدم ﻓکﺮ می کﺮدم ...که تﻮ می خﻮاي با مﻦ به مهﻤﻮنی رﻗﺺ بهاره بﯿاي؟صﺪایﺶ شکﺴﺘه شﺪ
او باﻻخﺮه سﺮش را بلﻨﺪ کﺮد .آیا ﻗاﻓلﮕﯿﺮ شﺪه بﻮد  ،یا خﺸﻨﻮد بﻮد ؟ اریﮏ نﺘﻮانﺴﺖ به ﭼﺸﻢ هاي او نﮕاه کﻨﺪ  ،بﻨابﺮایﻦ نﻤی
ﭼهﺮه ي او را در ذهﻦ اریﮏ بﺒﯿﻨﻢ .
تﻮانﺴﺘﻢ
او گفﺖ:ﻓکﺮ می کﺮدم انﺘﺨاب با دخﺘﺮاس
به نﻈﺮ آشفﺘه می رسﯿﺪ
با بی ﭼارگی جﻮاب داد :خﻮب  ،آره
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شﻨﯿﺪم که با لﺤﻦ دوسﺘانه اي گفﺖ  :سالم  ،اریﮏ
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ایﻦ پﺴﺮ رﻗﺖ انﮕﯿﺰ به انﺪازه ي مایﮏ نﯿﻮتﻮن مﺮا نﺮنﺠانﺪ  ،ولی تا زمانی که بال با صﺪاي مالیﻤی جﻮاب او را نﺪاد
نﺘﻮانﺴﺘﻢ به خاﻃﺮ تﺮس او حﺲ تﺮحﻤی در خﻮدم بﯿابﻢ .
 از پﯿﺸﻨهادت مﻤﻨﻮنﻢ ،اما روز مهﻤﻮنی مﻦ بایﺪ تﻮي سﯿاتﻞ باشﻢبا ایﻨکه ﻗﺒالً ایﻦ را شﻨﯿﺪه بﻮد  ،ولی باز هﻢ بﺮایﺶ ناامﯿﺪي به هﻤﺮاه داشﺖ .
زیﺮ لﺐ گفﺖ :اوه  ،خﻮب  ،شایﺪ دﻓعه ي بعﺪ
 حﺘﻤاًو لﺒﺶ را گاز گﺮﻓﺖ  ،انﮕار از ایﻨکه بﺮاي او روزنه ي امﯿﺪي جا گﺬاشﺘه بﻮد  ،پﺸﯿﻤان باشﺪ  .از آن خﻮشﻢ آمﺪ
اریﮏ در جهﺖ خالف ماشﯿﻨﺶ به راه اﻓﺘاد  ،ﻓقﻂ در ﻓکﺮ ﻓﺮار بﻮد .در آن لﺤﻈه از کﻨار او گﺬشﺘﻢ و صﺪاي آه ناشی از
آسﻮدگی او را شﻨﯿﺪم  .خﻨﺪیﺪم .
او به ﻃﺮف صﺪا بﺮگﺸﺖ  ،ولی مﺴﺘقﯿﻢ به جلﻮ خﯿﺮه شﺪم  ،سعی کﺮدم جلﻮي خﻨﺪه ام را بﮕﯿﺮم .
تایلﺮ پﺸﺖ سﺮ مﻦ بﻮد  ،تقﺮیﺒاً می دویﺪ  ،عﺠله داشﺖ تا ﻗﺒﻞ از ایﻨکه بال از آنﺠا بﺮود به او بﺮسﺪ  .او شﺠاع تﺮ و با
اعﺘﻤاد به نفﺲ تﺮ از دوتاي دیﮕﺮ بﻮد ؛ او ﻓقﻂ بﺮاي ایﻦ ایﻨقﺪر مﻨﺘﻈﺮ مانﺪه بﻮد تا به اولﻮیﺖ خﻮاسﺘه ي مایﮏ احﺘﺮام
گﺬاشﺘه باشﺪ .

مﻦ تایلﺮ کﺮاولی را یﮏ رﻗﯿﺐ شﻤﺮده بﻮدم  ،هﺮﭼﻨﺪ می دانﺴﺘﻢ ایﻦ کار ﻏلﻂ بﻮد  .او به نﻈﺮ مﻦ به ﻃﻮر کﺴﻞ کﻨﻨﺪه اي
معﻤﻮلی بﻮد  ،ولی مﻦ از سلﯿقه ي بال ﭼه می دانﺴﺘﻢ ؟ شایﺪ او از پﺴﺮهاي مﺘﻮسﻂ خﻮشﺶ می آمﺪ ...
با ایﻦ ﻓکﺮ به خﻮد لﺮزیﺪم  .مﻦ هﯿﭻ گاه نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ پﺴﺮ معﻤﻮلی اي باشﻢ  .ﭼقﺪر به حﺴاب آوردن خﻮدم به عﻨﻮان رﻗﯿﺐ
دوسﺘﺪاران او احﻤقانه بﻮد  .اصالً او ﭼﻄﻮر می تﻮانﺴﺖ بﺮاي کﺴی که از هﺮ جهﺖ  ،یﮏ هﯿﻮﻻ بﻮد  ،اهﻤﯿﺖ ﻗاﺋﻞ شﻮد ؟
او بﺮاي یﮏ هﯿﻮﻻ زیاد از حﺪ خﻮب بﻮد .
بایﺪ می گﺬاشﺘﻢ او ﻓﺮار کﻨﺪ  ،ولی حﺲ کﻨﺠکاوي نا بﺨﺸﻮدنی ام مﺮا از انﺠام کار درسﺖ بازداشﺖ  .دوباره  .ولی اگﺮ
تایلﺮ حاﻻ شانﺴﺶ را از دسﺖ می داد و وﻗﺘی با او تﻤاس می گﺮﻓﺖ که مﻦ از نﺘﯿﺠه ي آن آگاه نﻤی شﺪم ﭼه ؟ ولﻮو را از
پارك در آوردم و راه خﺮوج او از پارکﯿﻨﮓ را بﺴﺘﻢ .
امﺖ و بقﯿه در راه بﻮدنﺪ  ،او در مﻮرد رﻓﺘار عﺠﯿﺐ مﻦ به آنها گفﺘه بﻮد  .آنها به آرامی ﻗﺪم می زدنﺪ و در حالی که سعی
می کﺮدنﺪ سﺮ از کار مﻦ دربﯿاورنﺪ  ،مﺮا تﻤاشا می کﺮدنﺪ .
از درون آیﻨه ي جلﻮي اتﻮمﺒﯿﻞ  ،به دخﺘﺮ نﮕاه کﺮدم  .بﺪون ایﻨکه نﮕاه خﯿﺮه ام را مالﻗات کﻨﺪ  ،به پﺸﺖ ماشﯿﻦ مﻦ ﭼﺸﻢ
ﻏﺮه می رﻓﺖ ﻃﻮري به نﻈﺮ می رسﯿﺪ انﮕار آرزو می کﺮد که به جاي یﮏ تﺮاك زنﮓ زده  ،یﮏ تانﮏ می رانﺪ .
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تایلﺮ خﻮدش را به ماشﯿﻦ او رسانﺪ و در حالی که به خاﻃﺮ رﻓﺘار ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ تﻮﺿﯿﺢ مﻦ سﭙاسﮕﺬار بﻮد  ،در صﻒ ماشﯿﻦ
هاي پﺸﺖ او ﻗﺮار گﺮﻓﺖ  .بﺮاي او دسﺖ تکان داد  ،سعی کﺮد تﻮجه اش را جلﺐ کﻨﺪ  ،ولی او مﺘﻮجه نﺸﺪ  .یﮏ دﻗﯿقه
صﺒﺮ کﺮد و بعﺪ از ماشﯿﻨﺶ خارج شﺪ و به ﻃﺮف پﻨﺠﺮه ي سﺮنﺸﯿﻦ تﺮاك رﻓﺖ  .به شﯿﺸه ي آن ﺿﺮبه زد .
او از جا پﺮیﺪ و بعﺪ با سﺮدرگﻤی به او خﯿﺮه شﺪ  .پﺲ از لﺤﻈه اي  ،خﻢ شﺪ و پﻨﺠﺮه را با دسﺖ پایﯿﻦ کﺸﯿﺪ  ،به نﻈﺮ می
رسﯿﺪ بﺮاي ایﻦ کار به مﺸکﻞ بﺮخﻮرده اسﺖ .
با صﺪاي آزرده اي گفﺖ :مﺘاسفﻢ  ،تایلﺮ .مﻦ پﺸﺖ کالﻦ گﯿﺮ اﻓﺘادم
نام خانﻮادگی ام را با صﺪاي سﺨﺘی ادا کﺮده بﻮد هﻨﻮز از دسﺖ مﻦ عﺼﺒانی بﻮد .
تایلﺮ که از لﺤﻦ صﺪاي او نﺘﺮسﯿﺪه بﻮد  ،گفﺖ :اوه  ،می دونﻢ  .ﻓقﻂ می خﻮاسﺘﻢ تا مﻮﻗعی که که راه باز نﺸﺪه ازت یه
تقاﺿایی بکﻨﻢ
پﻮزخﻨﺪش خﻮدنﻤایانه بﻮد
از ایﻨکه به خاﻃﺮ مقﺼﻮد آشکار او رنﮓ بال پﺮیﺪ خﻮشﻨﻮد شﺪم .
در حالی که ﻓکﺮ شکﺴﺖ به ذهﻨﺶ خﻄﻮر نﻤی کﺮد ،پﺮسﯿﺪ :می شه از مﻦ بﺮاي رﻓﺘﻦ به مهﻤﻮنی رﻗﺺ بهاره دعﻮت کﻨی؟
جﻮاب داد  :مﻦ اون روز تﻮي شهﺮ نﯿﺴﺘﻢ ،تایلﺮ

 آره  ،مایﮏ بهﻢ گفﺖ پﺲ ﭼﺮا ؟او شانه هایﺶ را باﻻ انﺪاخﺖ
 خﻮب ﻓکﺮ کﺮدم ﻓقﻂ می خﻮاسﺘی از دسﺖ اون خالص بﺸیﭼﺸﻢ هاي او بﺮﻗی زد و بعﺪ سﺮد شﺪ
 مﺘاسفﻢ تایلﺮبه نﻈﺮ اصالً مﺘاسﻒ نﺒﻮد
 مﻦ واﻗعاً ﻗﺮاره بﺮم سﯿاتﻞاو آن بهانه را ﻗﺒﻮل کﺮد ،ولی از اعﺘﻤاد به نفﺴﺶ کاسﺘه نﺸﺪ
 اشکالی نﺪاره .آخﺮ سال هﻢ مهﻤﻮنی رﻗﺺ داریﻢبﺮگﺸﺖ و به ﻃﺮف اتﻮمﺒﯿلﺶ رﻓﺖ .
حﻖ داشﺘﻢ بﺮاي ایﻦ مﻨﺘﻈﺮ بﻤانﻢ .
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رمان

نﻤی شﺪ روي حالﺖ بهﺖ زده ي ﭼهﺮه ي او ﻗﯿﻤﺘی گﺬاشﺖ  .به خﻮدم ﭼﯿﺰي را که نﯿاز به دانﺴﺘﻨﺶ نﺒﻮد گفﺘﻢ که او هﯿﭻ
احﺴاسی به پﺴﺮهاي انﺴانی که آرزوي هﻤﺮاهی او را داشﺘﻨﺪ نﺪاشﺖ  .بعالوه  ،حالﺖ ﭼهﺮه ي او احﺘﻤاﻻً با مﺰه تﺮیﻦ
ﭼﯿﺰي بﻮد که تا به حال دیﺪه بﻮدم .
در هﻤان مﻮﻗﻊ خانﻮاده ام رسﯿﺪنﺪ  ،از ایﻦ حقﯿقﺖ که به جاي به شﺪت اخﻢ کﺮدن از خﻨﺪه تکان می خﻮردم گﯿﺞ شﺪه بﻮدنﺪ .
امﺖ می خﻮاسﺖ بﺪانﺪ .
 به ﭼی می خﻨﺪي ؟در حالی که حاﻻ به خاﻃﺮ روشﻦ شﺪن مﻮتﻮر ماشﯿﻦ بال که خﺼﻤانه می ﻏﺮیﺪ ﻗهقهه می زدم ﻓقﻂ سﺮم را تکان دادم  .به
نﻈﺮ می رسﯿﺪ بازهﻢ آرزوي داشﺘﻦ یﮏ تانﮏ را می کﻨﺪ .
رزالی با بی صﺒﺮي گفﺖ :بﺮیﻢ !دسﺖ از ابله بازي بﺮدار  .الﺒﺘه اگه می تﻮنی
کلﻤات او مﺮا ناراحﺖ نکﺮد به شﺪت تفﺮیﺢ کﺮده بﻮدم  .ولی کاري که او خﻮاسﺖ انﺠام دادم .
در راه خانه هﯿﭻ کﺲ با مﻦ حﺮﻓی نﺰد  .هﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ یﮏ بار با به یاد آوردن ﭼهﺮه ي بال  ،به خﻨﺪه می اﻓﺘادم .
وﻗﺘی در اتﻮبان پﯿﺶ می رﻓﺘﻢ حاﻻ که شاهﺪي نﺒﻮد با سﺮعﺖ بﺴﯿار باﻻ آلﯿﺲ خﻮشی ام را خﺮاب کﺮد .
ناگهان  ،بﺪون ایﻨکه به آن ﻓکﺮ کﻨﺪ و هﺸﺪاري به مﻦ داده باشﺪ ،پﺮسﯿﺪ:پﺲ حاﻻ دیﮕه می تﻮنﻢ با بال حﺮف بﺰنﻢ؟

 مﻨﺼفانه نﯿﺴﺖ ! واسه ﭼی بایﺪ صﺒﺮ کﻨﻢ مﻦ هﯿﭻ تﺼﻤﯿﻤی نﮕﺮﻓﺘﻢ  ،آلﯿﺲ حاﻻ هﺮﭼی  ،ادوارددر سﺮ او هﺮ دو سﺮنﻮشﺖ بال  ،باز پﺪیﺪار شﺪ .
با ناراحﺘی زمﺰمه کﺮدم دیﮕه شﻨاخﺘﻨﺶ ﭼه ﻓایﺪه اي داره؟  ،اگه ﻗﺮاره اونﻮ بکﺸﻢ
آلﯿﺲ بﺮاي لﺤﻈه اي مکﺚ کﺮد
 واسه تﻮ یه ﻓایﺪه اي دارهاز آخﺮیﻦ پﯿﭻ با سﺮعﺖ نﻮد مایﻞ در ساعﺖ گﺬشﺘﻢ  ،ماشﯿﻦ با صﺪاي جﯿﻎ مانﻨﺪي در یﮏ ایﻨﭽی دیﻮار گاراژ مﺘﻮﻗﻒ شﺪ .
در حالی که خﻮدم را از ماشﯿﻦ بﯿﺮون می انﺪاخﺘﻢ روزالی با لﺤﻦ خﻮدبﯿﻨانه اي گفﺖ :از دویﺪن لﺬت بﺒﺮ
ولی امﺮوز بﺮاي دویﺪن نﻤی رﻓﺘﻢ  .به جاي آن به شکار پﺮداخﺘﻢ .
بقﯿه ﻗﺮار بﻮد ﻓﺮدا به شکار بﺮونﺪ  ،ولی حاﻻ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ تﺸﻨه بﻤانﻢ  .دوباره بﯿﺶ از حﺪ نﯿاز خﻮردم و خﻮدم را پﺮ کﺮدم
خﻮش شانﺲ بﻮدم که در ایﻦ مﻮﻗﻊ سال به دسﺘه اي گﻮزن شﻤالی کﻮﭼﮏ و یﮏ خﺮس سﯿاه بﺮخﻮردم  .از ایﻦ هﻤه پﺮ
خﻮري احﺴاس ناراحﺘی می کﺮدم  .ﭼﺮا آن مقﺪار کاﻓی نﺒﻮد ؟ ﭼﺮا بایﺪ عﻄﺮ او از هﺮ ﭼﯿﺰي ﻗﻮي تﺮ می بﻮد ؟
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شکار کﺮدم تا بﺮاي روز بعﺪ آماده باشﻢ  ،اما  ،وﻗﺘی که دیﮕﺮ نﺘﻮانﺴﺘﻢ شکار کﻨﻢ ساعﺖ ها تا ﻃلﻮع خﻮرشﯿﺪ مانﺪه بﻮد ،
می دانﺴﺘﻢ که روز بعﺪ به ایﻦ زودي ها نﻤی آیﺪ  .وﻗﺘی که مﺘﻮجه شﺪم ﻗﺼﺪ دارم آن دخﺘﺮ را پﯿﺪا کﻨﻢ  ،حﺲ اﺿﻄﺮاب و
وحﺸﺖ باز سﺮاﻏﻢ آمﺪ.
تﻤام راه بازگﺸﺖ به ﻓﻮرکﺲ با خﻮدم کلﻨﺠار رﻓﺘﻢ  ،ولی بﺨﺶ ﻏﯿﺮ اصﯿﻞ تﺮم بﺮنﺪه ي مﺒاحﺜه شﺪ و به سﻤﺖ نقﺸه ي
مقاومﺖ ناپﺬیﺮم رﻓﺘﻢ  .هﯿﻮﻻ بی ﻗﺮار ولی تﺤﺖ کﻨﺘﺮل بﻮد  .می دانﺴﺘﻢ که بایﺪ ﻓاصله ام را از او حفﻆ کﻨﻢ  .ﻓقﻂ می
می خﻮاسﺘﻢ صﻮرتﺶ بﺒﯿﻨﻢ .
خﻮاسﺘﻢ بﺪانﻢ کﺠا بﻮد  .ﻓقﻂ
از نﯿﻤه شﺐ گﺬشﺘه بﻮد و خانه ي بال تاریﮏ و ساکﺖ بﻮد  .تﺮاك او جلﻮي خانه پارك شﺪه بﻮد  ،اتﻮمﺒﯿﻞ کﺮوزر پلﯿﺲ
پﺪرش در گارا ژ بﻮد  .هﯿﭻ ﻓکﺮ هﺸﯿاري در ایﻦ نﺰدیکی ها نﺒﻮد  .بﺮاي دﻗﯿقه اي از تاریکی حاشﯿه ي جﻨﮕﻞ خانه را
تﻤاشا کﺮدم  .در جلﻮیی حﺘﻤاً ﻗفﻞ بﻮد  -مﺸکلی نﺒﻮد  ،به جﺰ ایﻨکه نﻤی خﻮاسﺘﻢ یﮏ در شکﺴﺘه را به عﻨﻮان مﺪرك جﺮم
پﺸﺖ سﺮم به جا بﮕﺬارم  .تﺼﻤﯿﻢ گﺮﻓﺘﻢ در اول پﻨﺠﺮه ي ﻃﺒقه ي باﻻ را امﺘﺤان کﻨﻢ  .مﺮدم اکﺜﺮًا به خﻮدشان زحﻤﺖ نﺼﺐ
ﻗفﻞ در آنﺠا را نﻤی دادنﺪ .
از مﺤﻮﻃه ي حﯿاط گﺬشﺘﻢ و بﺮاي لﺤﻈه اي خانه را بﺮرسی کﺮدم  .با یﮏ دسﺖ از لﺒه ي پﻨﺠﺮه آویﺰان شﺪم  ،از پﺸﺖ
شﯿﺸه به داخﻞ نﮕاهی انﺪاخﺘﻢ و  ،نفﺴﻢ بﻨﺪ آمﺪ .
ایﻨﺠا اتاق او بﻮد  .می تﻮانﺴﺘﻢ او را روي تﺨﺖ کﻮﭼکی بﺒﯿﻨﻢ  ،پﺘﻮیﺶ روي زمﯿﻦ اﻓﺘاده بﻮد و مالﻓه هایﺶ دور پاهایﺶ
پﯿﭽﯿﺪه بﻮد  .هﻤان ﻃﻮر که او را تﻤاشا می کﺮدم  ،با بی ﻗﺮاري تکانی خﻮرد و یکی از بازوهایﺶ را روي سﺮش انﺪاخﺖ
 .او به خﻮاب عﻤﯿقی ﻓﺮو نﺮﻓﺘه بﻮدم حﺪاﻗﻞ امﺸﺐ ایﻦ ﻃﻮر نﺒﻮد  .آیا خﻄﺮ را در اﻃﺮاﻓﺶ حﺲ کﺮده بﻮد ؟

انﮕﺸﺖ هایﻢ را شﻞ کﺮدم تا پایﯿﻦ بﯿفﺘﻢ  .پﯿﺶ از آن به خﻮدم اجازه دادم یﮏ نﮕاه دیﮕﺮ به صﻮرت او بﯿﻨﺪازم .
در آن ﭼهﺮه آرامﺶ وجﻮد نﺪاشﺖ  .ﭼﯿﻦ کﻮﭼﮏ بﯿﻦ ابﺮوهایﺶ بﻮد  ،گﻮشه ي لﺒهایﺶ به پایﯿﻦ مﺘﻤایﻞ شﺪه بﻮد  .لﺒﺶ لﺮزیﺪ
و بعﺪ از هﻢ ﻓاصله گﺮﻓﺖ .
زیﺮ لﺐ گفﺖ :باشه ،مامان
بال در خﻮاب حﺮف می زد .
کﻨﺠکاوي در مﻦ زبانه کﺸﯿﺪ و به از خﻮد بﯿﺰاري ﻏلﺒه کﺮد  .ﻃعﻤه ي آن اﻓکار حفاﻇﺖ نﺸﺪه اي که در نا هﺸﯿاري گفﺘه
می شﺪ به شﺪت وسﻮسه انﮕﯿﺰ بﻮد .
پﻨﺠﺮه را امﺘﺤان کﺮدم  .ﻗفﻞ نﺒﻮد  ،هﺮﭼﻨﺪ به خاﻃﺮ مﺪتها بی اسﺘفاده مانﺪن گﯿﺮ داشﺖ  .آهﺴﺘه آن را کﻨار زدم  ،ﻗاب ﻓلﺰي
آن با هﺮ حﺮکﺖ ناله ي خفﯿفی می کﺮد  .دﻓعه ي بعﺪ بایﺪ کﻤی روﻏﻦ با خﻮد می آوردم ...
دﻓعه ي بعﺪ ؟ باز با بﯿﺰاري سﺮم را تکان دادم .
به پﻨﺠﺮه ي نﯿﻤه باز لﻢ دادم .
اتاق او کﻮﭼﮏ بﻮد نامﺮتﺐ بﻮد ولی کﺜﯿﻒ نﺒﻮد  .کﺘاب هاي باز روي زمﯿﻦ  ،پایﯿﻦ تﺨﺖ او روي هﻢ انﺒاشﺘه شﺪه و  ،سی
دي ها کﻨار سی دي پلﯿﺮ ارزان ﻗﯿﻤﺖ او یﮏ جعﺒه جﻮاهﺮات کﻮﭼﮏ روي آن ﻗﺮار داشﺖ پﺮاکﻨﺪه بﻮدنﺪ  .دسﺘه هاي
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کاﻏﺬ اﻃﺮاف کامﭙﯿﻮتﺮي را که به نﻈﺮ به مﻮزه ي ابﺰارآﻻت ﻓﺮسﻮده تعلﻖ داشﺘه باشﺪ  ،احاﻃه کﺮده بﻮد  .کفﺶ ها روي
زمﯿﻦ ﭼﻮبی اﻓاده بﻮدنﺪ .
خﯿلی دلﻢ می خﻮاسﺖ عﻨﻮان کﺘاب ها و سی دي هاي او را بﺒﯿﻨﻢ  ،ولی به خﻮدم ﻗﻮل داده بﻮدم که ﻓاصله ي خﻮدم را حفﻆ
کﻨﻢ  .در عﻮض ،رﻓﺘﻢ تا روي یﮏ صﻨﺪلی گهﻮاره اي ﻗﺪیﻤی در دورتﺮیﻦ گﻮشه ي اتاق بﻨﺸﯿﻨﻢ .
آیا واﻗعاً زمانی ﻓکﺮ کﺮده بﻮدم که ﻗﯿاﻓه ي او معﻤﻮلی بﻮد ؟ روز اول ﭼﻨﯿﻦ ﻓکﺮي کﺮده بﻮدم  ،با انﺰجارم از پﺴﺮهایی که
ﻓﻮرا ً به عالﻗه مﻨﺪ شﺪه بﻮدنﺪ  .اما حاﻻ که صﻮرت او را در ذهﻦ آنها به یاد می آوردم  ،نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ بفهﻤﻢ ﭼﺮا ﻓﻮراً به
زیﺒایی او پی نﺒﺮده ام .به نﻈﺮ بﺪیهی می آمﺪ .
حاﻻ با مﻮهاي به هﻢ پﯿﭽﯿﺪه و پﺮیﺸانﺶ که صﻮرت رنﮓ پﺮیﺪه ي اش را در بﺮ گﺮﻓﺘه بﻮد  ،تی شﺮت نﺦ نﻤایی که پﺮ از
سﻮراخ بﻮد و شلﻮار ورزشی کهﻨه  ،حالﺖ ﭼهﺮه اش ناهﺸﯿار  ،دهانﺶ کﻤی باز بﻮد زیﺒایﯿﺶ نفﺲ هایﻢ را به شﻤاره انﺪاخﺘه
بﻮد .
او حﺮف نﺰد  .احﺘﻤاﻻً رویایﺶ به پایان رسﯿﺪه بﻮد .
به صﻮرت او خﯿﺮه شﺪم و سعی کﺮدم به راهی بﯿﻨﺪیﺸﻢ که آیﻨﺪه را تﺤﻤﻞ پﺬیﺮ کﻨﺪ .
آسﯿﺐ رسانﺪن به او تﺤﻤﻞ پﺬیﺮ نﺒﻮد  .آیا مفهﻮمﺶ ایﻦ بﻮد که تﻨها ﭼاره ي مﻦ ایﻦ بﻮد که سعی کﻨﻢ دوباره ایﻨﺠا را تﺮك
کﻨﻢ ؟

به خﻮد لﺮزیﺪم  ،به نﻈﺮ هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي مﻤکﻦ نﺒﻮد
نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ به رﻗابﺖ با پﺴﺮهاي انﺴان امﯿﺪ داشﺘه باشﻢ  ،ﭼه ایﻦ پﺴﺮ هاي بﺨﺼﻮص جاذبه اي بﺮاي او داشﺘﻨﺪ ﭼه نه .
مﻦ یﮏ هﯿﻮﻻ بﻮدم  .او ﭼﻄﻮر می تﻮانﺴﺖ مﺮا ﻃﻮر دیﮕﺮي بﺒﯿﻨﺪ ؟ اگﺮ او حقﯿقﺖ را درمﻮرد مﻦ می دانﺴﺖ  ،وحﺸﺖ
زده می شﺪ و مﺮا پﺲ مﯿﺰد  .مﺜﻞ یﮏ ﻗﺮبانی مﻮرد هﺪف واﻗﻊ شﺪه در یﮏ ﻓﯿلﻢ تﺮسﻨاك  ،از وحﺸﺖ ﻓﺮیاد می کﺸﯿﺪ و
ﻓﺮار می کﺮد .
روز اول او را در کالس زیﺴﺖ شﻨاسی به یاد آوردم ...و دانﺴﺘﻢ که ایﻦ دﻗﯿقاً هﻤان عکﺲ العﻤلی بﻮد که نﺸان می داد .
تﺼﻮر ایﻨکه اگﺮ مﻦ آن شﺨﺼی باشﻢ که از او بﺮاي مهﻤانی رﻗﺺ مﺴﺨﺮه درخﻮاسﺖ می کﺮد و او بﺮاي مﻦ بﺮنامه هایی
که با عﺠله ریﺨﺘه بﻮد را لﻐﻮ می کﺮد  ،حﻤاﻗﺖ بﻮد .
مﻦ آن کﺴی که ﻗﺴﻤﺖ بﻮد بال به او بله بﮕﻮیﺪ نﺒﻮدم  .او کﺲ دیﮕﺮي بﻮد  ،کﺴی که انﺴان بﻮد و گﺮم و نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ حﺘی
به خﻮدم اجازه دهﻢ روزي  ،که بله گفﺘه شﺪه بﻮد آن شﺨﺺ را شکار کﺮده و بکﺸﻢ  ،زیﺮا بال اسﺘﺤقاق او را داشﺖ ،
هﺮکﺴی که می خﻮاسﺖ باشﺪ  .تﻮ سﺰاوار شادي و عﺸﻖ با هﺮ کﺴی که انﺘﺨاب می کﺮد بﻮد .
دیﻦ مﻦ به او ایﻦ بﻮد که حاﻻ کار درسﺖ را انﺠام دهﻢ ؛ دیﮕﺮ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ تﻈاهﺮ کﻨﻢ که ﻓقﻂ در خﻄﺮ عاشﻖ او شﺪن
ﻗﺮار دارم .
در هﺮ حال اگﺮ ایﻨﺠا را تﺮك می کﺮدم  ،اهﻤﯿﺘی نﺪاشﺖ  ،بﺮاي ایﻨکه بال هﯿﭻ گاه نﻤی تﻮانﺴﺖ مﺮا آن ﻃﻮري که آرزو
داشﺘﻢ بﺒﯿﻨﺪ  .او هﺮگﺰ مﺮا به عﻨﻮان کﺴی که لﯿاﻗﺖ عﺸﻖ ورزیﺪن داشﺖ  ،نﻤی دیﺪ  .هﺮگﺰ .
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بقﯿه حاﻻ دیﮕﺮ نﻤی تﻮانﺴﺘﻨﺪ با مﻦ مﺨالفﺖ کﻨﻨﺪ  .ﻏﯿﺒﺖ مﻦ هﯿﭻ کﺲ را به خﻄﺮ نﻤی انﺪاخﺖ  .هﯿﭻ کﺲ مﺸکﻮك نﻤی شﺪ ،
هﯿﭻ کﺲ آن تﺼادف را به یاد نﻤی آورد .
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رمان

آیا یﮏ ﻗلﺐ مﺮده ي یﺦ زده  ،می تﻮانﺴﺖ بﺸکﻨﺪ ؟ حﺲ می کﺮدم مال مﻦ می تﻮانﺪ .
بال گفﺖ :ادوارد
در حالی که به ﭼﺸﻢ هاي بﺴﺘه ي او خﯿﺮه شﺪه بﻮدم  ،خﺸکﻢ زد .
آیا او بﯿﺪار شﺪه بﻮد و مﺮا آنﺠا دیﺪه بﻮد ؟ به نﻈﺮ می رسﯿﺪ خﻮاب باشﺪ  ،ولی صﺪایﺶ بﺴﯿار واﺿﺢ بﻮد ...
او آهﺴﺘه آهی کﺸﯿﺪ  ،و بعﺪ باز هﻢ با بی ﻗﺮاري تکان خﻮرد  ،به پهلﻮیﺶ ﭼﺮخﯿﺪ هﻨﻮز در خﻮاب عﻤﯿﻖ بﻮد و رویا می دیﺪ
.
به نﺮمی زیﺮ لﺐ گفﺖ :ادوارد
او داشﺖ خﻮاب مﺮا می دیﺪ !
آیا یﮏ ﻗلﺐ مﺮده ي یﺦ زده  ،می تﻮانﺴﺖ دوباره بﺘﭙﺪ ؟ حﺲ می کﺮدم مال مﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪي داشﺖ .
 بﻤﻮنآه کﺸﯿﺪ :نﺮو  .خﻮاهﺶ می کﻨﻢ ...نﺮو
او داشﺖ خﻮاب مﺮا می دیﺪ و ایﻦ حﺘی یﮏ کابﻮس هﻢ نﺒﻮد  .او می خﻮاسﺖ مﻦ آنﺠا  ،در رویایﺶ با او بﻤانﻢ .

وﻗﺘی باﻻ آمﺪم  ،دیﮕﺮ آن مﺮد سابﻖ نﺒﻮدم
زنﺪگی مﻦ ،یﮏ نﯿﻤه شﺐ بی پایان و بی تﻐﯿﯿﺮ بﻮد  .می بایﺴﺖ هﻤﯿﺸه بﺮاي مﻦ نﯿﻤه شﺐ باشﺪ  .پﺲ ﭼﻄﻮر امکان داشﺖ
حاﻻ ،در مﯿان نﯿﻤه شﺐ مﻦ  ،خﻮرشﯿﺪ در حال ﻃلﻮع باشﺪ ؟
زمانی که مﻦ تﺒﺪیﻞ به یﮏ خﻮن آشام شﺪه بﻮدم ،ﻓﻨا پﺬیﺮي و روح خﻮدم را در ازاي ﻓﻨا ناپﺬیﺮي با دردي عﺬاب آور تﻐﯿﯿﺮ
مﺒادله کﺮده بﻮدم ،به ﻃﻮر واﻗعی مﻨﺠﻤﺪ شﺪه بﻮدم .بﺪن مﻦ به ﭼﯿﺰي که بﯿﺸﺘﺮ شﺒﯿه سﻨﮓ بﻮد تا گﻮشﺖ تﺒﺪیﻞ شﺪه بﻮد ،
مانﺪنی و بی تﻐﯿﯿﺮ .خﻮدم هﻢ مﻨﺠﻤﺪ شﺪه بﻮدم -شﺨﺼﯿﺘﻢ ،عالیﻖ و تﻨفﺮاتﻢ ،حالﺖ ها و آرزوهایﻢ؛ هﻤه در جاي خﻮد ﺛابﺖ
مانﺪه بﻮدنﺪ .
بﺮاي بقﯿه هﻢ هﻤﯿﻦ ﻃﻮر بﻮد  .تﻤامﺸان مﻨﺠﻤﺪ شﺪه بﻮدنﺪ  .سﻨﮓ مﺘﺤﺮك .
وﻗﺘی تﻐﯿﯿﺮ به سﺮاغ یکی از ما می آمﺪ  ،یکی از معﺪود ﭼﯿﺰهاي هﻤﯿﺸﮕی بﻮد  .دیﺪه بﻮدم که بﺮاي کارﻻیﻞ اتفاق اﻓﺘاده
بﻮد و یﮏ دهه ي بعﺪ بﺮاي روزالی  .عﺸﻖ آنها را به ﻃﻮر ابﺪي تﻐﯿﯿﺮ داده بﻮد  ،به ﻃﻮري که هﺮگﺰ رنﮓ نﻤی باخﺖ .
بﯿﺶ از 81سال از زمانی که کارﻻیﻞ ازمه را پﯿﺪا کﺮده بﻮد می گﺬشﺖ و هﻨﻮز با ﭼﺸﻤان ناباور روزهاي اول عاشقﯿﺶ
می مانﺪ .
به او نﮕاه می کﺮد  .بﺮاي آنها هﻤﯿﺸه ایﻦ گﻮنه باﻗی
بﺮاي مﻦ هﻢ  ،هﻤﯿﺸه هﻤﯿﻦ ﻃﻮر می مانﺪ  .مﻦ هﻤﯿﺸه  ،تا آخﺮ مﻮجﻮدیﺖ بی پایانﻢ  ،عاشﻖ ایﻦ دخﺘﺮ شکﻨﻨﺪه ي انﺴان
باﻗی می مانﺪم.
به صﻮرت ناهﺸﯿار او خﯿﺮه شﺪم  ،عﺸﻖ او را در بﻨﺪ بﻨﺪ بﺪن سﻨﮕی ام حﺲ می کﺮدم .
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در تکاپﻮ بﻮدم تا کلﻤاتی را بﯿابﻢ که با آنها نامی بﺮاي احﺴاساتی که در مﻦ ﻃﻐﯿان کﺮده بﻮد بﮕﺬارم  ،ولی هﯿﭻ کلﻤه اي به
آن انﺪازه ﻗﺪرتﻤﻨﺪ نﺒﻮد که آنها را تﻮصﯿﻒ کﻨﺪ .بﺮاي لﺤﻈه اي ﻃﻮﻻنی  ،در آنها ﻏﺮق شﺪم .
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او حاﻻ با آرامﺶ بﯿﺸﺘﺮي خﻮابﯿﺪه بﻮد  ،لﺒﺨﻨﺪ کﻤﺮنﮕی روي لﺒانﺶ نﺸﺴﺘه بﻮد .
دیﮕﺮ هﻤﯿﺸه بﺮاي تﻤاشاي او می آمﺪم ...شﺮوع به نقﺸه کﺸﯿﺪن کﺮدم .

مﻦ عاشﻖ او بﻮدم و بﺮاي هﻤﯿﻦ تالش می کﺮدم تا به انﺪازه اي ﻗﻮي باشﻢ که تﺮکﺶ کﻨﻢ  .می دانﺴﺘﻢ که اﻵن تا ایﻦ حﺪ
ﻗﻮي نﯿﺴﺘﻢ  .بایﺪ روي آن کار می کﺮدم  .اما شایﺪ به انﺪازه اي ﻗﺪرت داشﺘﻢ که آیﻨﺪه را به گﻮنه ي دیﮕﺮي تﻐﯿﯿﺮ دهﻢ .
آلﯿﺲ دو آیﻨﺪه بﺮاي بال دیﺪه بﻮد و حاﻻ مﻦ هﺮدوي آنها را درك می کﺮدم .
اگﺮ اجازه می دادم کار اشﺘﺒاهی از مﻦ سﺮ بﺰنﺪ  ،عﺸﻖ او نﻤی تﻮانﺴﺖ مﺮا از کﺸﺘﻦ او باز دارد .
هﻨﻮز خﺒﺮي از هﯿﻮﻻ نﺸﺪه ب ﻮد  ،نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ او را جایی در درونﻢ بﯿابﻢ  .احﺘﻤاﻻً عﺸﻖ  ،او را بﺮاي هﻤﯿﺸه ساکﺖ کﺮده
بﻮد  .اگﺮ حاﻻ او را کﺸﺘه بﻮدم  ،از روي عﻤﺪ نﺒﻮد  ،یﮏ حادﺛه ي وحﺸﺘﻨاك بﻮد .
بایﺪ بﯿﺶ از حﺪ مﺮاﻗﺐ می بﻮدم  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ هﺮگﺰ به هﯿﭻ وجه دسﺖ از مﺤاﻓﻈﺖ بﺮ می داشﺘﻢ .بایﺪ هﺮ نفﺴﻢ را کﻨﺘﺮل
می کﺮدم .بایﺪ هﻤﯿﺸه بﺮاي احﺘﯿاط ﻓاصله ام را حفﻆ می کﺮدم .مﻦ نﻤی خﻮاسﺘﻢ اشﺘﺒاه کﻨﻢ .
باﻻخﺮه آیﻨﺪه ي دوم را درك کﺮده بﻮدم .آن تﺼﻮیﺮ مﺮا سﺮدرگﻢ کﺮده بﻮد ﭼه اتفاﻗی مﻤکﻦ بﻮد بﯿفﺘﺪ که نﺘﯿﺠه اش زنﺪانی
شﺪن بال در نﯿﻤه زنﺪگی ابﺪي باشﺪ ؟ حاﻻ که آرزوي داشﺘﻦ آن دخﺘﺮ مﺮا آشفﺘه کﺮده بﻮد می تﻮانﺴﺘﻢ بفهﻤﻢ ﭼﻄﻮر مﻤکﻦ
بﻮد در عﯿﻦ خﻮدخﻮاهی نا بﺨﺸﻮدنی  ،از پﺪرم تقاﺿا کﻨﻢ ایﻦ لﻄﻒ را به مﻦ بکﻨﺪ  .از او بﺨﻮاهﻢ تا زنﺪگی و روحﺶ را
از او جﺪا کﻨﺪ تا بﺘﻮانﻢ او را بﺮاي هﻤﯿﺸه نﮕه دارم .

ولی آیﻨﺪه ي دیﮕﺮي را دیﺪم  ،ﻃﻨاب نازکی که اگﺮ تعادلﻢ را حفﻆ می کﺮدم  ،مﻤکﻦ بﻮد بﺘﻮانﻢ روي آن راه بﺮوم .
آیا می تﻮانﺴﺘﻢ ایﻦ کار را انﺠام دهﻢ ؟ با او باشﻢ و انﺴانﯿﺘﺶ را از او نﮕﯿﺮم ؟
از روي عﻤﺪ  ،نفﺴی عﻤﯿﻖ کﺸﯿﺪم و بعﺪ یﮏ نفﺲ دیﮕﺮ اجازه دادم عﻄﺮ او مانﻨﺪ شعله هایﺶ آتﺶ از درون مﺮا بﺴﻮزانﺪ .
اتاق از عﻄﺮ او پﺮ بﻮد ؛ هﻤه ﭼﯿﺰ بﻮي او را می داد  .سﺮم به دوران اﻓﺘاد  ،ولی با آن مﺒارزه کﺮدم  .اگﺮ ﻗﺮار بﻮد سعی
کﻨﻢ هﺮنﻮع رابﻄه اي با او داشﺘه باشﻢ ،بایﺪ به آن عادت می کﺮدم  .یﮏ نفﺲ عﻤﯿﻖ و سﻮزان دیﮕﺮ کﺸﯿﺪم .
تا زمانی که خﻮرشﯿﺪ از پﺸﺖ ابﺮهاي شﺮﻗی ﻃلﻮع کﺮد خﻮابﯿﺪن او را تﻤاشا کﺮدم  ،نقﺸه می کﺸﯿﺪم و تﻨفﺲ می کﺮدم
بعﺪ از ایﻨکه بقﯿه به مﺪرسه رﻓﺘه بﻮدنﺪ به خانه رسﯿﺪم  .در حالی که سعی می کﺮدم از ﭼﺸﻢ هاي پﺮسﺶ گﺮ ازمه دوري
کﻨﻢ سﺮیﻊ لﺒاس عﻮض کﺮدم  .او بﺮق تﺐ داري را در صﻮرت مﻦ دیﺪه بﻮد  ،هﻢ احﺴاس نﮕﺮانی کﺮد و هﻢ آسﻮدگی .
اﻓﺴﺮدگی دراز مﺪت مﻦ ﻗلﺒﺶ را به درد آورده بﻮد و از ایﻨکه به نﻈﺮ می رسﯿﺪ ﻏﻤﮕﯿﻨی مﻦ پایان گﺮﻓﺘه  ،خﻮشﺤال بﻮد .
به ﻃﺮف مﺪرسه دویﺪم  ،ﭼﻨﺪ ﺛانﯿه بعﺪ از خﻮاهﺮها و بﺮادرهایﻢ رسﯿﺪم  .آنها بﺮ نﮕﺸﺘﻨﺪ  ،هﺮﭼﻨﺪ حﺪاﻗﻞ آلﯿﺲ بایﺪ می
دانﺴﺖ که مﻦ ایﻨﺠا در جﻨﮕﻞ انﺒﻮهی که در حاشﯿه ي جاده ﻗﺮار داشﺖ ایﺴﺘاده ام  .تا زمانی که مﻄﻤﺌﻦ شﺪم کﺴی مﺮا نﻤی
بﯿﻨﺪ صﺒﺮ کﺮدم  ،و بعﺪ به ﻃﻮر عادي ﻗﺪم زنان از بﯿﻦ درخﺖ ها بﯿﺮون آمﺪم و به سﻤﺖ مﺤﻮﻃه ي پﺮ از اتﻮمﺒﯿﻞ هاي
پارك شﺪه رﻓﺘﻢ .
صﺪاي ﻏﺮش تﺮاك بال را از دور شﻨﯿﺪم و در جایی که می تﻮانﺴﺘﻢ بﺪون ایﻨکه دیﺪه شﻮم تﻤاشا کﻨﻢ  ،ایﺴﺘادم  .داخﻞ مﺤﻮﻃه
پﯿﭽﯿﺪ  ،ﻗﺒﻞ از ایﻨکه در یکی از دورتﺮیﻦ جاها پارك کﻨﺪ بﺮاي دﻗایقی ﻃﻮﻻنی با اخﻢ به ولﻮوي مﻦ خﯿﺮه شﺪ .
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عﺠﯿﺐ بﻮد که ایﻦ مﻮﺿﻮع را بﯿاد بﯿاورم که او احﺘﻤاﻻً هﻨﻮز به دﻻیﻞ خﻮبی از دسﺖ مﻦ عﺼﺒانی اسﺖ .

می خﻮاسﺘﻢ به خﻮدم بﺨﻨﺪم یا به خﻮدم لﮕﺪ بﺰنﻢ  .اگﺮ او مﺘقابًال به مﻦ اهﻤﯿﺘی نﻤی داد تﻤام نقﺸه هایﻢ کامالً بﯿهﻮده بﻮد ،
ایﻦ ﻃﻮر نﯿﺴﺖ ؟ رویاي او مﻤکﻦ بﻮد درمﻮرد ﭼﯿﺰي کامال اتفاﻗی بﻮده باشﺪ  .مﻦ یﮏ احﻤﻖ مﺘکﺒﺮ بﻮدم .
خﻮب  ،بﺮاي او خﯿلی بهﺘﺮ بﻮد که بﺮاي مﻦ اهﻤﯿﺘی ﻗاﺋﻞ نﺒاشﺪ  .ایﻦ مﻮﺿﻮع مﺮا از تعقﯿﺐ او باز نﻤی داشﺖ  ،ولی در
حال تعقﯿﺐ کﺮدن به او هﺸﺪار ﻻزم را می دادم  .ایﻦ را به او مﺪیﻮن بﻮدم .
به آرامی جلﻮ رﻓﺘﻢ  ،با خﻮد ﻓکﺮ می کﺮدم ﭼﻄﻮر بهﺘﺮ بﻮد به او بﺮسﻢ .
او ایﻦ کار را آسان کﺮد  .زمانی که پﯿاده می شﺪ سﻮﺋﯿﭻ تﺮاك از بﯿﻦ انﮕﺸﺘانﺶ لﻐﺰیﺪ و درون گﻮدال عﻤﯿقی اﻓﺘاد .به پایﯿﻦ
خﻢ شﺪ  ،ولی مﻦ زودتﺮ به آن رسﯿﺪم  ،ﻗﺒﻞ از ایﻨکه انﮕﺸﺖ هایﺶ را در آب سﺮد ﻓﺮو کﻨﺪ آن را بﺮداشﺘﻢ .
به تﺮاك او تکﯿه دادم  .نﮕاهی کﺮد و بعﺪ بﺪنﺶ را راسﺖ کﺮد
پﺮسﯿﺪ:ﭼﻄﻮري ایﻦ کارو می کﻨی؟
بله ،او هﻨﻮز عﺼﺒانی بﻮد .
سﻮﺋﯿﭻ را به ﻃﺮف او دراز کﺮدم
 -ﭼه کاري؟

او گفﺖ:ایﻨکه مﺜﻞ جﻦ یه دﻓعه جلﻮي آدم سﺒﺰ می شی
 بال  ،تقﺼﯿﺮ مﻦ نﯿﺴﺖ که تﻮ به ﻃﻮر اسﺘﺜﻨاﺋی تﻮجهی به اﻃﺮاﻓﺖ نﺪاريکلﻤه کﻨایه آمﯿﺰ ادا شﺪه بﻮد  ،مﺜﻞ یﮏ جﻮك  .مﮕﺮ ﭼﯿﺰي هﻢ بﻮد که او نﺪیﺪه باشﺪ ؟
آیا مﺘﻮجه لﺤﻦ دلﺠﻮیانه ي صﺪایﻢ هﻨﮕام گفﺘﻦ اسﻤﺶ شﺪه بﻮد ؟
به مﻦ اخﻢ کﺮد شﻮخ ﻃﺒعی مﺮا نﭙﺬیﺮﻓﺘه بﻮد  .ﺿﺮبان ﻗلﺒﺶ تﻨﺪ شﺪ از عﺼﺒانﯿﺖ ؟ از تﺮس ؟ پﺲ از یﮏ دﻗﯿقه  ،سﺮش را
پایﯿﻦ انﺪاخﺖ ،بﺪون نﮕاه کﺮدن به ﭼﺸﻢ هاي مﻦ گفﺖ
 ﭼﺮا دیﺮوز راهﻮ بﺴﺘه بﻮدي ؟ ﻓکﺮ می کﺮدم ﻗﺮاره وانﻤﻮد کﻨی مﻦ اصالً وجﻮد نﺪارم .نﻤی دونﺴﺘﻢ می خﻮاي با حﺮصدادنﻢ زجﺮ کﺸﻢ کﻨی
هﻨﻮز خﯿلی عﺼﺒانی بﻮد  .درسﺖ کﺮدن روابﻄﻢ با او به تالش نﯿاز داشﺖ .تﺼﻤﯿﻤﻢ بﺮاي صادق بﻮدن را با او بﯿاد آوردم
...
 به خاﻃﺮ تایلﺮ بﻮد  ،نه خﻮدم  .بایﺪ ایﻦ شانﺲ رو بهﺶ می دادمو بعﺪ خﻨﺪیﺪم  .با به یاد آوردن ﭼهﺮه ي حالﺖ ﭼهﺮه ي دیﺮوز او نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ مقاومﺖ کﻨﻢ .
نفﺴﺶ را با صﺪاي بلﻨﺪ حﺒﺲ کﺮد

صفحه 94

برای دانلود رمان های بیشتر به سایت  behtoop.comمراجعه کنید
PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

دسﺘﺶ را دراز کﺮد و مﻦ سﻮﺋﯿﭻ را کﻒ دسﺘﺶ انﺪاخﺘﻢ  .نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم و بﻮي او را اسﺘﺸﻤام کﺮدم .

PDF.tarikhema.org

رمان

گرگ و میش | کتاب پنجم  :خورشید نیمه شب
 -تﻮ

ﻇاهﺮاً از شﺪت خﺸﻤﮕﯿﻦ بﻮد نﺘﻮانﺴﺘه بﻮد جﻤله اش را تﻤام کﻨﺪ .ایﻦ هﻤان بﻮد هﻤان حالﺖ ﭼهﺮه  .خﻨﺪه ي دیﮕﺮي را ﻓﺮو
خﻮردم  .هﻤﯿﻦ حاﻻ هﻢ به انﺪازه ي کاﻓی عﺼﺒانی بﻮد .
ادامه دادم  :و مﻦ وانﻤﻮد نﻤی کﻨﻢ تﻮ وجﻮد نﺪاري
عادي حﺮف زدن و شﻮخی کﺮدن کار درسﺘی بﻮد  .اگﺮ به او می گفﺘﻢ که واﻗعاً ﭼه حﺴی داشﺘﻢ نﻤی تﻮانﺴﺖ بفهﻤﺪ .مﻤکﻦ
بﻮد او را بﺘﺮسانﻢ  .بایﺪ احﺴاساتﻢ را کﻨﺘﺮل می کﺮدم ،آرام آرام پﯿﺶ می رﻓﺘﻢ ...
 پﺲ می خﻮاي تا حﺪ مﺮگ اذیﺘﻢ کﻨی ؟ واسه هﻤﯿﻦ مﻨﻮ نﺠات دادي که از لﺬت یه مﺮگ ناگهانی مﺤﺮوم بﺸﻢ  ،تا بعﺪبﺘﻮنی به روش خﻮدت مﻨﻮ بکﺸی؟
ناگهان خﺸﻢ در مﻦ جﻮشﯿﺪ  .او واﻗعاً می تﻮانﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي را باور داشﺘه باشﺪ ؟
مﻨﻄقی نﺒﻮد که حﺲ کﻨﻢ ایﻨقﺪر به مﻦ بی حﺮمﺘی شﺪه اسﺖ او از دگﺮگﻮنی هایی که شﺐ گﺬشﺘه اتفاق اﻓﺘاده بﻮد اﻃالعی
نﺪاشﺖ  .اما مﻦ هﻢ مﺜﻞ او عﺼﺒانی بﻮد .
 بال  ،تﻮ واﻗعاً ﭼﺮنﺪ می گیﭼهﺮه اش گلﮕﻮن شﺪ و رویﺶ را از مﻦ بﺮگﺮدانﺪ  .به راه اﻓﺘاد تا از ایﻨﺠا دور شﻮد .

با لﺤﻦ ملﺘﻤﺴانه اي گفﺘﻢ :صﺒﺮ کﻦ
او نایﺴﺘاد ،پﺲ مﻦ به دنﺒالﺶ راه اﻓﺘادم .
 معﺬرت می خﻮام  ،بی ادبی کﺮدم  .الﺒﺘه نﻤی گﻢ حﺮﻓی که زدم درسﺖ نﺒﻮدهایﻦ مﺴﺨﺮه بﻮد که تﺼﻮر کﻨﺪ مﻦ در هﺮ صﻮرت می خﻮاسﺘﻢ او صﺪمه بﺒﯿﻨﺪ
 .ولی به هﺮ حال به زبﻮن آوردنﺶ بی ادبانه بﻮد ﭼﺮا مﻨﻮ تﻨها نﻤی ذاري؟می خﻮاسﺘﻢ به او بﮕﻮیﻢ  :باور کﻦ  ،سعی کﺮدم  .اوه  ،و گﺬشﺘه از ایﻦ  ،مﻦ دیﻮونه وار عاشقﺘﻢ .
زیاده روي نکﻦ .
ناگهان ﭼﯿﺰي به ذهﻨﻢ خﻄﻮر کﺮد و خﻨﺪه ام گﺮﻓﺖ
 می خﻮاسﺘﻢ یه ﭼﯿﺰي ازت بﭙﺮسﻢ  ،ولی تﻮ حﻮاسﻤﻮ پﺮت کﺮديپﺮسﯿﺪ :بﺒﯿﻨﻢ  ،تﻮ به اخﺘالل روانی شﺨﺼﯿﺖ ﭼﻨﺪ گانه مﺒﺘال نﯿﺴﺘی؟
بایﺪ هﻤﯿﻦ ﻃﻮر به نﻈﺮ می رسﯿﺪ  .رﻓﺘار مﻦ ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ پﯿﺶ بﯿﻨی بﻮد  ،احﺴاسات جﺪیﺪ و زیادي در مﻦ جﺮیان داشﺖ .
-بازم که داري هﻤﻮن کارو می کﻨی
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او آهی کﺸﯿﺪ:خﯿلی خﻮب .ﭼی می خﻮاي بﭙﺮسی؟
 داشﺘﻢ با خﻮدم ﻓکﺮ می کﺮدم  ،شﻨﺒه ي هفﺘه ي آیﻨﺪهبهﺖ و حﯿﺮت را در ﭼهﺮه ي او دیﺪم و خﻨﺪه ي دیﮕﺮي را ﻓﺮو خﻮردم
 می دونی  ،روز جﺸﻦ رﻗﺺ بهاره رو می گﻢحﺮﻓﻢ را ﻗﻄﻊ کﺮد  ،باﻻخﺮه ﭼﺸﻢ هایﺶ روي مﻦ بﻮدنﺪ
 داري سعی می کﻨی بامﺰه باشی؟بله .
 اجازه مﯿﺪي حﺮﻓﻤﻮ تﻤﻮم کﻨﻢ؟او در سکﻮت مﻨﺘﻈﺮ مانﺪ  ،دنﺪان هایﺶ را روي لﺐ لﻄﯿفﺶ می ﻓﺸﺮد .

آن مﻨﻈﺮه بﺮاي لﺤﻈه اي حﻮاسﻢ را پﺮت کﺮد  .عﺠﯿﺐ بﻮد  ،عکﺲ العﻤﻞ هاي نا آشﻨا انﺴانﯿﺖ ﻓﺮامﻮش شﺪه ي مﺮا به یادم
می آورد  .سعی کﺮدم آنها را از سﺮم بﯿﺮون کﻨﻢ تا بﺘﻮانﻢ به ایفاي نقﺸﻢ بﭙﺮدازم .

مﺘﻮجه شﺪه بﻮدم که بهﺘﺮ اسﺖ به جاي سﻮال کﺮدن در مﻮرد بﺮنامه هاي او  ،در آنها سهﯿﻢ شﻮم
با حالﺖ سﺮدرگﻤی به مﻦ خﯿﺮه شﺪ
 ﭼی؟ می خﻮاي کﺴی تﻮرو به سﯿاتﻞ بﺒﺮه؟تﻨها با او در یﮏ ماشﯿﻦ با تﺼﻮر آن گلﻮیﻢ به سﻮزش اﻓﺘاد  .نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم .بهﺶ عادت کﻦ .
پﺮسﯿﺪ  :با کی؟
باز هﻢ ﭼﺸﻢ هایﺶ گﺸاد و سﺮدر گﻢ شﺪه بﻮدنﺪ
آهﺴﺘه گفﺘﻢ :معلﻮمه  ،خﻮدم
 ﭼﺮا؟واﻗعاً ایﻨقﺪر شﻮك بﺮانﮕﯿﺰ بﻮد که می خﻮاسﺘﻢ او را هﻤﺮاهی کﻨﻢ ؟ حﺘﻤاً از رﻓﺘار مﻦ بﺪتﺮیﻦ نﺘﯿﺠه ي مﻤکﻦ را گﺮﻓﺘه بﻮد
.
تا جایی که می شﺪ عادي گفﺘﻢ  :خﻮب  ،مﻦ ﻗﺼﺪ داشﺘﻢ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ هفﺘه ي آیﻨﺪه به سﯿاتﻞ بﺮم و راسﺘﺸﻮ بﺨﻮاي مﻄﻤﺌﻦ
نﯿﺴﺘﻢ تﺮاك تﻮ به اونﺠا بﺮسه
به نﻈﺮ بی خﻄﺮتﺮ بﻮد که با او شﻮخی کﻨﻢ تا ایﻨکه جﺪي حﺮف بﺰنﻢ
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پﯿﺸﻨهاد دادم :.اون روز شﻨﯿﺪم که گفﺘی ﻗﺼﺪ داري به سﯿاتﻞ بﺮي و راسﺘﺶ می خﻮاسﺘﻢ بﮕﻢ اگه بﺨﻮاي یه نفﺮ هﺴﺖ که
تﻮرو با ماشﯿﻦ خﻮدش به اونﺠا بﺒﺮه ؟
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با هﻤان صﺪاي بهﺖ زده جﻮاب داد  :تﺮاك مﻦ خﯿلی هﻢ خﻮب کار می کﻨه  ،خﯿلی از نﮕﺮانی شﻤا مﻤﻨﻮن
دوباره به راه اﻓﺘاد  .با او ﻗﺪم بﺮداشﺘﻢ .
او به ﻃﻮر حﺘﻢ نه نﮕفﺘه بﻮد  ،پﺲ از مﻮﻗعﯿﺖ اسﺘفاده کﺮدم .
آیا می گفﺖ نه ؟ اگﺮ می گفﺖ ﭼه کار می کﺮدم ؟
 ﭼﻄﻮر تﺮاکﺖ با یه باك بﻨﺰیﻦ به اونﺠا می رسه؟ﻏﺮولﻨﺪ کﻨان گفﺖ :نﻤی دونﻢ ایﻦ مﻮﺿﻮع ﭼه ربﻄی به تﻮ داره؟
ایﻦ هﻢ یﮏ "نه " نﺒﻮد  .و ﻗلﺐ او دوباره تﻨﺪتﺮ می زد  ،تﻨفﺴﺶ سﺮیﻊ تﺮ شﺪه بﻮد .
 هﺪر دادن مﻨابﻊ مﺤﺪود کﺮه ي زمﯿﻦ به هﻤه مﺮبﻮط می شه راسﺘﺸﻮ بﺨﻮاي ادوارد  ،مﻦ نﻤی تﻮنﻢ با تﻮ معاشﺮت کﻨﻢ  .خﻮدت گفﺘی که نﻤی خﻮاي با مﻦ دوسﺖ باشیوﻗﺘی که نام مﺮا به زبان آورد هﯿﺠان عﺠﯿﺒی سﺮا پایﻢ را ﻓﺮا گﺮﻓﺖ .

ﭼﻄﻮر به ﻃﻮر هﻤﺰمان هﻢ آرام پﯿﺶ می رﻓﺘﻢ و هﻢ صادﻗانه حﺮف می زدم ؟ خﻮب  ،صادق بﻮدن مهﻢ تﺮ بﻮد .مﺨﺼﻮصاً
در ایﻦ مﻮرد .

با ﻃعﻨه گفﺖ:اوه  ،مﺘﺸکﺮم  ،حاﻻ هﻤه ﭼﯿﺰ روشﻦ شﺪ
او زیﺮ لﺒه ي سقﻒ کاﻓه تﺮیا تﻮﻗﻒ کﺮد و  ،دوباره در ﭼﺸﻢ هاي مﻦ نﮕاه کﺮد  .ﺿﺮبات ﻗلﺒﺶ نامﻨﻈﻢ شﺪه بﻮد  .آیا تﺮسﯿﺪه
بﻮد ؟
کلﻤاتﻢ را با دﻗﺖ انﺘﺨاب کﺮدم  .نه  ،مﻦ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ او را تﺮك کﻨﻢ  ،اما شایﺪ او به انﺪازه اي باهﻮش بﻮد که ﻗﺒﻞ از ایﻨکه
خﯿلی دیﺮ شﻮد ،مﺮا تﺮك کﻨﺪ .
 بﺮاي تﻮ عاﻗالنه تﺮه که با مﻦ دوسﺖ نﺒاشیبا نﮕاه کﺮدن به عﻤﻖ گﺪازنﺪه ي ﭼﺸﻢ هاي شکالتی او  ،کﻨﺘﺮلﻢ را روي آرام پﯿﺶ رﻓﺘﻦ از دسﺖ دادم
 ولی خﻮد مﻦ هﻢ از دوري کﺮدن از تﻮ خﺴﺘه شﺪم  ،بالکلﻤه ها با حﺮارت شﺪیﺪي ادا شﺪه بﻮدنﺪ .تﻨفﺴﺶ مﺘﻮﻗﻒ شﺪ و لﺤﻈاتی ﻃﻮل کﺸﯿﺪ تا از سﺮ گﺮﻓﺘه شﻮد  ،ایﻦ مﻮﺿﻮع مﺮا
نﮕﺮان کﺮد .ﭼقﺪر او را تﺮسانﺪه بﻮدم ؟ خﺐ  ،به آن پی می بﺮدم
بی درنﮓ پﺮسﯿﺪم :با مﻦ مﯿاي سﯿاتﻞ؟
سﺮش را به نﺸانه ي رﺿایﺖ تکان داد  ،ﻗلﺒﺶ با صﺪاي بلﻨﺪي می کﻮبﯿﺪ .
بله  .او به مﻦ بله گفﺘه بﻮد .
و بعﺪ هﺸﯿاري به ﻃﺮﻓﻢ هﺠﻮم آورد  .ایﻦ کار به ﭼه ﻗﯿﻤﺘی بﺮایﺶ تﻤام می شﺪ ؟
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به او هﺸﺪار دادم:تﻮ واﻗعاً بایﺪ از مﻦ دوري کﻨی

صﺪایﻢ را شﻨﯿﺪ؟ آیا از آیﻨﺪه اي که با مﻦ بﻮدن تهﺪیﺪش می کﺮد ،می گﺮیﺨﺖ؟ آیا نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ کاري کﻨﻢ که او را از خﻮدم
نﺠات دهﻢ ؟
سﺮ خﻮدم داد کﺸﯿﺪم :زیاده روي نکﻦ
 تﻮي کالس می بﯿﻨﻤﺖبایﺪ حﻮاسﻢ را جﻤﻊ می کﺮدم تا خﻮدم را از دویﺪن باز دارم

ﻓﺼﻞ شﺸﻢ | گﺮوه خﻮن
تﻤام روز او را در دیﺪ دیﮕﺮان جﺴﺘﺠﻮ می کﺮدم  ،زیاد به اﻃﺮاف خﻮدم تﻮجه نﺪاشﺘﻢ .
نه از دیﺪ مایﮏ نﯿﻮتﻮن  ،زیﺮا دیﮕﺮ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ ﻓانﺘﺰي هاي اهانﺖ آمﯿﺰ او را تﺤﻤﻞ کﻨﻢ  .جﺴﯿکا اسﺘﻨلی هﻢ نه  ،ﭼﻮن
خﺼﻮمﺖ او نﺴﺒﺖ به بال مﺮا به ﻗﺪري عﺼﺒانی می کﺮد که مﻤکﻦ بﻮد بﺮاي دخﺘﺮ معﻤﻮلی اي مﺜﻞ او خﻄﺮناك باشﺪ .
وﻗﺘی که آنﺠال ِوبِﺮ در دسﺘﺮس بﻮد انﺘﺨاب خﻮبی بﻮد ؛ او مهﺮبان بﻮد -سﺮ او مکان راحﺘی بﺮاي مانﺪن بﻮد  .و بعﻀی
اوﻗات هﻢ معلﻢ ها به او دیﺪ خﻮبی داشﺘﻨﺪ .

به آن ﻓکﺮ کﺮدم  .درسﺖ بﻮد که او گاهی اوﻗات با صاف ایﺴﺘادن مﺸکﻞ داشﺖ  .روز اول را که به مﯿﺰ خﻮرده بﻮد به یاد
آوردم  ،سﺮخﻮردن او روي یﺦ ها ﻗﺒﻞ از تﺼادف  ،سکﻨﺪري خﻮردن دیﺮوز او روي لﺒه ي کﻮتاه ﭼهارﭼﻮب در ...ﭼقﺪر
عﺠﯿﺐ  ،حﻖ با آنها بﻮد  .او دسﺖ و پا ﭼلفﺘی بﻮد .
نﻤی دانﺴﺘﻢ ﭼﺮا ایﻦ مﻮﺿﻮع ایﻨقﺪر بﺮاي مﻦ خﻨﺪه دار اسﺖ  ،ولی هﻨﮕامﯿکه از کالس تاریﺦ آمﺮیکایی به زبان انﮕلﯿﺴی
می رﻓﺘﻢ با صﺪاي بلﻨﺪ می خﻨﺪیﺪم و ﭼﻨﺪیﻦ نفﺮ از کﺴانی که در آنﺠا بﻮدنﺪ نﮕاه هاي بﺪگﻤانی به مﻦ انﺪاخﺘﻨﺪ  .ﭼﻄﻮر تا به
حال مﺘﻮجه ایﻦ مﻮﺿﻮع نﺸﺪه بﻮدم ؟ شایﺪ به خاﻃﺮ ایﻦ بﻮد که ﭼﯿﺰي بﺴﯿار با وﻗار در بی حﺮکﺖ بﻮدن او وجﻮد داشﺖ .
ﻃﻮري که سﺮش را نﮕه می داشﺖ  ،ﻗﻮس گﺮدنﺶ ...
حاﻻ هﯿﭻ ﭼﯿﺰ با وﻗاري در او وجﻮد نﺪاشﺖ  .آﻗاي وارنﺮ او را نﮕاه می کﺮد که نﻮك ﭼکﻤه اش به ﻓﺮش گﯿﺮ کﺮد و دﻗﯿﻖ
روي صﻨﺪلی اش اﻓﺘاد .
دوباره خﻨﺪیﺪم .
زمانی که مﻨﺘﻈﺮ شانﺴی بﺮاي دیﺪن او با ﭼﺸﻢ هاي خﻮدم بﻮدم زمان به ﻃﺮزي باور نکﺮدنی کﻨﺪ می گﺬشﺖ  .باﻻخﺮه ،
زنﮓ به صﺪا درآمﺪ  .با گام هاي بلﻨﺪ و با سﺮعﺖ به سﻤﺖ کاﻓه تﺮیا رﻓﺘﻢ  .مﻦ یکی از اولﯿﻦ کﺴانی بﻮدم که ایﻨﺠا آمﺪه بﻮد
 .مﯿﺰي را انﺘﺨاب کﺮدم که معﻤﻮﻻً خالی بﻮد و مﻄﻤﺌﻨاً با وجﻮد ایﻨکه مﻦ آنﺠا نﺸﺴﺘﻢ هﻤان ﻃﻮر هﻢ باﻗی می مانﺪ
وﻗﺘی خانﻮاده ام داخﻞ شﺪنﺪ و مﺮا دیﺪنﺪ که در جاي جﺪیﺪي تﻨها نﺸﺴﺘه بﻮدم  ،تعﺠﺐ نکﺮدنﺪ  .احﺘﻤاﻻً آلﯿﺲ به آنها اﻃالع
داده بﻮد .
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از دیﺪن سکﻨﺪري خﻮردن هاي او در ﻃﻮل روز تعﺠﺐ کﺮده بﻮدم لﻐﺰیﺪن او روي شکاف هاي پﯿاده رو ،اجﺴام روي زمﯿﻦ
و بﯿﺸﺘﺮ اوﻗات پاي خﻮدش کﺴانی که در ذهﻨﺸان اسﺘﺮاق سﻤﻊ می کﺮدم به بال بهعﻨﻮان یﮏ دسﺖ و پا ﭼلفﺘی نﮕاه می
کﺮدنﺪ .

PDF.tarikhema.org

رمان

گرگ و میش | کتاب پنجم  :خورشید نیمه شب
رزالی بﺪون ایﻨکه نﮕاهی به مﻦ بﯿﻨﺪازد از آنﺠا رد شﺪ .
 -ابله

رزالی و مﻦ هﯿﭻ گاه رابﻄه ي زیاد خﻮبی نﺪاشﺘﯿﻢ او را بار اولی که صﺪاي مﻦ را شﻨﯿﺪه بﻮد رنﺠانﺪه بﻮدم و ایﻦ مﺴﺌله از
آنﺠا شﺮوع شﺪه بﻮد  .آهی کﺸﯿﺪم  .رزالی هﻤه ﭼﯿﺰ بﺮاي خﻮدش می خﻮاسﺖ .
زمانی که جاسﭙﺮ از کﻨارم می گﺬشﺖ لﺒﺨﻨﺪ نﺼفه نﯿﻤه اي به مﻦ زد .
با شﮏ و تﺮدیﺪ انﺪیﺸﯿﺪ  :مﻮﻓﻖ باشی .
امﺖ پﺸﺖ ﭼﺸﻤی نازك کﺮد و سﺮش را تکان داد .
 عقلﺸﻮ از دسﺖ داده  ،بﭽه ي بﯿﭽاره .آلﯿﺲ در پﻮسﺖ خﻮد نﻤی گﻨﺠﯿﺪ  ،دنﺪان هایﺶ می درخﺸﯿﺪنﺪ .
 حاﻻ می تﻮنﻢ با بال حﺮف بﺰنﻢ ؟زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ :خﻮدتﻮ بکﺶ کﻨار
ﭼهﺮه اش در هﻢ رﻓﺖ و باز خﻮشﺤال شﺪ .

دوباره آه کﺸﯿﺪم .
به مﻦ یادآوري کﺮد  :امﺮوز آزمایﺸﮕاه زیﺴﺖ شﻨاسی یادت نﺮه .
سﺮم را تکان دادم  .نه  ،آن را ﻓﺮامﻮش نکﺮده بﻮدم .
زمانی که مﻨﺘﻈﺮ آمﺪن بال بﻮدم  ،او را از دریﭽه ي ﭼﺸﻢ یﮏ دانﺶ آمﻮز سال اولی دنﺒال می کﺮدم که از پﺸﺖ جﺴﯿکا به
ﻃﺮف کاﻓه تﺮیا می آمﺪ  .جﺴﯿکا داشﺖ درباره ي نﺰدیﮏ شﺪن جﺸﻦ رﻗﺺ وراجی می کﺮد  ،ولی بال هﯿﭻ ﭼﯿﺰي در
جﻮاب نﻤی گفﺖ  .الﺒﺘه جﺴﯿکا هﻢ به او مهلﺖ نﻤی داد .
لﺤﻈه اي که بال از در وارد شﺪ  ،سﻤﺖ مﯿﺰي که خانﻮاده ام پﺸﺖ آن نﺸﺴﺘه بﻮدنﺪ نﮕاه کﺮد  .بﺮاي لﺤﻈه اي به آنﺠا خﯿﺮه
شﺪ و بعﺪ پﯿﺸانﯿﺶ ﭼﯿﻦ اﻓﺘاد و ﭼﺸﻢ هایﺶ را به زمﯿﻦ دوخﺖ  .او مﺮا ایﻨﺠا نﺪیﺪ .
او به نﻈﺮ ...ﻏﻤﮕﯿﻦ می آمﺪ  .مﯿﻞ شﺪیﺪي داشﺘﻢ که بﺮخﯿﺰم و به کﻨار او بﺮوم تا به گﻮنه اي او را دلﺪاري دهﻢ  .نﻤی
دانﺴﺘﻢ ﭼه ﭼﯿﺰي باعﺚ ناراحﺘی او شﺪه بﻮد  .جﺴﯿکا به وراجی در مﻮرد رﻗﺺ ادامه می داد  .آیا بال از ایﻨکه آن جﺸﻦ را
از دسﺖ می داد ناراحﺖ بﻮد ؟ ایﻦ ﻃﻮر به نﻈﺮ نﻤی رسﯿﺪ ...
ولی اگﺮ او اراده می کﺮد  ،حﻞ بﻮد
او هﯿﭻ ﭼﯿﺰ به جﺰ یﮏ نﻮشﯿﺪنی بﺮاي ناهارش نﺨﺮیﺪ  .ایﻦ ﻃﻮر درسﺖ بﻮد ؟ آیا او به ﻏﺬاي بﯿﺸﺘﺮي نﯿاز نﺪاشﺖ ؟ مﻦ
هﯿﭻ گاه زیاد به بﺮنامه ي ﻏﺬایی انﺴان ها تﻮجه نکﺮده بﻮدم .
انﺴان ها به ﻃﻮر آزاردهﻨﺪه اي نﺴﺒﺘاً آسﯿﺐ پﺬیﺮ بﻮدنﺪ  .مﯿلﯿﻮن ها ﭼﯿﺰ مﺘفاوت بﺮاي نﮕﺮانی وجﻮد داشﺖ ...
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شﻨﯿﺪم که جﺴﯿکا گفﺖ :ادوارد کالﻦ دوباره به تﻮ خﯿﺮه شﺪ ه .نﻤی دونﻢ ﭼﺮا امﺮوز تﻨها نﺸﺴﺘه؟

از جﺴﯿکا سﭙاسﮕﺰار بﻮدم هﺮﭼﻨﺪ اوﻗاتﺶ حاﻻ بﯿﺸﺘﺮ تلﺦ شﺪه بﻮد زیﺮا بال سﺮش را به سﺮعﺖ باﻻ آورد و ﭼﺸﻢ هایﺶ به
دنﺒال مﻦ گﺸﺘﻨﺪ تا تا با نﮕاهﻢ تالﻗی کﺮد .
حاﻻ هﯿﭻ ردي از ناراحﺘی در صﻮرتﺶ نﺒﻮد  .به خﻮدم امﯿﺪ دادم که ناراحﺘی او به ایﻦ دلﯿﻞ بﻮده که ﻓکﺮ کﺮده بﻮد مﻦ
زودتﺮ مﺪرسه را تﺮك کﺮده ام و ایﻦ باعﺚ شﺪ لﺒﺨﻨﺪ بﺰنﻢ .
با انﮕﺸﺘﻢ به او اشاره کﺮدم که به مﻦ ملﺤﻖ شﻮد  .به ﻗﺪري حﯿﺮت زده به نﻈﺮ می رسﯿﺪ که هﻮس کﺮدم باز دسﺘﺶ بﯿﻨﺪازم
.
بﻨابﺮایﻦ به او ﭼﺸﻤﮏ زدم و دهان او از تعﺠﺐ باز مانﺪ .
جﺴﯿکا با لﺤﻦ تﻮهﯿﻦ آمﯿﺰي گفﺖ :مﻨﻈﻮرش تﻮیی؟
با لﺤﻦ نا مﻄﻤﺌﻦ و آهﺴﺘه اي گفﺖ :شایﺪ بﺮاي تکلﯿﻒ زیﺴﺖ شﻨاسی به کﻤﮏ احﺘﯿاج داره .اوم ...بهﺘﺮه بﺮم بﺒﯿﻨﻢ ﭼی می
خﻮاد
ایﻦ یﮏ بله ي دیﮕﺮ بﻮد .

به خﻮدم گﻮشﺰد کﺮدم  :صادق باش  ،زیاده روي نکﻦ .
پﺸﺖ صﻨﺪلی روبه روي مﻦ مﺮدد ایﺴﺘاد  .هﻮا را عﻤﯿقاً در ریه هایﻢ کﺸﯿﺪم  ،ایﻦ بار با بﯿﻨی نه دهان .
سﻮخﺘﻦ رو احﺴاس کﻦ .
پﺮسﯿﺪم :ﭼﺮا امﺮوز پﯿﺶ مﻦ نﻤی شﯿﻨی؟
بﺪون ایﻨکه نﮕاهﺶ را از مﻦ دور کﻨﺪ صﻨﺪلی را بﯿﺮون کﺸﯿﺪ و نﺸﺴﺖ  .به نﻈﺮ مﻀﻄﺮب می آمﺪ  ،ولی پﺬیﺮﻓﺘﻦ ﻓﯿﺰیکی
او یﮏ بله ي دیﮕﺮ به حﺴاب می شﺪ .
صﺒﺮ کﺮدم تا او حﺮف بﺰنﺪ .
ﭼﻨﺪ لﺤﻈه ﻃﻮل کﺸﯿﺪ  ،ولی باﻻخﺮه گفﺖ :ایﻦ بﺮخالف عادته
 خﻮبمکﺚ کﺮدم
 تﺼﻤﯿﻢ گﺮﻓﺘﻢ تا وﻗﺘی تﻮ راه جهﻨﻢ ام  ،ازش کامﻞ لﺬت بﺒﺮمﭼه ﭼﯿﺰي باعﺚ شﺪ ﭼﻨﯿﻦ حﺮﻓی بﺰنﻢ ؟ حﺪاﻗﻞ صادﻗانه بﻮد  .و شایﺪ او کلﻤات هﺸﺪارگﻮنه ام را می شﻨﯿﺪ  .شایﺪ مﺘﻮجه می
شﺪ که بهﺘﺮ بﻮد بلﻨﺪ شﻮد و با بﯿﺸﺘﺮیﻦ سﺮعﺖ مﻤکﻦ از ایﻨﺠا بﺮود ...
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او بلﻨﺪ نﺸﺪ  .در حالی که انﮕار مﻨﺘﻈﺮ بﻮد جﻤله ام را کامﻞ کﻨﻢ  ،به مﻦ خﯿﺮه شﺪه بﻮد
وﻗﺘی دیﮕﺮ ادامه نﺪادم گفﺖ :می دونی مﻦ اصالً نﻤی ﻓهﻤﻢ مﻨﻈﻮرت ﭼﯿه
خﯿالﻢ راحﺖ شﺪ  .لﺒﺨﻨﺪ زدم .
 -می دونﻢ

نادیﺪه گﺮﻓﺘﻦ اﻓکاري که از پﺸﺖ سﺮ او بﺮ مﻦ ﻓﺮیاد می کﺸﯿﺪنﺪ دشﻮار بﻮد و مﻦ هﻢ می خﻮاسﺘﻢ مﻮﺿﻮع را عﻮض کﻨﻢ .
 ﻓکﺮ می کﻨﻢ دوسﺘات به خاﻃﺮ دزدیﺪن تﻮ  ،از دسﺖ مﻦ عﺼﺒانی هﺴﺘﻦانﮕار ایﻦ مﻮﺿﻮع باعﺚ نﮕﺮانی او نﺸﺪ
 اونا زنﺪه می مﻮنﻦ ولی مﻤکﻨه مﻦ دیﮕه تﻮرو پﺲ نﺪمنﻤی دانﺴﺘﻢ حاﻻ سعی دارم راسﺘﮕﻮ باشﻢ  ،یا ﻓقﻂ می خﻮاسﺘﻢ باز با او شﻮخی کﻨﻢ  .بﻮدن در کﻨار او باعﺚ می شﺪ که سﺮ
از اﻓکار خﻮدم هﻢ درنﯿاورم .
بال آب دهانﺶ را ﻓﺮو داد .

 نﮕﺮان به نﻈﺮ مﯿايایﻦ مﻮﺿﻮع واﻗعاً خﻨﺪه دار نﺒﻮد ...او بایﺪ نﮕﺮان می بﻮد
 نهصﺪایﺶ شکﺴﺖ او دروغ گﻮي بﺪي بﻮد
 در واﻗﻊ ...مﺘعﺠﺒﻢ که ﭼی باعﺚ شﺪه ایﻦ اتفاق بﯿفﺘهبه او یاد آوري کﺮدم :بهﺖ گفﺘﻢ  ،مﻦ از دور بﻮدن از تﻮ خﺴﺘه شﺪم  .واسه هﻤﯿﻦ دارم تﺴلﯿﻢ می شﻢ
با کﻤی تالش لﺒﺨﻨﺪم را سﺮجایﺶ نﮕه داشﺘﻢ  .ایﻦ کار ﻓایﺪه نﺪاشﺖ سعی بﺮاي راسﺘﮕﻮ بﻮدن و در عﯿﻦ حال عادي رﻓﺘار
کﺮدن .
با حﯿﺮت تکﺮار کﺮد:تﺴلﯿﻢ می شی؟
 آره تﺴلﯿﻢ شﺪن بﺮاي خﻮب بﻮدنو ﻇاهﺮا ً تﺴلﯿﻢ شﺪن بﺮاي عادي رﻓﺘﻦ کﺮدم
 مﻦ حاﻻ ﻓقﻂ می خﻮام کاري رو که دوسﺖ دارم انﺠام بﺪم و به بقﯿه ﭼﯿﺰا کاري نﺪارمایﻦ به انﺪازه ي کاﻓی صادﻗانه بﻮد  .می خﻮاسﺘﻢ اجازه دهﻢ خﻮدخﻮاهی مﺮا بﺒﯿﻨﺪ  .اجازه دهﻢ از ایﻦ یکی هﻢ آگاه شﻮد
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 تﻮ باز مﻨﻮ سﺮدرگﻢ کﺮديبه انﺪازه اي خﻮدخﻮاه بﻮدم که از ایﻦ مﻮﺿﻮع شاد باشﻢ
 هﻤﯿﺸه وﻗﺘی با تﻮ حﺮف می زنﻢ پﺮحﺮﻓی می کﻨﻢ ایﻦ یکی از مﺸکالتهیﮏ مﺸکﻞ نﺴﺒﺘاً بی اهﻤﯿﺖ  ،در مقایﺴه با بقﯿه ي آنها .
 نﮕﺮان نﺒاش  ،مﻦ از حﺮﻓات ﭼﯿﺰي سﺮدرنﻤﯿارمﭼه خﻮب  .در ایﻦ صﻮرت مﺮا تﺮك نﻤی کﺮد  .امﯿﺪوارم ایﻦ ﻃﻮر باشه .
 پﺲ به زبﻮن ساده می پﺮسﻢ ،اﻵن ما دوسﺖ هﺴﺘﯿﻢ؟بﺮاي لﺤﻈه اي آن را سﺒﮏ سﻨﮕﯿﻦ کﺮدم
 دوسﺖاز مفهﻮمﺶ خﻮشﻢ نﻤی آمﺪ .ایﻦ کاﻓی نﺒﻮد
زیﺮ لﺐ با حالﺖ خﺠالﺖ زده اي گفﺖ  :یا ایﻨکه نﯿﺴﺘﯿﻢ؟

لﺒﺨﻨﺪ زدم :خﻮب  ،ﻓکﺮ کﻨﻢ می تﻮنﯿﻢ سعی کﻨﯿﻢ  .اما از هﻤﯿﻦ حاﻻ بﮕﻢ  ،مﻦ دوسﺖ خﻮبی بﺮات نﯿﺴﺘﻢ
مﻨﺘﻈﺮ واکﻨﺶ او مانﺪ م از ﻃﺮﻓی آرزو می کﺮدم که باﻻخﺮه شﻨﯿﺪه و مﺘﻮجه شﺪه باشﺪ  ،و از ﻃﺮف دیﮕﺮ ﻓکﺮ کﻨﺪ اگﺮ ایﻦ
ﻃﻮر می شﺪ مﻦ می مﺮدم  .ﭼقﺪر دراماتﯿﮏ  .داشﺘﻢ به یﮏ انﺴان تﺒﺪیﻞ می شﺪم .
ﺿﺮبان ﻗلﺒﺶ تﻨﺪتﺮ شﺪ
 اون حﺮﻓﻮ زیاد تکﺮار می کﻨی آره ،ﭼﻮن تﻮ به حﺮﻓﻢ گﻮش نﻤﯿﺪيباز احﺴاساتی شﺪه بﻮدم
 مﻦ هﻨﻮز مﻨﺘﻈﺮم که ایﻨﻮ باور کﻨی  .اگه باهﻮش باشی  ،از مﻦ ﻓاصله می گﯿﺮيآه ،اما اگﺮ سعی می کﺮد از مﻦ ﻓاصله بﮕﯿﺮد  ،به او اجازه ي ﭼﻨﯿﻦ کاري می دادم ؟
ﭼﺸﻢ هایﺶ را جﻤﻊ کﺮد
 ﻓکﺮ می کﻨﻢ نﻈﺮ خﻮدت رو درباره ي هﻮش مﻦ به روشﻨی گفﺘیمﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم دﻗﯿقاً مﻨﻈﻮرش ﭼﯿﺴﺖ  ،ولی در حالی که سعی می کﺮدم حﺪس بﺰنﻢ ﭼﻄﻮر تﺼادﻓاً او را رنﺠانﺪه بﻮدم
لﺒﺨﻨﺪي حاکی از عﺬرخﻮاهی زدم .
به آرامی گفﺖ  :پﺲ ،تا مﻮﻗعی که مﻦ ...باهﻮش نﺸﺪم  ،سعی می کﻨﯿﻢ دوسﺖ باشﯿﻢ؟
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 به نﻈﺮ نﻤﯿاد ایﺮادي داشﺘه باشهسﺮش را پایﯿﻦ انﺪاخﺖ و به بﻄﺮي لﯿﻤﻮناد در دسﺖ هایﺶ خﯿﺮه شﺪ .
حﺲ کﻨﺠکاوي ﻗﺪیﻤی بﺮ مﻦ ﭼﯿﺮه شﺪ .
پﺮسﯿﺪم:داري به ﭼی ﻓکﺮ می کﻨی؟
باﻻخﺮه گفﺘﻦ ایﻦ کلﻤات با صﺪاي بلﻨﺪ مﺜﻞ رهایی بﻮد
به ﭼﺸﻢ هایﻢ نﮕاه کﺮد  ،تﻨفﺴﺶ تﻨﺪ شﺪ و گﻮنه هایﺶ به رنﮓ صﻮرتی درآمﺪ آمﺪنﺪ .
 دارم سعی می کﻨﻢ بفهﻤﻢ تﻮ ﭼی هﺴﺘیزمانی که وحﺸﺖ وجﻮدم را ﻓﺮا می گﺮﻓﺖ  ،لﺒﺨﻨﺪ را روي صﻮرتﻢ نﮕه داشﺘﻢ و حالﺖ ﭼهﺮه ام را حفﻆ کﺮدم .
مﺴلﻤاً در ایﻦ مﻮرد مﺘعﺠﺐ مانﺪه بﻮد .او احﻤﻖ نﺒﻮد .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ امﯿﺪ داشﺘه باشﻢ که او نﺴﺒﺖ به مﻮﺿﻮعی به ایﻦ روشﻨی
بی تﻮجه باشﺪ .
تا حﺪ امکان با خﻮنﺴﺮدي پﺮسﯿﺪم :ﭼﯿﺰي هﻢ دسﺘﮕﯿﺮت شﺪه یا نه؟
اﻗﺮار کﺮد:نه خﯿلی

 ﭼه نﻈﺮیه هایی داري؟نﻈﺮیه هاي او نﻤی تﻮانﺴﺘﻨﺪ از حقﯿقﺖ بﺪتﺮ باشﻨﺪ  ،ﻓﺮﻗی نﺪاشﺖ ﭼه ﭼﯿﺰي به ﻓکﺮش رسﯿﺪه بﻮد .گﻮنه هایﺶ سﺮخ تﺮ
شﺪنﺪ و هﯿﭻ ﭼﯿﺰ نﮕفﺖ  .می تﻮانﺴﺘﻢ گﺮماي او را در هﻮا احﺴاس کﻨﻢ
سعی کﺮدم لﺤﻦ مﺘقاعﺪ کﻨﻨﺪه ام را بﺮاي او به کار بﺒﺮم  .ایﻦ روش روي انﺴان هاي عادي خﻮب جﻮاب می داد .
 نﻤی خﻮاي بهﻢ بﮕی؟لﺒﺨﻨﺪ تﺸﻮیﻖ آمﯿﺰي زدم
سﺮش را تکان داد :خﯿلی خﺠالﺖ آوره
اه .نﺪانﺴﺘﻦ از هﻤه ﭼﯿﺰ بﺪتﺮ بﻮد  .ﭼﺮا حﺪس هایﺶ باعﺚ خﺠالﺖ او می شﺪ؟ تﺤﻤﻞ نﺪانﺴﺘﻦ را نﺪاشﺘﻢ .
 می دونی  ،واﻗعاً ناامﯿﺪکﻨﻨﺪه اسشکایﺖ مﻦ باعﺚ جﺮﻗه اي در او شﺪ  .ﭼﺸﻢ هایﺶ بﺮﻗی زدنﺪ و کلﻤات تﻨﺪتﺮ از هﻤﯿﺸه جاري شﺪ .
نه  ،مﻦ اصالً نﻤی تﻮنﻢ تﺼﻮر کﻨﻢ که ﭼﺮا ایﻦ مﻮﺿﻮع بایﺪ نا امﯿﺪ کﻨﻨﺪه باشه ﻓقﻂ به خاﻃﺮ ایﻨکه کﺴی نﻤی خﻮاد به تﻮ
بﮕه داره به ﭼی ﻓکﺮ می کﻨه ؟ حﺘی اگﺮ حﺮف هاي بی اهﻤﯿﺖ مﺮمﻮزي بﺰنه که مﺨﺼﻮص ایﻦ ﻃﺮاحی شﺪن که شﺐ ها
بﯿﺪار بﻤﻮنی و سعی کﻨی از مﻨﻈﻮر احﺘﻤالﯿﺶ سﺮدر بﯿاري ...حاﻻ ،ﭼﺮا بایﺪ ناامﯿﺪکﻨﻨﺪه باشه؟
به او اخﻢ کﺮدم  .از ایﻨکه می دانﺴﺘﻢ حﻖ با او بﻮد آشفﺘه بﻮدم  .مﻦ مﻨﺼفانه رﻓﺘار نکﺮده بﻮدم .
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او ادامه داد  :یا بهﺘﺮه بﮕﯿﻢ اون شﺨﺺ کارهاي عﺠﯿﺐ زیادي انﺠام داده  ،از نﺠات زنﺪگی تﻮ در شﺮایﻂ ﻏﯿﺮ مﻤکﻦ گﺮﻓﺘه
تا رﻓﺘار کﺮدن با تﻮ مﺜﻞ یه آدم مﻨفﻮر و ﻃﺮد شﺪه  .و هﯿﭻ وﻗﺖ هﻢ در مﻮرد ایﻦ ﭼﯿﺰها تﻮﺿﯿﺢ نﺪاده  ،حﺘی بعﺪ از ایﻨکه
ﻗﻮل داده بﻮد .ایﻦ مﻮﺿﻮع هﻢ می تﻮنه اصالً ناامﯿﺪکﻨﻨﺪه نﺒاشه
ایﻦ بلﻨﺪ تﺮیﻦ صﺤﺒﺘی بﻮد که تا به حال از او شﻨﯿﺪه بﻮدم و ایﻦ مﻮﺿﻮع یکی دیﮕﺮ از صفات او را به مﻦ داد تا به لﯿﺴﺘﻢ
اﺿاﻓه کﻨﻢ .
 تﻮ یه کﻤی عﺼﺒانی هﺴﺘی ،ایﻦ ﻃﻮر نﯿﺴﺖ؟ از رﻓﺘار دوگانه خﻮشﻢ نﻤﯿادمﺴلﻤاً  ،او کامالً حﻖ داشﺖ آزرده باشﺪ .
به بال خﯿﺮه شﺪم  ،در عﺠﺐ بﻮدم ﭼﻄﻮر می تﻮانﺴﺘﻢ وﻗﺘی در کﻨار او هﺴﺘﻢ یﮏ کار را درسﺖ انﺠام بﺪهﻢ  ،تا ایﻨکه
ﻓﺮیادهاي خامﻮش ذهﻦ مایﮏ نﯿﻮتﻮن حﻮاسﻢ را پﺮت کﺮد  .به ﻗﺪري خﺸﻤﮕﯿﻦ بﻮد که باعﺚ خﻨﺪه ام شﺪ .
بال پﺮسﯿﺪ :ﭼی شﺪه؟
انﮕار دوسﺖ پﺴﺮت ﻓکﺮ می کﻨه مﻦ باعﺚ ناراحﺘی تﻮ شﺪم داره با بقﯿه مﺸﻮرت می کﻨه که بﺮاي تﻤﻮم کﺮدن دعﻮاي ما پا
پﯿﺶ بﺬاره یا نه

بال با صﺪاي سﺮدي گفﺖ:مﻦ که نﻤی دونﻢ درمﻮرد کی داري حﺮف می زنی  ،ولی مﻄﻤﺌﻨﻢ در هﺮ صﻮرت در اشﺘﺒاهی
از ایﻨکه با جﻤله ي اهانﺖ آمﯿﺰش دوسﺘی با مایﮏ را ایﻦ ﭼﻨﯿﻦ انکار کﺮده بﻮد بﺴﯿار لﺬت بﺮدم .
 اشﺘﺒاه نﻤی کﻨﻢ  .بهﺖ گفﺘه بﻮدم که خﻮنﺪن ﻓکﺮ بﯿﺸﺘﺮ مﺮدم بﺮام آسﻮنه الﺒﺘه  ،به جﺰ مﻦ آره  ،به جﺰ تﻮ.آیا او بایﺪ بﺮاي هﻤه ﭼﯿﺰ اسﺘﺜﻨا می بﻮد ؟ ایﻦ ﻃﻮر عادﻻنه تﺮ نﺒﻮد که با وجﻮد تﻤام ﭼﯿﺰهایی که بایﺪ با آن دسﺖ و پﻨﺠه
نﺮم می کﺮدم حﺪاﻗﻞ می تﻮانﺴﺘﻢ یﮏ ﭼﯿﺰي از ذهﻦ او بﺸﻨﻮم ؟ آیا ایﻦ خﻮاسﺘه ي زیادي بﻮد ؟
 نﻤی دونﻢ ﭼﺮا ایﻦ جﻮریه؟به ﭼﺸﻢ هاي او خﯿﺮه شﺪم تا یﮏ بار دیﮕﺮ تالش کﻨﻢ ...
نﮕاهﺶ را از مﻦ بﺮگﺮﻓﺖ  .در لﯿﻤﻮنادش را باز کﺮد و در حالی که ﭼﺸﻢ هایﺶ را به مﯿﺰ دوخﺘه بﻮد  ،جﺮعه اي از آن را
نﻮشﯿﺪ .
پﺮسﯿﺪم:گﺮسﻨه نﯿﺴﺘی؟
 نه.نﮕاهی به مﯿﺰ خالی بﯿﻦ ما انﺪاخﺖ
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 تﻮ ﭼﻄﻮر؟گفﺘﻢ  :نه  ،مﻦ گﺮسﻨه نﯿﺴﺘﻢ
مﻄﻤﺌﻨاً گﺮسﻨه نﺒﻮدم
به مﯿﺰ خﯿﺮه شﺪه بﻮد و لﺒهایﺶ را به هﻢ می ﻓﺸﺮد  .مﻨﺘﻈﺮ مانﺪم .
ناگهان دوباره به ﭼﺸﻢ هاي مﻦ نﮕاه کﺮد و پﺮسﯿﺪ  :می شه یه لﻄفی به مﻦ بکﻨی؟

او از مﻦ ﭼه می خﻮاسﺖ ؟ آیا مﻤکﻦ بﻮد درمﻮرد حقﯿقﺘی بﭙﺮسﺪ که مﻦ اجازه ي گفﺘﻨﺶ را نﺪاشﺘﻢ حقﯿقﺘی که نﻤی خﻮاسﺘﻢ
او هﯿﭻ گاه هﯿﭻ گاه بﺪانﺪ؟
 بﺴﺘﮕی داره که ﭼی بﺨﻮايﻗﻮل داد:ﭼﯿﺰ زیادي نﯿﺴﺖ
صﺒﺮ کﺮدم  ،دوباره کﻨﺠکاو شﺪه بﻮدم .
آهﺴﺘه گفﺖ :ﻓقﻂ می خﻮاسﺘﻢ بﭙﺮسﻢ
ﭼﺸﻢ هایﺶ را به بﻄﺮي لﯿﻤﻮناد دوخﺘه بﻮد و کﻮﭼکﺘﺮیﻦ انﮕﺸﺘﺶ را با حﺮکﺖ دایﺮه واري دور دهانه ي آن می ﭼﺮخانﺪ

او یﮏ اخﻄار ﻗﺒلی می خﻮاسﺖ ؟ پﺲ حﺘﻤاً نادیﺪه گﺮﻓﺘه شﺪن تﻮسﻂ مﻦ می بایﺴﺖ بﺮاي او ﭼﯿﺰي بﺪي باشﺪ ...لﺒﺨﻨﺪ زدم
.
مﻮاﻓقﺖ کﺮدم :به نﻈﺮ مﻨﺼفانه مﯿاد
سﺮش را بلﻨﺪ کﺮد و گفﺖ :مﻤﻨﻮن
با امﯿﺪواري پﺮسﯿﺪم :می تﻮنﻢ در ازاش یه ﭼﯿﺰي بﭙﺮسﻢ؟
 ﻓقﻂ یکی یکی از نﻈﺮیه هات رو به مﻦ بﮕﻮسﺮخ شﺪ:اون سﻮال رو نه
 تﻮ که مﺤﺪودیﺖ نﺬاشﺘی  ،ﻓقﻂ ﻗﻮل دادي جﻮاب یه سﻮال مﻨﻮ مﯿﺪي و خﻮد تﻮ هﻢ ﻗﺒالً زیﺮ ﻗﻮلﺖ زدي ﻓقﻂ یه نﻈﺮیه مﻦ نﻤی خﻨﺪم -ﭼﺮا  ،می خﻨﺪي
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رمان

در ایﻦ باره به نﻈﺮ خﯿلی مﻄﻤﺌﻦ می آمﺪ  ،اگﺮﭼه نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ تﺼﻮر کﻨﻢ که ﭼﯿﺰي در ایﻦ مﻮرد خﻨﺪه دار باشﺪ
سعی کﺮدم یﮏ بار دیﮕﺮ او را تﺮﻏﯿﺐ کﻨﻢ  .عﻤﯿقاً به ﭼﺸﻢ هاي او خﯿﺮه شﺪم با وجﻮد ژرﻓاي ﭼﺸﻢ هاي او  ،کار راحﺘی
بﻮد و زمﺰمه وار گفﺘﻢ:خﻮاهﺶ می کﻨﻢ
پلﮏ زد و ﭼهﺮه اش خالی شﺪ .
خﻮب  ،ایﻦ دﻗﯿقاً عکﺲ العﻤلی که می خﻮاسﺘﻢ نﺒﻮد .
پﺮسﯿﺪ  :ا ...ﭼی؟
به نﻈﺮ هاج و واج می رسﯿﺪ  .ﭼه مﺸکلی بﺮایﺶ پﯿﺶ آمﺪه بﻮد ؟
ولی مﻦ هﻨﻮز تﺴلﯿﻢ نﺸﺪه بﻮدم .
در حالی که سعی می کﺮدم نﮕاهﺶ را روي ﭼﺸﻢ هایﻢ نﮕه دارم ،با صﺪاي مالیﻢ و ﻏﯿﺮ تﺮسﻨاکﻢ ،ملﺘﻤﺴانه گفﺘﻢ:
ﻓقﻂ یه نﻈﺮیه ي کﻮﭼﯿﮏ بهﻢ بﮕﻮ

لﻄفاً

در عﯿﻦ حﯿﺮت و رﺿایﺖ مﻦ  ،باﻻخﺮه جﻮاب داد .
 -اوم...خﺐ ،مﻤکﻨه یه عﻨکﺒﻮت رادیﻮاکﺘﯿﻮي تﻮرو گاز گﺮﻓﺘه باشه؟

در حالی که سعی می کﺮدم آسﻮدگی خاﻃﺮم را پﻨهان کﻨﻢ ،با حالﺘی تﻤﺴﺨﺮآمﯿﺰ گفﺘﻢ :خﯿلی مﺒﺘکﺮانه نﯿﺴﺖ
با لﺤﻦ آزرده اي گفﺖ :مﺘاسفﻢ  ،هﺮﭼی داشﺘﻢ هﻤﯿﻦ بﻮد
ایﻦ حﺘی خﯿالﻢ را آسﻮده تﺮ کﺮد  .می تﻮانﺴﺘﻢ دوباره با او شﻮخی کﻨﻢ .
 حﺘی بهﺶ نﺰدیﮏ هﻢ نﺸﺪي عﻨکﺒﻮتی در کار نﺒﻮده؟ نه رادیﻮاکﺘﯿﻮیﺘه ﭼی؟ هﯿﭽیآهی کﺸﯿﺪ:لعﻨﺘی
ﻗﺒﻞ از ایﻨکه گاز گﺮﻓﺘه شﺪن را هﻢ بﭙﺮسﺪ  ،سﺮیﻊ گفﺘﻢ  :کﺮیﭙﺘﻮنایﺖ هﻢ ناراحﺘﻢ نﻤی کﻨه
و بعﺪ نﺘﻮانﺴﺘﻢ جلﻮي خﻨﺪه ام را بﮕﯿﺮم زیﺮا او مﺮا یﮏ ابﺮﻗهﺮمان ﻓﺮض کﺮده بﻮد .
 ﻗﺮار نﺒﻮد بﺨﻨﺪي  ،یادت که هﺴﺖ ؟لﺒهایﻢ را به هﻢ ﻓﺸﺮدم .
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 باﻻخﺮه ته و تﻮي ﻗﻀﯿه رو درمﯿارمو وﻗﺘی ایﻦ کار را کﺮده بﻮد  ،ﻓﺮار می کﺮد .
گفﺘﻢ:امﯿﺪوارم سعی نکﻨی
تﻤام حﺲ شﻮخ ﻃﺒعی از بﯿﻦ رﻓﺘه بﻮد
 بﺮاي ایﻨکه...؟مﻦ به او صﺪاﻗﺖ بﺪهکار بﻮدم  .هﻤﭽﻨان سعی می کﺮدم لﺒﺨﻨﺪ بﺰنﻢ  ،تا صﺪایﻢ کﻤی کﻤﺘﺮ تهﺪیﺪآمﯿﺰ جلﻮه کﻨﺪ
 اگه مﻦ یه ابﺮﻗهﺮمان نﺒاشﻢ ،ﭼی ؟ اگه مﻦ شﺨﺺ بﺪي باشﻢ  ،ﭼی ؟ﭼﺸﻢ هایﺶ گﺸاد شﺪنﺪ و دهانﺶ کﻤی باز شﺪ  .گفﺖ « مﺘﻮجهﻢ » و بعﺪ از ﭼﻨﺪ ﺛانﯿه ادامه داد « اوه» ،
او باﻻخﺮه صﺪایﻢ را شﻨﯿﺪه بﻮد .
در حالی که سعی می کﺮدم درد و رنﺠﻢ را پﻨهان نﮕه دارم پﺮسﯿﺪم :واﻗعاً ؟
گفﺖ :تﻮ خﻄﺮناکی؟

نﺘﻮانﺴﺘﻢ به او جﻮابی بﺪهﻢ .آیا ایﻦ آخﺮیﻦ لﺤﻈه ي بﻮدن مﻦ با او بﻮد ؟ آیا حاﻻ ﻓﺮار می کﺮد ؟ آیا می شﺪ ﻗﺒﻞ از ایﻨکه
تﺮکﻢ کﻨﺪ به او بﮕﻮیﻢ که عاشقانه دوسﺘﺶ داشﺘﻢ؟ یا ایﻨکه با ایﻦ حﺮف بﯿﺸﺘﺮ وحﺸﺖ می کﺮد؟
سﺮش را تکان داد و زمﺰمه کﺮد:اما بﺪ نﯿﺴﺘی  .نه  ،مﻦ باور نﻤی کﻨﻢ که تﻮ بﺪ باشی
نفﺲ کﺸﯿﺪم:اشﺘﺒاه می کﻨی
مﻦ بی شﮏ بﺪ بﻮدم  .آیا حاﻻ شاد نﺸﺪه نﺒﻮدم که او بﺪون ایﻨکه سﺰاوارش باشﻢ ﻓکﺮ می کﺮد مﻦ بهﺘﺮ از ایﻦ هﺴﺘﻢ ؟ مﻦ
اگﺮ ﻓﺮد خﻮبی بﻮدم ،از او دور می مانﺪم .
دسﺘﻢ را دراز کﺮدم و به عﻨﻮان بهانه اي و در بﻄﺮي لﯿﻤﻮناد او را بﺮداشﺘﻢ .با نﺰدیکی شﺪن ناگهانی مﻦ خﻮدش را کﻨار
نکﺸﯿﺪ .او واﻗعاً از مﻦ نﻤی تﺮسﯿﺪ .هﻨﻮز نه .
در بﻄﺮي را بﯿﻦ انﮕﺸﺘانﻢ ﭼﺮخانﺪم  ،و به جاي نﮕاه کﺮدن به او خﻮدم را با آن سﺮگﺮم کﺮدم  .اﻓکارم آشفﺘه بﻮد .
ﻓﺮار کﻦ  ،بال ،ﻓﺮار کﻦ .نﻤی شﺪ خﻮدم را وادار کﻨﻢ آن کلﻤات را با صﺪاي بلﻨﺪ بﮕﻮیﻢ .
به سﺮعﺖ از جایﺶ بلﻨﺪ شﺪ  .داشﺘﻢ نﮕﺮان می شﺪم که به گﻮنه اي اخﻄار خامﻮش مﺮا شﻨﯿﺪه باشﺪ که گفﺖ :حﺘﻤاً دیﺮمﻮن
می شه
 مﻦ امﺮوز کالس نﻤی آم ﭼﺮا نه؟ﭼﻮن نﻤی خﻮام بکﺸﻤﺖ.
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 -بﺪ نﯿﺴﺖ آدم گاهی از کالس جﯿﻢ بﺸه

به ﻃﻮر دﻗﯿﻖ تﺮ  ،بﺮاي انﺴانها بﺪ نﺒﻮد که خﻮن آشام ها روزهایی که خﻮن انﺴان ریﺨﺘه می شﺪ از کالس جﯿﻢ شﻮنﺪ  .آﻗاي
بﻨﺮ امﺮوز گﺮوه خﻮن هﺮکﺲ را آزمایﺶ می کﺮد  .آلﯿﺲ هﻢ در کالس امﺮوز صﺒﺤﺶ ﻏﯿﺒﺖ کﺮده بﻮد .
او گفﺖ  :بﺴﯿار خﻮب مﻦ دارم می رم
ایﻦ مﻮﺿﻮع مﺮا شﮕفﺖ زده نکﺮد  .او با مﺴﺌﻮلﯿﺖ بﻮد او هﻤﯿﺸه کار درسﺖ را انﺠام مﯿﺪاد بﺮعکﺲ مﻦ .
در حالی که باز سعی می کﺮدم عادي باشﻢ  ،گفﺘﻢ :پﺲ بعﺪا می بﯿﻨﻤﺖ
به در بﻄﺮي در حال ﭼﺮخﺶ خﯿﺮه شﺪه بﻮدم و ،در هﺮ صﻮرت  ،مﻦ تﻮرو سﺘایﺶ می کﻨﻢ ...به ﻃﻮر خﻄﺮناك و وحﺸﺖ
آور .
او مﺮدد مانﺪ و مﻦ بﺮاي یﮏ لﺤﻈه امﯿﺪوار شﺪم که او در آخﺮ می خﻮاسﺖ پﯿﺶ مﻦ بﻤانﺪ  .ولی زنﮓ به صﺪا درآمﺪ و او
با شﺘاب به ﻃﺮف در رﻓﺖ .
صﺒﺮ کﺮدم تا کامالً از ایﻨﺠا دور شﺪ و  ،بعﺪ در بﻄﺮي را در جﯿﺒﻢ گﺬاشﺘﻢ یادگاري از مهﻢ تﺮیﻦ گفﺘﮕﻮیﻤان و در باران ،
ﻗﺪم زنان به سﻤﺖ ماشﯿﻨﻢ رﻓﺘﻢ .

ﻗﻄعه ي جﺪیﺪ در حال پﯿﺸﺮﻓﺖ بﻮد تا ایﻨکه مﻮجی از نﮕﺮانی هاي ذهﻨی حﻮاسﻢ را پﺮت کﺮد .
به سﻤﺖ صﺪاي مﻀﻄﺮب نﮕاهی انﺪاخﺘﻢ .
مایﮏ وحﺸﺖ زده بﻮد :اون داره ﻏﺶ می کﻨه ؟ ﭼی کار کﻨﻢ ؟
صﺪ یارد آن ﻃﺮف تﺮ  ،مایﮏ نﯿﻮتﻮن بﺪن بی جان بال را روي پﯿاده رو نﮕه داشﺘه بﻮد  .او بی صﺪا روي سﯿﻤان خﯿﺲ خﻢ
شﺪه بﻮد  ،ﭼﺸﻢ هایﺶ بﺴﺘه بﻮدنﺪ و پﻮسﺘﺶ مﺜﻞ یﮏ جﺴﺪ به رنﮓ گﭻ درآمﺪه بﻮد .
می شﺪ گفﺖ در ماشﯿﻦ را از جا کﻨﺪم .
ﻓﺮیاد زدم :بال؟
وﻗﺘی که اسﻢ او را ﻓﺮیاد زدم هﯿﭻ تﻐﯿﯿﺮي در صﻮرت بی جانﺶ به وجﻮد نﯿامﺪ
بﺪنﻢ از یﺦ سﺮدتﺮ شﺪ .
زمانی که دیﻮانه وار در اﻓکار مایﮏ می گﺸﺘﻢ از بهﺖ و حﯿﺮت خﺼﻤانه ي او آگاه بﻮدم  .او ﻓقﻂ درمﻮرد خﺸﻤﺶ نﺴﺒﺖ
به مﻦ ﻓکﺮ می کﺮد و مﻦ نﻤی دانﺴﺘﻢ ﭼه بالیی سﺮ بال آمﺪه بﻮد  .اگﺮ مایﮏ به او آسﯿﺒی رسانﺪه بﻮد  ،نابﻮدش می کﺮدم .
در حالی که سعی می کﺮدم روي اﻓکار او تﻤﺮکﺰ کﻨﻢ پﺮسﯿﺪم :ﭼی شﺪه اون صﺪمه دیﺪه؟
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سی دي آرامﺶ بﺨﺶ مﻮرد عالﻗه ام را گﺬاشﺘﻢ هﻤانی که در روز اول گﻮش داده بﻮدم اما بﺮاي مﺪتی ﻃﻮﻻنی به نُﺖ
مﻮسﯿقی دبﻮسی تﻮجه نﺪاشﺘﻢ  .نﺖ هاي دیﮕﺮي در سﺮم در حﺮکﺖ بﻮدنﺪ  ،ﻗﺴﻤﺘی از آهﻨﮕی که به مﻦ حﺲ خﻮبی مﯿﺪاد .
صﺪاي اسﺘﺮیﻮ را کﻢ کﺮدم و به مﻮسﯿقی داخﻞ سﺮم گﻮش سﭙﺮدم  .با نﺖ ها بازي کﺮدم تا هارمﻮنی کامﻞ تﺮي به وجﻮد آمﺪ
 .ناخﻮدآگاه  ،انﮕﺸﺖ هایﻢ در هﻮا روي پﯿانﻮي خﯿالی حﺮکﺖ کﺮدنﺪ .
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راه رﻓﺘﻦ با سﺮعﺖ انﺴانی دیﻮانه کﻨﻨﺪه بﻮد  .نﺒایﺪ صﺪا می زدم و کﺴی را مﺘﻮجه رسﯿﺪنﻢ می کﺮدم .
و بعﺪ تﻮانﺴﺘﻢ صﺪاي ﺿﺮبان ﻗلﺐ او و حﺘی نفﺲ هایﺶ را بﺸﻨﻮم  .هﻤان ﻃﻮر که او را نﮕاه می کﺮدم  ،ﭼﺸﻢ هاي بﺴﺘه
اش را به هﻢ ﻓﺸﺮد  .ایﻦ باعﺚ شﺪ کﻤی از وحﺸﺘﻢ کاسﺘه شﻮد .
جﻨﺒﺶ خاﻃﺮه اي را در ذهﻦ مایﮏ دیﺪم  ،تﺼاویﺮي از کالس زیﺴﺖ شﻨاسی  :بال سﺮش را روي مﯿﺰمان گﺬاشﺘه بﻮد ،
پﻮسﺖ روشﻨﺶ داشﺖ مایﻞ به سﺒﺰ می شﺪ  .ﭼکﯿﺪن خﻮن روي کارت هاي سفﯿﺪ ...
تعﯿﯿﻦ گﺮوه خﻮنی .
هﻤان جایی که بﻮدم ایﺴﺘادم  ،نفﺴﻢ را نﮕه داشﺘﻢ  .عﻄﺮ او یﮏ ﭼﯿﺰ بﻮد  ،جاري شﺪن خﻮن او ﭼﯿﺰي دیﮕﺮ .
مایﮏ که در عﯿﻦ حال هﻢ خﺸﻤﮕﯿﻦ بﻮد و هﻢ مﻀﻄﺮب گفﺖ :ﻓکﺮ کﻨﻢ ﺿعﻒ کﺮده  .نﻤی دونﻢ ﭼی شﺪ  ،اون حﺘی انﮕﺸﺖ
خﻮدش رو هﻢ سﻮراخ نکﺮد
آسﻮدگی درونﻢ را شﺴﺖ و دوباره نفﺲ کﺸﯿﺪم  .آه  ،می تﻮانﺴﺘﻢ بﻮي خﻮن را از سﻮراخ کﻮﭼﮏ انﮕﺸﺖ مایﮏ نﯿﻮتﻮن
حﺲ کﻨﻢ  .روزي ایﻦ بﻮ بﺮایﻢ خﻮش آیﻨﺪ بﻮد .
کﻨار بال زانﻮ زدم  .مایﮏ در اﻃﺮاف مﻦ می پلکﯿﺪ و به خاﻃﺮ مﺪاخله مﻦ عﺼﺒانی بﻮد .
 -بال  .صﺪامﻮ می شﻨﻮي؟

ناله اي کﺮد:از ایﻨﺠا بﺮو
راحﺖ شﺪن خﯿالﻢ به ﻗﺪري دلﭙﺴﻨﺪ بﻮد که باعﺚ خﻨﺪه ام شﺪ  .حال او خﻮب بﻮد .
مایﮏ گفﺖ :داشﺘﻢ اونﻮ پﯿﺶ پﺮسﺘار می بﺮدم  ،ولی دیﮕه بﯿﺸﺘﺮ از ایﻦ نﺘﻮنﺴﺖ راه بﺮه
با حالﺖ خﺸکی گفﺘﻢ :مﻦ می بﺮمﺶ .تﻮ می تﻮنی بﺮگﺮدي سﺮ کالس
دنﺪان هاي مایﮏ روي هﻢ سایﯿﺪه شﺪنﺪ:نه .ایﻦ کار به عهﺪه ي مﻦ گﺬاشﺘه شﺪه
ﻗﺼﺪ نﺪاشﺘﻢ هﻤانﺠا بایﺴﺘﻢ و با آن بﺪبﺨﺖ بﺤﺚ کﻨﻢ .
با وحﺸﺖ و هﯿﺠان  ،نﯿﻤی سﭙاسﮕﺰار و نﯿﻤی ﻏﻤﺰده به خاﻃﺮ اوﺿاعی که لﻤﺲ کﺮدن او را الﺰامی کﺮده بﻮد  ،با مالیﻤﺖ
بال را از پﯿاده رو بلﻨﺪ کﺮدم و در بازوهایﻢ نﮕه داشﺘﻢ  .سعی کﺮدم ﻓقﻂ با لﺒاس هاي او تﻤاس داشﺘه باشﻢ و تا جایی که می
شﺪ ﻓاصله ي بﯿﻦ بﺪن هایﻤان حفﻆ شﻮد  .در حالی که بﺮاي سالﻢ نﮕه داشﺘﻦ او دسﺘﭙاﭼه بﻮدم به زبان دیﮕﺮ بﺮاي دور
کﺮدن او از خﻮدم با گام هاي بلﻨﺪ و هﻤاهﻨﮕی پﯿﺶ می رﻓﺘﻢ .
ﭼﺸﻢ هایﺶ با حالﺖ مﺘﺤﯿﺮي باز شﺪنﺪ .
با صﺪاي ﺿعﯿفی دسﺘﻮر داد :مﻨﻮ بﺰار زمﯿﻦ
از حالﺖ ﭼهﺮه اش حﺪس زدم  ،باز خﺠالﺖ زده اسﺖ  .او دوسﺖ نﺪاشﺖ از خﻮدش ﺿعﻒ نﺸان دهﺪ
به سﺨﺘی ﻓﺮیادهاي اعﺘﺮاض آمﯿﺰ مایﮏ را از پﺸﺖ سﺮمان می شﻨﯿﺪم .
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نﯿﺸﺨﻨﺪ زدم  ،زیﺮا بال به جﺰ یﮏ سﺮ سﺒﮏ و معﺪه اي ﺿعﯿﻒ هﯿﭻ مﺸکلی نﺪاشﺖ  .به او گفﺘﻢ :وحﺸﺘﻨاك به نﻈﺮ مﯿاي
او گفﺖ :مﻨﻮ بﺰار روي پﯿاده رو
لﺒﺶ سفﯿﺪ شﺪه بﻮد
 پﺲ تﻮ با دیﺪن خﻮن ﺿعﻒ می کﻨی؟آیا از ایﻦ ﻃعﻨه آمﯿﺰتﺮ هﻢ می شﺪ؟
او ﭼﺸﻢ هایﺶ را بﺴﺖ و لﺒهایﺶ را به هﻢ ﻓﺸﺮد .
در حالی که نﯿﺸﺨﻨﺪم عﺮیﺾ تﺮ می شﺪ  ،اﺿاﻓه کﺮدم:تازه خﻮن خﻮدت هﻢ نه
ما در دﻓﺘﺮ روبه رویی بﻮدیﻢ  .بﯿﻦ در  ،حﺪود یﮏ ایﻨﭻ باز بﻮد و مﻦ با پایﻢ آن را کﻨار زدم .
خانﻢ کﻮپ از جا پﺮیﺪ  .با دیﺪن دخﺘﺮ رنﮓ پﺮیﺪه اي که در بازوهاي مﻦ بﻮد نفﺴﺶ را در سﯿﻨه حﺒﺲ کﺮد:اوه  ،عﺰیﺰم
ﻗﺒﻞ از ایﻨکه تﺼﻮراتﺶ از حﺪ کﻨﺘﺮل ﻓﺮاتﺮ بﺮود  ،تﻮﺿﯿﺢ دادم :تﻮي کالس زیﺴﺖ شﻨاسی ﺿعﻒ کﺮد

به خانﻢ هﻤﻮنﺪ اﻃﻤﯿﻨان خاﻃﺮ دادم  :اون ﻓقﻂ یه کﻤی احﺴاس ﺿعﻒ داره  .تﻮي کالس زیﺴﺖ شﻨاسی دارن گﺮوه خﻮن
تعﯿﯿﻦ می کﻨﻦ
او سﺮش را تکان داد  ،حاﻻ مﺘﻮجه شﺪه بﻮد :هﻤﯿﺸه یه نفﺮ ایﻦ ﻃﻮري می شه
جلﻮي خﻨﺪه ام را گﺮﻓﺘﻢ  .مﻄﻤﺌﻨاً بال آن یﮏ نفﺮ بﻮد .
خانﻢ هﻤﻮنﺪ گفﺖ :ﻓقﻂ یه دﻗﯿقه دراز بکﺶ عﺰیﺰم  .ایﻦ حالﺖ بﺮﻃﺮف می شه
بال گفﺖ :می دونﻢ
پﺮسﺘار پﺮسﯿﺪ :ایﻦ حالﺖ زیاد بهﺖ دسﺖ می ده؟
بال گفﺖ :گهﮕاهی
سعی کﺮدم صﺪاي خﻨﺪه ي بلﻨﺪم را با سﺮﻓه اي بﭙﻮشانﻢ .
ایﻦ باعﺚ شﺪ تﻮجه پﺮسﺘار به مﻦ جلﺐ شﻮد .او گفﺖ :حاﻻ تﻮ می تﻮنی به کالس بﺮگﺮدي
مﺴﺘقﯿﻢ به ﭼﺸﻢ هاي او نﮕاه کﺮدم و با اعﺘﻤاد به نفﺲ کامﻞ به دروغ گفﺘﻢ:از مﻦ خﻮاسﺘه شﺪه پﯿﺸﺶ بﻤﻮنﻢ
 هﻤﻢ ...نﻤی دونﻢ ...خﻮب باشه.خانﻢ هﻤﻮنﺪ سﺮش را تکان داد .
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خانﻢ کﻮپ با عﺠله در دﻓﺘﺮ پﺮسﺘار را باز کﺮد  .ﭼﺸﻢ هاي بال دوباره باز بﻮد و به او نﮕاه می کﺮد  .زمانی که دخﺘﺮ را به
آرامی روي تﺨﺖ ﻗﺪیﻤی می خﻮابانﺪم اﻓکار بهﺖ زده ي پﺮسﺘار مﺴﻦ را شﻨﯿﺪم  .به مﺤﺾ ایﻨکه بال از بازوهایﻢ دور شﺪ ،
به ﻃﺮف دیﮕﺮ اتاق رﻓﺘﻢ  .بﺴﯿار هﯿﺠان زده بﻮدم  ،بﺪنﻢ بﺴﯿار مﺸﺘاق بﻮد  ،ماهﯿﭽه هایﻢ مﻨقﺒﺾ شﺪه بﻮدنﺪ و سﻢ جﺮیان
داشﺖ  .او بﺴﯿار گﺮم و ﻇﺮیﻒ بﻮد .
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ایﻦ کار به خﻮبی روي او جﻮاب داد  .ﭼﺮا بال ایﻨقﺪر سﺨﺖ بﻮد ؟
پﺮسﺘار گفﺖ :عﺰیﺰم  ،می رم کﻤی یﺦ واسه روي پﯿﺸﻮنﯿﺖ بﯿارم

او کﻤی به خاﻃﺮ نﮕاه کﺮدن درون ﭼﺸﻢ هاي مﻦ نا راحﺖ بﻮد هﻤان ﻃﻮر که بﺮاي انﺴان ها بایﺪ ایﻦ گﻮنه می بﻮد و بعﺪ
اتاق را تﺮك کﺮد .
بال در حالی که ﭼﺸﻤانﺶ را می بﺴﺖ ناله کﻨان گفﺖ :حﻖ با تﻮ بﻮد
مﻨﻈﻮر او ﭼه بﻮد ؟ بﺪتﺮیﻦ نﺘﯿﺠه ي مﻤکﻦ را گﺮﻓﺘﻢ  :او هﺸﺪارهاي مﻦ را پﺬیﺮﻓﺘه بﻮد .
در حالی که سعی می کﺮدم لﺤﻦ خﻮشایﻨﺪم را حفﻆ کﻨﻢ گفﺘﻢ :معﻤﻮﻻ هﻤﯿﻦ ﻃﻮره .اما ایﻦ بار در ﭼه مﻮردي حﻖ با مﻦ
بﻮد؟
او آهی کﺸﯿﺪ :ایﻨکه گفﺘی خﻮبه آدم بعﻀی وﻗﺘا جﯿﻢ بﺸه
آه  ،دوباره آسﻮده خاﻃﺮ شﺪم .
پﺲ از آن سکﻮت کﺮد  .ﻓقﻂ به آرامی نفﺴﺶ را به داخﻞ می کﺸﯿﺪ و بﯿﺮون می داد  .کﻢ کﻢ لﺒهایﺶ صﻮرتی می شﺪنﺪ .
دهانﺶ کﻤی نا مﯿﺰان شﺪه بﻮد  ،لﺐ پایﯿﻨﺶ کﻤی پﺮتﺮ از باﻻیی بﻮد  .نﮕاه کﺮدن به لﺒهاي او حﺲ عﺠﯿﺒی در مﻦ به
وجﻮد آورد  .باعﺚ شﺪ بﺨﻮاهﻢ به او نﺰدیﮏ تﺮ شﻮم و ایﻦ ایﺪه ي ﭼﻨﺪان خﻮبی نﺒﻮد .

او گفﺖ :ها ها
 راسﺘﺶ  ،مﻦ جﺴﺪهایی با رنﮓ و روي بهﺘﺮ دیﺪمدر واﻗﻊ ایﻦ حقﯿقﺖ داشﺖ
 نﮕﺮان بﻮدم که مﻤکﻨه مﺠﺒﻮر بﺸﻢ انﺘقام ﻗﺘﻞ تﻮرو بﮕﯿﺮمو ایﻦ کار را می کﺮدم
او آهی کﺸﯿﺪ :بﯿﭽاره مایﮏ  ،شﺮط می بﻨﺪم خﯿلی عﺼﺒانی شﺪه
خﺸﻢ در مﻦ جﺮیان پﯿﺪا کﺮد  ،ولی سﺮیعاً آن را کﻨﺘﺮل کﺮدم  .مﻄﻤﺌﻨاً نﮕﺮانی او ﻓقﻂ از روي تﺮحﻢ بﻮد  .او مهﺮبان بﻮد .
ﻓقﻂ هﻤﯿﻦ .
به او گفﺘﻢ :بﺪون شﮏ اون از مﻦ مﺘﻨفﺮه
از تﺼﻮر آن شاد شﺪه بﻮدم
 از کﺠا می دونی؟ -صﻮرتﺶ رو دیﺪم در ایﻦ مﻮرد مﻄﻤﺌﻨﻢ
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بﺮاي ایﻨکه دوباره بﺘﻮانﻢ صﺪاي او را بﺸﻨﻮم گفﺘﻢ  :مﻨﻮ اونﺠا واسه یه لﺤﻈه تﺮسﻮنﺪي  .ﻓکﺮ کﺮدم مایﮏ نﯿﻮتﻮن داره بﺪن
بی جﻮن تﻮرو می کﺸه تا تﻮي جﻨﮕﻞ دﻓﻦ کﻨه
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احﺘﻤاﻻً درسﺖ بﻮد که خﻮانﺪن ﭼهﺮه اش به ﻗﺪر کاﻓی اﻃالعات به مﻦ می داد که به ایﻦ مﻮﺿﻮع پی بﺒﺮم .تﻤﺮیﻦ کﺮدن ایﻦ
کار با بال مهارتﻢ را بﺮاي خﻮانﺪن حالﺖ ﭼهﺮه ي انﺴانها ﻗﻮي کﺮده بﻮد
 ﭼﻄﻮري مﻨﻮ دیﺪي ؟ ﻓکﺮ می کﺮدم از مﺪرسه جﯿﻢ شﺪيحالﺶ بهﺘﺮ به نﻈﺮ می رسﯿﺪ ته رنﮓ سﺒﺰ از پﻮسﺖ شفاﻓﺶ ناپﺪیﺪ شﺪه بﻮد .
 مﻦ تﻮي ماشﯿﻨﻢ نﺸﺴﺘه بﻮدم  ،داشﺘﻢ یه سی دي گﻮش می دادمﭼهﺮه اش در هﻢ رﻓﺖ  ،انﮕار جﻮاب خﯿلی ساده ي مﻦ به گﻮنه اي او را مﺘعﺠﺐ کﺮده بﻮد .
وﻗﺘی خانﻢ هﻤﻮنﺪ با کﻤﭙﺮس یﺦ بازگﺸﺖ بال دوباره ﭼﺸﻢ هایﺶ را باز کﺮد
پﺮسﺘار هﻤان ﻃﻮر که کﻤﭙﺮس سﺮد را روي پﯿﺸانی بال می گﺬاشﺖ  ،گفﺖ :ایﻨﻢ از ایﻦ  ،عﺰیﺰم  .به نﻈﺮ مﯿاد حالﺖ بهﺘﺮ
شﺪه
بال گفﺖ :ﻓکﺮ می کﻨﻢ حالﻢ خﻮبه
و در حالی که کﻤﭙﺮس یﺦ را کﻨار می زد بلﻨﺪ شﺪ و نﺸﺴﺖ  .مﺴلﻤاً  .دوسﺖ نﺪاشﺖ کﺴی از او نﮕهﺪاري کﻨﺪ .
دسﺖ هاي ﭼﺮوك خانﻢ هﻤﻮنﺪ به سﻤﺖ دخﺘﺮ دراز شﺪنﺪ  ،مﺜﻞ ایﻨکه ﻗﺼﺪ داشﺖ دوباره او را بﺨﻮابانﺪ  ،ولی در هﻤان
لﺤﻈه خانﻢ کﻮپ در دﻓﺘﺮ را باز کﺮد کﻤی به داخﻞ خﻢ شﺪ  .با حﻀﻮر او انﺪکی بﻮي خﻮن تازه به داخﻞ آمﺪ .

خانﻢ کﻮپ گفﺖ :یکی دیﮕه رو آوردن
بال که مﺸﺘاق بﻮد سﺮیﻊ تﺮ از مﺮکﺰ تﻮجه خارج شﻮد  ،از تﺨﺖ پایﯿﻦ پﺮیﺪ .
او کﻤﭙﺮس را به خانﻢ هﻤﻮنﺪ پﺲ داد و گفﺖ :بفﺮمایﯿﺪ  ،مﻦ به ایﻦ احﺘﯿاج نﺪارم
مایﮏ لی اسﺘﯿﻮنﺰ را انﺪکی به داخﻞ هﻞ داد و ناله اي کﺮد  .خﻮن  ،هﻨﻮز از دسﺖ لی که روي صﻮرتﺶ گﺮﻓﺘه بﻮد می
ﭼکﯿﺪ و به سﻤﺖ مﭽﺶ می ریﺨﺖ .
 اوه نهایﻦ نﺸان می داد که زمان رﻓﺘﻦ مﻦ ﻓﺮا رسﯿﺪه و ایﻦ ﻃﻮر که به نﻈﺮ می رسﯿﺪ  ،زمان رﻓﺘﻦ بال هﻢ بﻮد
 بﺮو بﯿﺮون تﻮي دﻓﺘﺮ بالاو هاج و واج به مﻦ نﮕاه کﺮد .
 به مﻦ اعﺘﻤاد کﻦ بﺮواو ﭼﺮخﯿﺪ و در را ﻗﺒﻞ از ایﻨکه بﺴﺘه شﻮد گﺮﻓﺖ و به سﺮعﺖ وارد دﻓﺘﺮ شﺪ  .مﻦ با ﻓاصله ي ﭼﻨﺪ ایﻨﭻ از پﺸﺖ او آمﺪم .
مﻮي او تاب خﻮرد و دسﺘﻢ را نﻮازش داد ...او بﺮگﺸﺖ تا به مﻦ نﮕاه کﻨﺪ  ،هﻨﻮز ﭼﺸﻤانﺶ گﺸاد بﻮدنﺪ .
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 تﻮ واﻗعاً به حﺮف مﻦ گﻮش کﺮديایﻦ بار اول بﻮد
بﯿﻨی اش را ﭼﯿﻦ انﺪاخﺖ :بﻮي خﻮن به دماﻏﻢ خﻮرد
با حﯿﺮت به او خﯿﺮه شﺪم .
 مﺮدم نﻤی تﻮنﻦ بﻮي خﻮن رو حﺲ کﻨﻦ خﻮب  ،مﻦ می تﻮنﻢ ایﻦ هﻤﻮن ﭼﯿﺰیه که حال مﻨﻮ بهﻢ می زنه  .بﻮش مﺜﻞ زنﮓ آهﻦ ...و نﻤکهدر حالی که هﻨﻮز به او نﮕاه می کﺮدم ،خﺸکﻢ زد  .آیا او واﻗعاً انﺴان بﻮد ؟

به نﻈﺮ می رسﯿﺪ انﺴان باشﺪ  .او مﺜﻞ یﮏ انﺴان لﻄﯿﻒ بﻮد  .او بﻮي انﺴان ها را می داد خﻮب  ،در واﻗﻊ بهﺘﺮ  .او مﺜﻞ
انﺴان ها رﻓﺘار می کﺮد ...یﮏ جﻮرهایی  .ولی مﺜﻞ یﮏ انﺴان ﻓکﺮ نﻤی کﺮد  ،یا مﺜﻞ آنها جﻮاب نﻤی داد
ﭼه گﺰیﻨه ي دیﮕﺮي وجﻮد داشﺖ ؟
او پﺮسﯿﺪ :ﻃﻮري شﺪه؟
 -ﭼﯿﺰي نﯿﺴﺖ

با بی ادبی به او گفﺖ :به نﻈﺮ مﯿاد حالﺖ بهﺘﺮ شﺪه
دسﺘﻢ مﻨقﺒﺾ شﺪ  ،می خﻮاسﺘﻢ کﻤی تﺮبﯿﺖ به او یاد دهﻢ  .بایﺪ حﻮاسﻢ به خﻮدم می بﻮد  ،وگﺮنه در آخﺮ واﻗعاً ایﻦ پﺴﺮ
نفﺮت انﮕﯿﺰ را می کﺸﺘﻢ .
بال گفﺖ:ﻓقﻂ دسﺘﺖ رو تﻮي جﯿﺒﺖ نﮕه دار
بﺮاي یﮏ لﺤﻈه ﻓکﺮم دارد با مﻦ حﺮف می زنﺪ
مایﮏ به تﻨﺪي جﻮاب داد :دیﮕه خﻮن نﻤﯿاد بﺮمﯿﮕﺮدي به کالس؟
 شﻮخی می کﻨی ؟ اگه بﺮم سﺮ کالس  ،باز بایﺪ بﺮگﺮدم هﻤﯿﻦ جاایﻦ خﯿلی خﻮب بﻮد  .ﻓکﺮ می کﺮدم تﻤام ایﻦ ساعﺖ را با او از دسﺖ می دهﻢ و حاﻻ در عﻮض وﻗﺖ اﺿاﻓه نﺼﯿﺒﻢ شﺪه بﻮد
 .حﺲ حﺮیﺺ بﻮدن داشﺘﻢ  ،مﺜﻞ آدم خﺴﯿﺴی که هﺮ لﺤﻈه را ﻏﻨﯿﻤﺖ می شﻤﺮد
مایﮏ زیﺮ لﺐ گفﺖ  :آره ،ﻓکﺮ کﻨﻢ هﻤﯿﻦ ﻃﻮر باشه ...راسﺘی آخﺮ هفﺘه که مﯿاي ؟ بﺮیﻢ ساحﻞ؟
آه  ،آنها بﺮنامه داشﺘﻨﺪ  .خﺸﻢ مﺮا در هﻤان جا خﺸﮏ کﺮد  .هﺮﭼﻨﺪ  ،ایﻦ یﮏ سفﺮ گﺮوهی بﻮد  .در ایﻦ مﻮرد در سﺮ
دانﺶ آمﻮزان هﻢ ﭼﯿﺰهایی دیﺪه بﻮدم  .ﻓقﻂ آن دو نﺒﻮدنﺪ  .هﻤﭽﻨان خﺸﻤﮕﯿﻦ بﻮدم  .بی هﯿﭻ حﺮکﺘی جلﻮي پﯿﺸﺨﻮان تکﯿه
دادم و سعی کﺮدم خﻮدم را کﻨﺘﺮل کﻨﻢ .
بال به او ﻗﻮل داد :حﺘﻤاً  ،گفﺘﻢ که روي مﻦ حﺴاب کﻨﯿﺪ
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پﺲ  ،به او هﻢ بله گفﺘه بﻮد  .حﺴادت  ،دردناکﺘﺮ از تﺸﻨﮕی مﺮا سﻮزانﺪ .

نه  ،سعی کﺮدم خﻮدم را ﻗانﻊ کﻨﻢ که ایﻦ ﻓقﻂ یﮏ گﺮدش گﺮوهی بﻮد  .او ﻓقﻂ داشﺖ یﮏ روز را با دوسﺘانﺶ می گﺬرانﺪ .
نه ﭼﯿﺰي بﯿﺸﺘﺮ .
 ساعﺖ ده  ،جلﻮي مﻐازه ي پﺪرم هﻤﺪیﮕﺮو می بﯿﻨﯿﻢو کالﻦ هﻢ دعﻮت نﯿﺴﺖ .
او گفﺖ :حﺘﻤاً مﯿام
 پﺲ  ،تﻮي کالس ورزش می بﯿﻨﻤﺖاو تکﺮار کﺮد :می بﯿﻨﻤﺖ
مایﮏ با اﻓکاري پﺮ از ﻏﻀﺐ  ،با ﻗﺪم هاي کﻮتاه به سﻤﺖ کالسﺶ رﻓﺖ .ﭼی تﻮي اون عﺠﯿﺐ الﺨلقه مﯿﺒﯿﻨه ؟ حﺘﻤاً ،ﻓکﺮ
کﻨﻢ پﻮل دار باشه  .دخﺘﺮ تﯿکه ها ﻓکﺮ می کﻨﻦ اون خﯿلی هاته  ،اما مﻦ که هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي نﻤی بﯿﻨﻢ  .خﯿلی  ...خﯿلی بی
نقﺼه  .شﺮط می بﻨﺪم باباش روي هﻤﺸﻮن جﺮاحی پالسﺘﯿﮏ آزمایﺶ کﺮده  .واسه هﻤﯿﻨه هﻤﺸﻮن سفﯿﺪ و خﻮشﮕلﻦ  .ایﻦ
ﻃﺒﯿعی نﯿﺴﺖ  .و اون یه جﻮرایی  ...ﻗﯿاﻓﺶ تﺮسﻨاکه  .بعﻀی وﻗﺘا که بهﻢ نﮕاه می کﻨه  ،حاﻇﺮم ﻗﺴﻢ بﺨﻮرم تﻮ ﻓکﺮ کﺸﺘﻨﻤه
...عﻮﺿی ...

بال آهﺴﺘه تکﺮار کﺮد :کالس ورزش
بﯿﺸﺘﺮ به ناله شﺒاهﺖ داشﺖ
به او نﮕاه کﺮدم و دیﺪم که باز از ﭼﯿﺰي ناراحﺖ بﻮد  .مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم ﭼﺮا  ،ولی مﺸﺨﺺ بﻮد که نﻤی خﻮاهﺪ به کالس بعﺪي
اش با مایﮏ بﺮود و مﻦ کامالً با آن نقﺸه مﻮاﻓﻖ بﻮدم .
خﻮدم را به کﻨار او رسانﺪم و نﺰدیﮏ صﻮرت او خﻢ شﺪم  ،گﺮمایی را که از پﻮسﺘﺶ به ﻃﺮف لﺐ هاي مﻦ ساﻃﻊ می شﺪ
حﺲ می کﺮدم  .جﺮأت نﺪاشﺘﻢ نفﺲ بکﺸﻢ .
آهﺴﺘه گفﺘﻢ :مﻦ اونﻮ درسﺘﺶ می کﻨﻢ  .بﺮو بﺸﯿﻦ و سعی کﻦ رنﮓ پﺮیﺪه به نﻈﺮ بﯿاي
هﻤان ﻃﻮر که از او خﻮاسﺘﻢ عﻤﻞ کﺮد  ،او زمانی که خانﻢ کﻮپ از اتاق پﺸﺖ سﺮ مﻦ به سﻤﺖ مﯿﺰش رﻓﺖ  ،روي یکی از
صﻨﺪلی هاي تاشﻮ نﺸﺴﺖ و سﺮش را به دیﻮار تکﯿه داد  .بال ﭼﺸﻢ هایﺶ را بﺴﺖ و ﻃﻮري به نﻈﺮ می رسﯿﺪ که انﮕار
دوباره ﺿعﻒ کﺮده بﻮد  .هﻨﻮز رنﮓ صﻮرتﺶ کامالً بﺮنﮕﺸﺘه بﻮد .
به ﻃﺮف پﯿﺸﺨﻮان بﺮگﺸﺘﻢ  .امﯿﺪوار بﻮدم بال به ایﻦ تﻮجه کﻨﺪ  .یﮏ انﺴان
می بایﺴﺖ ایﻦ گﻮنه جﻮاب می داد .
دوباره با لﺤﻦ تﺤﺮیﮏ کﻨﻨﺪه ام پﺮسﯿﺪم :خانﻢ کﻮپ؟
پلﮏ هاي او لﺮزیﺪنﺪ و ،سﺮش به سﺮعﺖ بلﻨﺪ شﺪ  .خﯿلی جﻮونه  ،خﻮدتﻮ نﮕه دار !
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 بله؟جالﺐ بﻮد .وﻗﺘی ﺿﺮبان ﻗلﺐ شلی کﻮپ شﺪت می گﺮﻓﺖ  ،به ایﻦ دلﯿﻞ بﻮد که مﻦ را از نﻈﺮ ﻓﯿﺰیکی جﺬاب می دانﺴﺖ  ،نه
به خاﻃﺮ ایﻨکه تﺮسﯿﺪه بﻮد .مﻦ به به وجﻮد آمﺪن ایﻦ حالﺖ در انﺴان هاي مﻮنﺚ عادت داشﺘﻢ ...اما بﺮاي دلﯿﻞ باﻻ رﻓﺘﻦ
ﺿﺮبان ﻗلﺐ بال به ایﻦ مﻮﺿﻮع ﻓکﺮ نکﺮده بﻮدم .
آن را دوسﺖ داشﺘﻢ  .در واﻗﻊ  ،خﯿلی زیاد  .لﺒﺨﻨﺪ زدم و خانﻢ کﻮپ به نفﺲ نفﺲ اﻓﺘاد .
 ساعﺖ بعﺪ بال کالس ورزش داره  ،اما ﻓکﺮ نکﻨﻢ حالﺶ به انﺪازه ي کاﻓی خﻮب شﺪه باشه  .راسﺘﯿاتﺶ  ،تﻮ ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدمکه بهﺘﺮه اونﻮ به خﻮنﺸﻮن بﺒﺮم  .ﻓکﺮ می کﻨﯿﺪ بﺘﻮنﯿﻦ اونﻮ از کالس معاف کﻨﯿﻦ؟
به ﭼﺸﻢ هاي بی عﻤﻖ او خﯿﺮه شﺪم  ،از ویﺮانی اي که ایﻦ کار در اﻓکار او به وجﻮد آورده بﻮد لﺬت بﺮدم  .آیا مﻤکﻦ بﻮد
که بال هﻢ ...؟
خانﻢ کﻮپ مﺠﺒﻮر بﻮد ﻗﺒﻞ از جﻮاب دادن آب دهانﺶ را ﻓﺮو دهﺪ :خﻮدت ﭼی ادوارد؟ تﻮ نﻤی خﻮاي معاف بﺸی؟
ایﺸﻮن از ﻏﯿﺒﺖ مﻦ ناراحﺖ نﻤی شﻦ  ،نه ،مﻦ با خانﻢ گﻮف کالس دارمحاﻻ زیاد تﻮجهی به او نﺪاشﺘﻢ  .داشﺘﻢ احﺘﻤال جﺪیﺪ را بﺮرسی می کﺮدم .

 باشه ،تﺮتﯿﺐ کارهارو می دم  .حالﺖ بهﺘﺮ می شه  ،بالبال سﺮش را با بی حالی تکان داد کﻤی زیاده روي می کﺮد .
در حالی که جﺬب هﻨﺮ نﻤایﺶ ﺿعﯿﻒ او شﺪه بﻮدم  ،پﺮسﯿﺪم  :می تﻮنی راه بﺮي  ،یا می خﻮاي باز مﻦ بﻐلﺖ کﻨﻢ ؟
می دانﺴﺘﻢ که می خﻮاهﺪ راه بﺮود او نﻤی خﻮاسﺖ ﺿعﯿﻒ باشﺪ .
گفﺖ :راه می رم
دوباره درسﺖ حﺪس زده بﻮدم  .داشﺘﻢ در ایﻦ کار بهﺘﺮ می شﺪم .
او بﺮخاسﺖ  ،لﺤﻈه اي مکﺚ کﺮد تا تعادلﺶ را بﺴﻨﺠﺪ  .در را بﺮاي او نﮕه داشﺘﻢ و ،به ﻓﻀاي بارانی ﻗﺪم گﺬاشﺘﯿﻢ .
او را تﻤاشا کﺮدم که با ﭼﺸﻢ هاي بﺴﺘه صﻮرتﺶ به ﻃﺮف آسﻤان و باران مالیﻢ بلﻨﺪ کﺮد  ،لﺒﺨﻨﺪ مﺤﻮي روي لﺒهایﺶ بﻮد .
او داشﺖ به ﭼه ﭼﯿﺰي ﻓکﺮ می کﺮد؟ به نﻈﺮ ﭼﯿﺰي در مﻮرد ایﻦ کار او درسﺖ نﺒﻮد و ،به سﺮعﺖ مﺘﻮجه شﺪم که ایﻦ
ﻃﺮز ایﺴﺘادن بﺮاي مﻦ آشﻨا نﯿﺴﺖ  .دخﺘﺮهاي عادي صﻮرتﺸان را ایﻦ ﻃﻮر جلﻮي نﻢ نﻢ باران نﻤی گﺮﻓﺘﻨﺪ ؛ دخﺘﺮهاي
معﻤﻮلی اﻏلﺐ آرایﺶ می کﺮدنﺪ  ،حﺘی در ایﻦ مکان مﺮﻃﻮب .
بال هﯿﭻ وﻗﺖ آرایﺶ نﺪاشﺖ  ،نه ایﻨکه نﯿازي به آن داشﺘه باشﺪ  .شﺮکﺖ هاي لﻮازم آرایﺶ ساﻻنه بﯿلﯿﻮن ها دﻻر به خاﻃﺮ
خانﻢ هایی که سعی می کﺮدنﺪ به پﻮسﺘی مانﻨﺪ پﻮسﺖ او دسﺖ پﯿﺪا کﻨﻨﺪ  ،می ساخﺘﻨﺪ .
او در حالی که به مﻦ لﺒﺨﻨﺪ می زد  ،گفﺖ :مﻤﻨﻮنﻢ .ورزش نﺮﻓﺘﻦ ارزش مﺮیﺾ شﺪن رو داره
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هﻤﻤﻢ  .دوسﺖ داشﺘﻢ باور کﻨﻢ که بال مﺜﻞ انﺴان هاي دیﮕﺮ مﻦ را جﺬاب یاﻓﺘه بﻮد  ،ولی کی تا به حال بال مﺜﻞ بقﯿه ي انﺴان
ها عکﺲ العﻤﻞ نﺸان داده بﻮد ؟ نﺒایﺪ زیاد امﯿﺪوار می شﺪم .
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گفﺘﻢ :هﺮوﻗﺖ که بﺨﻮاي
به مﺤﻮﻃه ي ورزشﮕاه خﯿﺮه شﺪم  ،در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم که ﭼﻄﻮر زمان با او بﻮدنﻢ را ﻃﻮﻻنی تﺮ کﻨﻢ
 تﻮ هﻢ مﯿاي؟ مﻨﻈﻮرم هﻤﯿﻦ شﻨﺒه اس؟او به نﻈﺮ امﯿﺪوار می رسﯿﺪ

آه  ،امﯿﺪواري او تﺴکﯿﻦ دهﻨﺪه بﻮد  .او می خﻮاسﺖ مﻦ با او باشﻢ  ،نه مایﮏ نﯿﻮتﻮن  .و مﻦ هﻢ می خﻮاسﺘﻢ بﮕﻮیﻢ بله .
ولی ﭼﯿﺰهاي زیادي بﻮد که بایﺪ به آنها ﻓکﺮ می کﺮدم  .به عﻨﻮان مﺜال  ،مﻤکﻦ بﻮد ایﻦ شﻨﺒه هﻮا آﻓﺘابی باشﺪ
سعی کﺮدم صﺪایﻢ را عادي جلﻮه دهﻢ  ،انﮕار که ایﻦ مﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان اهﻤﯿﺖ نﺪاشﺖ
 دﻗﯿقاً کﺠا می خﻮایﻦ بﺮیﻦ؟گﺮﭼه  ،مایﮏ گفﺘه بﻮد ،ساحﻞ  .در آنﺠا شانﺲ زیادي بﺮاي دوري کﺮدن از نﻮر خﻮرشﯿﺪ نﺒﻮد .
 پایﯿﻦ تﺮ از ﻻپﻮش  ،به ﻓﺮسﺖ بﯿﭻلعﻨﺖ .خﺐ  ،در ایﻦ صﻮرت ﻏﯿﺮ مﻤکﻦ بﻮد .
به هﺮ حال اگﺮ بﺮنامه هایﻢ با امﺖ را کﻨﺴﻞ می کﺮدم  ،حﺘﻤاً عﺼﺒانی می شﺪ .

 ﻓکﺮ نﻤی کﻨﻢ مﻦ دعﻮت شﺪه باشﻢدر حالی که نا امﯿﺪ شﺪه بﻮد آهی کﺸﯿﺪ:مﻦ هﻤﯿﻦ اﻵن تﻮرو دعﻮت کﺮدم
 بﯿا مﻦ و تﻮ ایﻦ هفﺘه دیﮕه بﯿﺸﺘﺮ از ایﻦ مایﮏ بﯿﭽاره رو اذیﺖ نکﻨﯿﻢ  .ما که نﻤی خﻮایﻢ عﺼﺒانﯿﺶ کﻨﯿﻢبه ایﻨکه مایﮏ بﯿﭽاره را خﻮدم عﺼﺒانی کﻨﻢ انﺪیﺸﯿﺪم  ،از تﺼﻮر آن به شﺪت لﺬت بﺮدم .
دوباره با لﺤﻦ اهانﺖ آمﯿﺰي گفﺖ :مایﮏ کی به مایﮏ اهﻤﯿﺖ مﯿﺪه
لﺒﺨﻨﺪ جانانه اي زدم
و بعﺪ به راه اﻓﺘاد تا از مﻦ جﺪا شﻮد .
بﺪون ایﻨکه به کارم ﻓکﺮ کﻨﻢ  ،دسﺘﻢ را دراز کﺮدم و پﺸﺖ ژاکﺖ او را گﺮﻓﺘﻢ  ،او به ﻃﺮف عقﺐ کﺸﯿﺪه شﺪ و ایﺴﺘاد .
 کﺠا داري مﯿﺮي؟تا حﺪودي از ایﻨکه داشﺖ مﺮا تﺮك می کﺮد عﺼﺒانی بﻮدم  .به ﻗﺪر کاﻓی با او نﺒﻮدم  .او نﻤی تﻮانﺴﺖ بﺮود  ،حاﻻ نه
او گفﺖ  :دارم می رم خﻮنه
از ایﻨکه ﭼﺮا ایﻦ مﻮﺿﻮع بایﺪ مﺮا ناراحﺖ کﻨﺪ  ،گﯿﺞ شﺪه بﻮد
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 -نﺸﻨﯿﺪي که ﻗﻮل دادم تﻮرو سالﻢ به خﻮنه بﺮسﻮنﻢ ؟ ﻓکﺮ کﺮدي می ذارم با ایﻦ حالﺖ رانﻨﺪگی کﻨی؟

می دانﺴﺘﻢ که از ایﻦ خﻮشﺶ نﻤی آمﺪ اسﺘﻨﺒاط مﻦ از وجﻮد ﺿعفی در او  .ولی به هﺮ حال  ،بﺮاي سفﺮ سﯿاتﻞ به تﻤﺮیﻦ
نﯿاز داشﺘﻢ  .بایﺪ مﻄﻤﺌﻦ می شﺪم که می تﻮانﻢ از پﺲ نﺰدیکی به او در یﮏ جاي سﺮبﺴﺘه بﺮآیﻢ  .راه ایﻨﺠا تا خانه ي او
بﺴﯿار کﻮتاه تﺮ بﻮد .
او پﺮسﯿﺪ :مﮕه ﭼه حالی دارم ؟ از اون گﺬشﺘه  ،تﺮاکﻢ ﭼی مﯿﺸه ؟
از آنﺠا که می دانﺴﺘﻢ مﺴﺘقﯿﻢ راه رﻓﺘﻦ به انﺪازه ي کاﻓی بﺮاي او ﭼالﺶ انﮕﯿﺰ اسﺖ او را با احﺘﯿاط به سﻤﺖ ماشﯿﻦ خﻮدم
کﺸﯿﺪم
 به آلﯿﺲ می گﻢ بعﺪ از مﺪرسه بﺬارش دم خﻮنﺘﻮناو گفﺖ  :ولﻢ کﻦ
یﮏ وري می آمﺪ و نﺰدیﮏ بﻮد تعادلﺶ را از دسﺖ بﺪهﺪ  .دسﺖ دیﮕﺮم را دراز کﺮدم که ﻗﺒﻞ از ایﻨکه بﯿفﺘﺪ او را بﮕﯿﺮم ،
ولی ﻗﺒﻞ از ایﻨکه ﻻزم شﻮد خﻮدش را راسﺖ کﺮد  .نﺒایﺪ بﺮاي لﻤﺲ کﺮدن او دنﺒال بهانه می گﺸﺘﻢ  .ایﻦ باعﺚ شﺪ به یاد
عکﺲ العﻤﻞ خانﻢ کﻮپ در بﺮابﺮ خﻮدم بﯿفﺘﻢ  ،ولی ﻓکﺮ کﺮدن به آن را بﺮاي بعﺪ گﺬاشﺘﻢ  .در آن مﻮرد ﭼﯿﺰهاي زیادي
بﺮاي رسﯿﺪگی وجﻮد داشﺖ .

 تﻮ خﯿلی زورگﻮیی در بازهروي صﻨﺪلی رانﻨﺪه نﺸﺴﺘﻢ و ماشﯿﻦ را روشﻦ کﺮدم  .او که هﻨﻮز بﯿﺮون بﻮد  ،خﻮدش را مﺤکﻢ نﮕه داشﺖ  ،هﺮﭼﻨﺪ که
باران شﺪیﺪ شﺪه بﻮد و مﻦ می دانﺴﺘﻢ که او سﺮما و رﻃﻮبﺖ را دوسﺖ نﺪارد  .آب مﻮي پﺮپﺸﺘﺶ را خﯿﺲ کﺮده بﻮد  ،تقﺮیﺒاً
به تﯿﺮگی سﯿاه شﺪه بﻮد .
 مﻦ خﻮدم کامالً تﻮانایی خﻮنه رﻓﺘﻦ رو دارمحﺘﻤاً هﻤﯿﻦ ﻃﻮر بﻮد ﻓقﻂ مﻦ تﻮانایی ایﻦ را نﺪاشﺘﻢ که اجازه دهﻢ او بﺮود .
پﻨﺠﺮه ي را پایﯿﻦ کﺸﯿﺪم و به ﻃﺮف او خﻢ شﺪم :سﻮارشﻮ  ،بال
ﭼﺸﻢ هایﺶ را تﻨﮓ کﺮد و ،حﺪس زدم به ایﻦ می انﺪیﺸﺪ که ﻓﺮار کﻨﺪ یا نه .
به او خاﻃﺮ نﺸان کﺮدم:اگه ﻻزم بﺸه کﺸﻮن کﺸﻮن می بﺮمﺖ
از ناامﯿﺪي او وﻗﺘی مﺘﻮجه شﺪ واﻗعاً ایﻦ کار را خﻮاهﻢ کﺮد  ،لﺬت بﺮدم
در را باز کﺮد و سﻮار شﺪ  .آب از مﻮهایﺶ می ﭼکﯿﺪ و پﻮتﯿﻦ هایﺶ ﻏﮋﻏﮋ می کﺮدنﺪ .
به سﺮدي گفﺖ:ایﻦ کار هﯿﭻ ﺿﺮورتی نﺪاره
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کﻨار اتﻮمﺒﯿﻞ او را رها کﺮدم  ،به زحﻤﺖ به در آن تکﯿه داد  .بایﺪ حﺘی بﯿﺶ از ایﻦ مﺮاﻗﺐ می بﻮدم و ،حﺴاب تعادل ناﭼﯿﺰ
او را می کﺮد م...

PDF.tarikhema.org

رمان

گرگ و میش | کتاب پنجم  :خورشید نیمه شب
ﻓکﺮ می کﺮدم به ﻏﯿﺮ از آزرده  ،خﺠالﺖ زده نﯿﺰ هﺴﺖ

بﺨاري را زیاد کﺮدم تا بﯿﺸﺘﺮ احﺴاس راحﺘی کﻨﺪ و صﺪاي مﻮزیﮏ را کﻢ کﺮدم  .در حالی که از گﻮشه ي ﭼﺸﻢ او را نﮕاه
می کﺮدم  ،از پارکﯿﻨﮓ خارج شﺪم  .لﺐ پایﯿﻨﺶ با حالﺖ لﺠﻮجانه اي جلﻮ آمﺪه بﻮد  .به آن خﯿﺮه شﺪم  ،تا بﺒﯿﻨﻢ ﭼه حﺴی در
مﻦ به وجﻮد می آورد ...باز به ﻓکﺮ واکﻨﺶ مﺘﺼﺪي پﺬیﺮش اﻓﺘادم ...
ناگهان او به اسﺘﺮیﻮ نﮕاهی انﺪاخﺖ و لﺒﺨﻨﺪ زد  ،ﭼﺸﻢ هایﺶ گﺸاد شﺪه بﻮد .پﺮسﯿﺪ :کلﯿﺮ دلﻮن؟
یﮏ ﻃﺮﻓﺪار مﻮسﯿقی کالسﯿﮏ؟
 تﻮ دبﻮسی رو می شﻨاسی؟او گفﺖ :نه خﯿلی خﻮب ...مادرم تﻮي خﻮنه زیاد مﻮسﯿقی کالسﯿﮏ می ذاره مﻦ اونهایی رو که دوسﺖ دارم می شﻨاسﻢ
 مﻨﻢ ایﻨﻮ دوسﺖ دارمبه باران خﯿﺮه شﺪم  .مﻦ به واﻗﻊ یﮏ ﭼﯿﺰ مﺸﺘﺮك با او داشﺘﻢ  .کﻢ کﻢ داشﺘﻢ  ،در حالی که به آن ﻓکﺮ می کﺮدم به ایﻦ
ﻓکﺮ می اﻓﺘادم که ما کامالً مﺘﻀاد هﻢ بﻮدیﻢ .
او حاﻻ به نﻈﺮ راحﺖ تﺮ می آمﺪ  ،مﺜﻞ مﻦ به بارش باران خﯿﺮه شﺪه بﻮد  ،با ﭼﺸﻢ هایی که زیاد به ﻓﻀاي بﯿﺮون تﻮجه
نﺪاشﺖ  .از ایﻦ حالﺖ او اسﺘفاده کﺮدم و به تﻤﺮیﻦ نفﺲ کﺸﯿﺪن پﺮداخﺘﻢ .

ﻗﻮي بﻮد .
ﻓﺮمان اتﻮمﺒﺒﯿﻞ را مﺤکﻢ تﺮ ﭼﺴﺒﯿﺪم  .باران بﻮي او را بهﺘﺮ کﺮده بﻮد  .ﻓکﺮ هﻢ نﻤی کﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي مﻤکﻦ باشﺪ .
ناگهان  ،به ﻃﻮر احﻤقانه اي تﺼﻮر کﺮدم که او ﭼه ﻃعﻤی می تﻮانﺴﺖ داشﺘه باشﺪ
سعی کﺮدم با وجﻮد سﻮزش گلﻮیﻢ  ،آب دهانﻢ را ﻓﺮو دهﻢ و به ﭼﯿﺰ دیﮕﺮي بﯿﻨﺪیﺸﻢ .
بﺮاي ایﻨکه حﻮاس خﻮدم را پﺮت کﻨﻢ  ،پﺮسﯿﺪم  :مادرت ﭼﻄﻮر آدمﯿه؟
بال لﺒﺨﻨﺪ زد :اون خﯿلی شﺒﯿه مﻨه  ،ولی از مﻦ خﻮشﮕﻞ تﺮه
در ایﻦ مﻮرد شﮏ داشﺘﻢ .
او ادامه داد :مﻦ بﯿﺸﺘﺮ شﺒﯿه ﭼارلﯿﻢ  .مادرم بﯿﺸﺘﺮ از مﻦ اهﻞ گﺮدشه  ،و شﺠاع تﺮ از مﻨه
در ایﻦ باره هﻢ شﮏ داشﺘﻢ .
 زیاد مﺴﺌﻮلﯿﺖ سﺮش نﻤی شه و یه اخالق هاي عﺠﯿﺐ ﻏﺮیﺒی هﻢ داره  .در ﺿﻤﻦ آشﭙﺰیﺶ هﻢ ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ پﯿﺶ بﯿﻨﯿه  .اونبهﺘﺮیﻦ دوسﺖ مﻨه
صﺪایﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ شﺪ ؛ پﯿﺸانﯿﺶ ﭼﯿﻦ اﻓﺘاد
دوباره  ،بﯿﺸﺘﺮ شﺒﯿه والﺪیﻦ شﺪه بﻮد تا ﻓﺮزنﺪ
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جلﻮي خانه ي او تﻮﻗﻒ کﺮدم ،در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم که احﺘﻤاﻻً بﺮاي پﺮسﯿﺪن ایﻨکه او کﺠا زنﺪگی می کﻨﺪ دیﺮ شﺪه اسﺖ  .نه ،
در ایﻦ شهﺮ کﻮﭼﮏ کﺴی در ایﻦ باره شﮏ نﻤی کﺮد  ،آن هﻢ با ایﻦ وجﻮد که پﺪر او ﻓﺮد شﻨاخﺘه شﺪه اي بﻮد ...
 بال ،تﻮ ﭼﻨﺪ سالﺘه؟او احﺘﻤاﻻً بﺰرگ تﺮ هﻢ دوره اي هایﺶ بﻮد  .شایﺪ دیﺮ مﺪرسه را شﺮوع کﺮده بﻮد  ،یا مﺠﺒﻮر شﺪه بﻮد دوباره بﺨﻮانﺪ هﺮ
ﭼﻨﺪ  ،ایﻦ ﻃﻮر به نﻈﺮ نﻤی رسﯿﺪ
جﻮاب داد :مﻦ هفﺪه سالﻤه
 به نﻈﺮ هفﺪه ساله نﻤﯿاياو خﻨﺪیﺪ
 ﭼﯿه؟ مادرم هﻤﯿﺸه می گه مﻦ سی و پﻨﺞ ساله مﺘﻮلﺪ شﺪم و هﺮ سال بﯿﺸﺘﺮ شﺒﯿه مﯿان ساله ها می شﻢدوباره خﻨﺪیﺪ و بعﺪ آهی کﺸﯿﺪ :خﻮب  ،باﻻخﺮه یه نفﺮ هﻢ بایﺪ مﺜﻞ بﺰرگ تﺮها رﻓﺘار کﻨه

او مﺮا از خﯿاﻻتﻢ بﯿﺮون کﺸﯿﺪ و گفﺖ :خﻮد تﻮ هﻢ زیاد شﺒﯿه به دانﺶ آمﻮزان سال دومی نﯿﺴﺘی
شکلکی درآوردم  .بﺮاي هﺮﭼﯿﺰي که به آن پی می بﺮدم  ،او در مقابﻞ بﯿﺸﺘﺮ می ﻓهﻤﯿﺪ .مﻮﺿﻮع را عﻮض کﺮدم .
 خﻮب نﮕفﺘی ﭼﺮا مادرت با ﻓﯿﻞ ازدواج کﺮد؟ﻗﺒﻞ از جﻮاب دادن لﺤﻈه اي مکﺚ کﺮد
 مادرم ...اون خﯿلی از سﻨﺶ جﻮون تﺮه  .ﻓکﺮ می کﻨﻢ ﻓﯿﻞ باعﺚ می شه که حﺘی بﯿﺸﺘﺮ احﺴاس جﻮونی کﻨه  .در هﺮصﻮرت مادرم دیﻮونه ي اونه
سﺮش را به نﺮمی تکان داد
 تﻮ راﺿی هﺴﺘی؟ اهﻤﯿﺘی داره ؟ مﻦ می خﻮام که اون خﻮشﺤال باشه ...و ﻓﯿﻞ هﻤﻮن کﺴﯿه اون می خﻮاداز خﻮد گﺬشﺘﮕی جﻮاب او بایﺪ مﺮا شﻮکه می کﺮد  ،ولی با تﻤام ﭼﯿﺰهایی که از شﺨﺼﯿﺖ او می دانﺴﺘﻢ مﻄابقﺖ داشﺖ .
 ایﻦ بﺨﺸﻨﺪگی تﻮرو نﺸﻮن مﯿﺪه...تﻮ ایﻦ ﻓکﺮم -ﭼی؟

صفحه 119

برای دانلود رمان های بیشتر به سایت  behtoop.comمراجعه کنید
PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ایﻦ مﻮﺿﻮع ﭼﯿﺰها را بﺮاي مﻦ روشﻦ کﺮد  .حاﻻ می ﻓهﻤﯿﺪم ...ﭼﻄﻮر مادر بی مﺴﺌﻮلﯿﺖ کﻤﮏ کﺮده بﻮد تا تﻮﺿﯿﺤی
بﺮاي پﺨﺘﮕی بال پﯿﺪا شﻮد .او مﺠﺒﻮر بﻮد زودتﺮ بﺰرگ شﻮد و سﺮپﺮسﺘی را به عهﺪه بﮕﯿﺮد .بﺮاي هﻤﯿﻦ بﻮد که دوسﺖ
نﺪاشﺖ کﺴی از او پﺮسﺘاري کﻨﺪ ایﻦ کار را مﺴﺌﻮلﯿﺖ خﻮدش می دانﺴﺖ .
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 ﻓکﺮ می کﻨی مادرت هﻢ هﻤﯿﻦ ﻗﺪر به خﻮاسﺘه ي تﻮ اهﻤﯿﺖ مﯿﺪه ؟ صﺮف نﻈﺮ از ایﻨکه تﻮ ﭼه کﺴی رو انﺘﺨاب کﺮدهبﻮدي؟
ایﻦ سﻮال ابلهانه اي بﻮد و  ،مﻦ نﺘﻮانﺴﺘﻢ هﻨﮕام پﺮسﯿﺪن آن حالﺖ عادي صﺪایﻢ را حفﻆ کﻨﻢ .ﭼقﺪر احﻤقانه بﻮد که حﺘی ﻓکﺮ
کﻨﻢ
مﻦ مﻮرد ﻗﺒﻮل کﺴی بﺮاي دخﺘﺮشان واﻗﻊ شﺪه ام .ﭼقﺪر احﻤقانه بﻮد که حﺘی ﻓکﺮ کﻨﻢ بال مﺮا انﺘﺨاب می کﻨﺪ .
او تﺤﺖ تاﺛﯿﺮ نﮕاه خﯿﺮه ي مﻦ به لکﻨﺖ اﻓﺘاد .تﺮس بﻮد...یا جاذبه؟
 مﻦ ...مﻦ ﻓکﺮ کﻨﻢ ...اما به هﺮ حال اون مادرمه  .ﻗﻀﯿه یه کﻤی ﻓﺮق می کﻨهلﺒﺨﻨﺪ شﯿﻄﻨﺖ آمﯿﺰي زدم
 در ایﻦ صﻮرت هﯿﭻ کﺴی زیاد تﺮسﻨاك نﯿﺴﺖبه مﻦ نﯿﺸﺨﻨﺪي زد :مﻨﻈﻮرت از تﺮسﻨاك ﭼﯿه ؟ شکاف هاي مﺘعﺪد روي صﻮرت و خال کﻮبی هاي بﺰرگ؟
 ﻓکﺮ کﻨﻢ  ،ایﻨﻢ یه تعﺮیفﺸه .از نﻈﺮ مﻦ  ،یﮏ تعﺮیﻒ ﻓﻮق العاده ﻏﯿﺮ تهﺪیﺪآمﯿﺰ بﻮد

او هﻤﯿﺸه سﻮال اشﺘﺒاه را می پﺮسﯿﺪ  .یا شایﺪ هﻢ دﻗﯿقاً سﻮال درسﺖ را .آن هایی را که به هﯿﭻ وجه نﻤی خﻮاسﺘﻢ پاسﺦ دهﻢ
.
در حالی که سعی می کﺮدم کﻤی لﺒﺨﻨﺪ بﺰنﻢ پﺮسﯿﺪم :ﻓکﺮ می کﻨی مﻤکﻨه مﻦ تﺮسﻨاك باشﻢ؟
ﻗﺒﻞ از ایﻨکه با صﺪایی جﺪي جﻮاب مﺮا بﺪهﺪ در ایﻦ باره ﻓکﺮ کﺮد
 هﻤﻢ ...ﻓکﺮ می کﻨﻢ اگه خﻮدت بﺨﻮاي  ،می تﻮنی تﺮسﻨاك به نﻈﺮ بﯿايمﻦ هﻢ جﺪي بﻮدم
 اﻵن از مﻦ می تﺮسی؟ایﻦ بار بﺪون ﻓکﺮ کﺮدن جﻮاب داد :نه
راحﺖ تﺮ لﺒﺨﻨﺪ زدم  .مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم کامالً حقﯿقﺖ را گفﺘه باشﺪ الﺒﺘه کامالً دروغ هﻢ نﮕفﺘه بﻮد  .حﺪاﻗﻞ به انﺪازه اي نﻤی
تﺮسﯿﺪ که  ،بﺨﻮاهﺪ از پﯿﺶ مﻦ بﺮود  .در عﺠﺐ بﻮدم که اگﺮ به او می گفﺘﻢ که ایﻦ بﺤﺚ را با یﮏ خﻮن آشام دارد ﭼه
حﺴی خﻮاهﺪ داشﺖ  .عﻀالتﻢ از تﺼﻮر واکﻨﺶ او مﻨقﺒﺾ شﺪ .
 خﻮب  ،حاﻻ می خﻮاي تﻮ درمﻮرد خﻮنﻮادت به مﻦ بﮕی ؟ مﻄﻤﺌﻨﻢ داسﺘان تﻮ خﯿلی جالﺐ تﺮ از مال مﻨهحﺪاﻗﻞ  ،دلهﺮه آورتﺮ بﻮد .
مﺤﺘاتانه پﺮسﯿﺪم :ﭼی می خﻮاي بﺪونی؟
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 کالﻦ ها تﻮرو به ﻓﺮزنﺪي ﻗﺒﻮل کﺮدن؟ آرهکﻤی مکﺚ کﺮد  ،بعﺪ آهﺴﺘه پﺮسﯿﺪ :ﭼه اتفاﻗی بﺮاي والﺪیﻨﺖ اﻓﺘاد؟
ایﻦ زیاد سﺨﺖ نﺒﻮد؛ حﺘی مﺠﺒﻮر نﺒﻮدم به او دروغ بﮕﻮیﻢ
 اونها سال ها ﻗﺒﻞ مﺮدنزیﺮ لﺐ گفﺖ:مﺘاسفﻢ
به ﻃﻮر روشﻨی نﮕﺮان ایﻦ بﻮد که احﺴاسات مﻦ جﺮیهه دار شﺪه باشﺪ
او نﮕﺮان مﻦ بﻮد .

به او اﻃﻤﯿﻨان خاﻃﺮ دادم :درواﻗﻊ ،مﻦ اونها رو خﻮب به خاﻃﺮ نﻤﯿارم  .کارﻻیﻞ و ازمه مﺪتهاسﺖ که سﺮپﺮسﺘی مﻨﻮ به
عهﺪه دارن
 و تﻮ خﯿلی دوسﺸﻮن داريلﺒﺨﻨﺪ زدم  :آره  .نﻤی تﻮنﻢ زوجی بهﺘﺮ از اونارو تﺼﻮر کﻨﻢ

 هﻤﯿﻦ ﻃﻮرهدر ایﻦ یﮏ مﻮرد  ،مﺴﺌله ي والﺪیﻦ  ،نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ شانﺴﻢ را انکار کﻨﻢ
 بﺮادر و خﻮاهﺮات ﭼی؟اگﺮ اجازه می دادم دسﺖ به جﺰﺋﯿات خﯿلی زیادي بﮕﺬارد  ،مﺠﺒﻮر می شﺪم دروغ بﮕﻮیﻢ  .نﮕاهی به ساعﺖ انﺪاخﺘﻢ ،
اﻓﺴﺮده از ایﻨکه زمان با او بﻮدنﻢ تﻤام شﺪه بﻮد .
 بﺮادر و خﻮاهﺮم و ،مﺨﺼﻮصاً جاسﭙﺮ و رزالی  ،اگه مﺠﺒﻮر بﺸﻦ زیﺮ بارون مﻨﺘﻈﺮ مﻦ بﻤﻮنﻦ  ،خﯿلی از دسﺘﻢ ناراحﺖمی شﻦ
 اوه  ،می بﺨﺸی  ،ﻓکﺮ کﻨﻢ تﻮ بایﺪ بﺮياو تکان نﺨﻮرد  .او هﻢ نﻤی خﻮاسﺖ زمان ما تﻤام شﻮد  .ایﻦ را خﯿلی  ،خﯿلی زیاد دوسﺖ داشﺘﻢ .
 احﺘﻤاﻻً تﻮ دلﺖ می خﻮاد ﻗﺒﻞ از ایﻨکه رﺋﯿﺲ پلﯿﺲ سﻮان به خﻮنه بﺮگﺮده ماشﯿﻨﺖ ایﻨﺠا باشه  ،تا مﺠﺒﻮر نﺸی درباره ياتفاﻓی که تﻮي کالس زیﺴﺖ شﻨاسی اﻓﺘاده بهﺶ تﻮﺿﯿﺢ بﺪي
با به یاد آوردن خاﻃﺮه ي خﺠالﺖ زدگی او در بازوهایﻢ پﻮزخﻨﺪ زدم
 مﻄﻤﺌﻨﻢ که دیﮕه به گﻮشﺶ رسﯿﺪه  .تﻮي ﻓﻮرکﺲ هﯿﭻ ﭼﯿﺰي مﺨفی نﻤی مﻮنهاسﻢ ایﻦ شهﺮ را با بی عالﻗﮕی مﺸﺨﺼی بﺮ زبان آورده بﻮد
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به حﺮف او خﻨﺪیﺪم  .هﯿﭻ رازي در کار نﺒﻮد  .از پﻨﺠﺮه نﮕاهی به باران شﺪیﺪ انﺪاخﺘﻢ  ،می دانﺴﺘﻢ زیاد دوام نﻤی یاﻓﺖ و،
آرزو می کﺮدم که تا جایی که می شﺪ شﺪیﺪتﺮ از هﺮ زمان دیﮕﺮ بﺒارد هﻮاي خﻮبی می شﺪ .او حﺘﻤاً از آن لﺬت می بﺮد .
 خﻮب  ،شﻨﺒه تﻮي ساحﻞ بهﺖ خﻮش بﮕﺬره  .بﺮاي آﻓﺘاب گﺮﻓﺘﻦ هﻮاي خﻮبﯿه ﻓﺮدا تﻮرو نﻤی بﯿﻨﻢ؟ نه  .مﻦ و امﺖ تعﻄﯿالت آخﺮهفﺘه مﻮن رو زودتﺮ شﺮوع می کﻨﯿﻢحاﻻ به خاﻃﺮ بﺮنامه ﭼﯿﺪن از دسﺖ خﻮدم عﺼﺒانی بﻮدم  .می تﻮانﺴﺘﻢ آنها را به هﻢ بﺰنﻢ ...اما در ایﻦ رابﻄه ﭼﯿﺰي به
عﻨﻮان شکار زیاد از حﺪ وجﻮد نﺪاشﺖ و خانﻮاده ام بﺪون ایﻨکه نﺸان دهﻢ در حال تﺒﺪیﻞ به ﭼه ﻓﺮد اﻓﺮاﻃی اي هﺴﺘﻢ  ،به
انﺪازه ي کاﻓی در مﻮرد رﻓﺘار مﻦ نﮕﺮان می شﺪنﺪ .
او پﺮسﯿﺪ :ﭼی کار می خﻮایﻦ بکﻨﯿﻦ؟
به نﻈﺮ نﻤی رسﯿﺪ از نﺒﻮدن مﻦ خﻮشﺤال باشﺪ
ﭼه خﻮب .
 ما واسه ي راهﭙﯿﻤایی به بﯿابﻮن گﻮت راکﺲ می ریﻢ  ،درسﺖ جﻨﻮب ِریﻨی یِﺮامﺖ مﺸﺘاق دیﺪار خﺮس هاي آنﺠا بﻮد

بی مﯿلی او بازهﻢ مﺮا خﺸﻨﻮد کﺮد
به او خﯿﺮه شﺪم  ،داشﺘﻢ حﺲ می کﺮدم که تقﺮیﺒاً آمادگی ﻓکﺮ کﺮدن به خﺪاحاﻓﻈی مﻮﻗﺖ با او را را دارم  .او ﻓﻮق العاده
ﻇﺮیﻒ و شکﻨﻨﺪه  ،بﻮد  .به نﻈﺮ بی مالحﻈﮕی بﻮد که اجازه دهﻢ از جلﻮي دیﺪم خارج شﻮد  ،جایی که هﺮﭼﯿﺰي مﻤکﻦ
بﻮد بﺮاي او اتفاق بﯿفﺘﺪ .و هﻨﻮز هﻢ بﺪتﺮیﻦ اتفاﻗی که مﻤکﻦ بﻮد بﺮاي او بﯿفﺘﺪ می تﻮانﺴﺖ از عﻮاﻗﺐ با مﻦ بﻮدن باشﺪ .
به ﻃﻮر جﺪي پﺮسﯿﺪم :می شه ایﻦ آخﺮ هفﺘه یه کاري بﺮاي مﻦ بکﻨی؟
او سﺮش را تکان داد  ،ﭼﺸﻢ هایﺶ به خاﻃﺮ جﺪیﺖ مﻦ گﺸاد شﺪه بﻮدنﺪ و هاج و واج بﻮد .
زیاده روي نکﻦ .
 از حﺮﻓﻢ ناراحﺖ نﺸﻮ  ،ولی انﮕار تﻮ از اون آدم هایی هﺴﺘی که مﺜﻞ آهﻦ ربا سﻮانﺢ رو به ﻃﺮف خﻮدشﻮن جﺬب میکﻨﻦ  .پﺲ ...سعی کﻦ تﻮي اﻗﯿانﻮس نﯿفﺘی یا زیﺮ ماشﯿﻦ نﺮي  ،باشه؟
لﺒﺨﻨﺪ بی رمقی به او زدم  ،امﯿﺪوار بﻮدم که ﻏﻢ را در ﭼﺸﻢ هاي مﻦ نﺒﯿﻨﺪ  .ﭼقﺪر آرزو داشﺘﻢ که دوري از مﻦ ایﻨقﺪر به نفﻊ
او نﺒﻮد  ،ﻓﺮﻗی نﺪاشﺖ آنﺠا ﭼه اتفاﻗی مﻤکﻦ بﻮد بﺮایﺶ بﯿفﺘﺪ .
واسه ي خﻮبی تﻮ یا خﻮدم ،ﻓﺮار کﻦ ،بال ،ﻓﺮار کﻦ .خﯿلی دوسﺖ دارم .
او از کﻨایه ي مﻦ رنﺠﯿﺪه بﻮد  .نﮕاه تﻨﺪي به مﻦ انﺪاخﺖ و به ﻃعﻨه گفﺖ :بﺒﯿﻨﻢ ﭼکار می تﻮنﻢ بکﻨﻢ
به ﻓﻀاي بارانی ﻗﺪم گﺬاشﺖ و در را تا حﺪي که می تﻮانﺴﺖ پﺸﺖ سﺮش مﺤکﻢ کﻮبﯿﺪ .
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درسﺖ مﺜﻞ بﭽه گﺮبه اي عﺼﺒانی که ﻓکﺮ می کﺮد بﺒﺮ اسﺖ .
دسﺘﻢ را دور سﻮیﯿﭽی که هﻤﯿﻦ حاﻻ از جﯿﺐ او بﺮداشﺘه بﻮدم حلقه کﺮدم ،در حالی که از آنﺠا دور می شﺪم لﺒﺨﻨﺪ می زدم

ﻓﺼﻞ هفﺘﻢ | ملﻮدي
وﻗﺘی به مﺪرسه بازگﺸﺘﻢ مﺠﺒﻮر شﺪم صﺒﺮ کﻨﻢ  .هﻨﻮز ساعﺖ آخﺮ به پایان نﺮسﯿﺪه بﻮد  .مﻮﻗعﯿﺖ خﻮبی بﻮد ﭼﺮا که
ﭼﯿﺰهایی وجﻮد داشﺖ که بایﺪ در باره ي آن ﻓکﺮ می کﺮدم و احﺘﯿاج داشﺘﻢ تﻨها باشﻢ .
عﻄﺮ او در اتﻮمﺒﯿﻞ مانﺪه بﻮد  .پﻨﺠﺮه ها را بﺴﺘه نﮕه داشﺘﻢ اجازه دادم به مﻦ هﺠﻮم آورد ؛ سعی کﺮدم به احﺴاس سﻮخﺘﻦ
گلﻮیﻢ عادت کﻨﻢ .
جاذبه .
ایﻦ مﺴﺌله اي گﯿﺞ کﻨﻨﺪه بﺮاي انﺪیﺸﯿﺪن بﻮد  .جهﺖ هاي بﺴﯿاري داشﺖ  ،مفاهﯿﻢ و درجاتی مﺘفاوت  .مانﻨﺪ عﺸﻖ نﺒﻮد  ،ولی
با آن پﯿﻮنﺪي جﺪا نﺸﺪنی داشﺖ .
هﯿﭻ نﻤی دانﺴﺘﻢ که آیا جاذبه اي بﺮاي بال دارم یا نه .آیا مﻤکﻦ بﻮد سکﻮت ذهﻨی او ادامه یابﺪ و بﯿﺸﺘﺮ و بﯿﺸﺘﺮ ناامﯿﺪي به
بار آورد تا جایی که مﺮا تا مﺮز جﻨﻮن پﯿﺶ بﺒﺮد ؟ یا حﺪ و حﺴابی داشﺖ که مﻤکﻦ بﻮد در نهایﺖ به آن بﺮسﻢ؟

در هﺮ صﻮرت  ،بال خﯿلی خﻮب می دانﺴﺖ که مﺸکلی در رابﻄه با مﻦ وجﻮد دارد  ،حﺘی اگﺮ نﻤی تﻮانﺴﺖ دﻗﯿقًا انﮕﺸﺖ
روي آن بﮕﺬارد  .او پﻮسﺖ یﺦ زده ي مﺮا لﻤﺲ کﺮد و از سﺮدي آن دسﺘﺶ را به سﺮعﺖ عقﺐ کﺸﯿﺪ .
و هﻤﭽﻨان ...ﻓانﺘﺰي هایی را که باعﺚ ناراحﺘی مﻦ می شﺪ به یاد داشﺘﻢ  ،ولی اگﺮ بال به جاي جﺴﯿکا بﻮد ...
نفﺲ هایﻢ سﺮیﻊ تﺮ می آمﺪنﺪ  ،آتﺶ به گلﻮیﻢ ﭼﻨﮓ می زد .
ﭼه می شﺪ اگﺮ ایﻦ بال بﻮد که مﺮا در حالی تﺼﻮر می کﺮد که بازوهایﻢ دور بﺪن ﻇﺮیﻒ او حلقه شﺪه اسﺖ ؟ مﺮا در حالی
احﺴاس می کﺮد که او را مﺤکﻢ به سﯿﻨه ام ﭼﺴﺒانﺪه ام و با دسﺘﻢ ﭼانه ي او را باﻻ می آورم ؟ مﻮهایﺶ را از صﻮرت گﻞ
انﺪاخﺘه ي او کﻨار می زنﻢ و نﻮازش می کﻨﻢ ؟ با نﻮك انﮕﺸﺖ هایﻢ به دور لﺒهاي تﻮپﺮ او دسﺖ می کﺸﻢ ؟ صﻮرتﻢ را به او
نﺰدیﮏ تﺮ می کﻨﻢ  ،تا جایی که می تﻮانﻢ گﺮماي نفﺲ هایﺶ را روي دهانﻢ احﺴاس کﻨﻢ ؟ بازهﻢ نﺰدیﮏ تﺮ می شﺪم
از خﯿاﻻت تﻮخالی بﯿﺮون آمﺪم  ،دانﺴﺘﻢ  ،هﻤان ﻃﻮر که زمانی که جﺴﯿکا ایﻦ ﭼﯿﺰها را تﺼﻮر می کﺮد می دانﺴﺘﻢ  ،ﭼه
اتفاﻗی خﻮاهﺪ اﻓﺘاد اگﺮ تا آن حﺪ به او نﺰدیﮏ می شﺪم .
جاذبه  ،معﻤاي ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ حلی بﻮد  ،زیﺮا حاﻻ در بﺪتﺮیﻦ صﻮرت مﻤکﻦ مﺠﺬوب بال شﺪه بﻮدم .
آیا می خﻮاسﺘﻢ بﺮاي بال جاذبه ي یﮏ مﺮد بﺮاي یﮏ زن را داشﺘه باشﻢ ؟
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سعی کﺮدم واکﻨﺶ هاي ﻓﯿﺰیکی او را با دیﮕﺮان مقایﺴه کﻨﻢ  ،با کﺴانی مانﻨﺪ دﻓﺘﺮدار و جﺴﯿکا اسﺘﻨلی  ،ولی ایﻦ مقایﺴه بی
نﺘﯿﺠه بﻮد  .نﺸانه هاي مﺸابه تﻐﯿﯿﺮ در ﺿﺮبان ﻗلﺐ و به نفﺲ نقﺲ اﻓﺘادن می تﻮانﺴﺖ هﻤان ﻃﻮر که در آنها نﺸانه ي عالﻗه
بﻮد به راحﺘی معﻨاي تﺮس یا شﻮکه شﺪن یا مﻀﻄﺮب بﻮدن بﺪهﺪ  .به نﻈﺮ بعﯿﺪ بﻮد که بال با ﭼﯿﺰهایی سﺮگﺮم شﻮد که
جﺴﯿکا اسﺘﻨلی به آنها ﻓکﺮ می کﺮد .
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ایﻦ سﻮال اشﺘﺒاه بﻮد  .سﻮال درسﺖ ایﻦ بﻮد که آیا می بایﺴﺖ بﺨﻮاهﻢ که بال ایﻦ گﻮنه به مﻦ عالﻗه مﻨﺪ باشﺪ  ،و جﻮاب آن
نه بﻮد  .بﺮاي ایﻨکه مﻦ یﮏ مﺮد انﺴان نﺒﻮدم و ،ایﻦ بﺮاي او مﻨﺼفانه نﺒﻮد .
تﮏ تﮏ تارهاي بﺪنﻢ بﺮاي انﺴان بﻮدن به درد آمﺪ  ،در ایﻦ صﻮرت می تﻮانﺴﺘﻢ او را در بازوهایﻢ نﮕه دارم بﺪون ایﻨکه
زنﺪگﯿﺶ را به خﻄﺮ بﯿﻨﺪازم  .تا بﺘﻮانﻢ آزادانه ﻓانﺘﺰي هاي خﻮدم را در سﺮ بﭙﺮورانﻢ  ،ﻓانﺘﺰي هایی که با خﻮن او روي
دسﺖ هایﻢ  ،درخﺸﺶ خﻮن او در ﭼﺸﻤایﻢ تﻤام نﻤی شﺪنﺪ .
دنﺒال کﺮدن او ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ ﻗﺒﻮل بﻮد  .ﭼه نﻮع رابﻄه اي را می تﻮانﺴﺘﻢ به او پﯿﺸﻨهاد دهﻢ  ،وﻗﺘی که نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ خﻄﺮ لﻤﺲ
کﺮدن او را به جان بﺨﺮم ؟
دسﺘهایﻢ را روي سﺮم گﺬاشﺘﻢ .
هﻤه ﭼﯿﺰ داشﺖ گﯿﺞ کﻨﻨﺪه می شﺪ زیﺮا مﻦ هﯿﭻ گاه آنقﺪرها حﺲ انﺴان بﻮدن نﺪاشﺘﻢ حﺘی زمانی که انﺴان بﻮدم  ،تا جایی که
به یاد می آوردم  .وﻗﺘی که انﺴان بﻮدم  ،تﻤام ﻓکﺮ و ذکﺮم شکﻮه و اﻓﺘﺨار سﺮباز شﺪن بﻮد  .بﯿﺸﺘﺮ دوران نﻮجﻮانی ام را
در دوران جﻨﮓ جهانی گﺬرانﺪه بﻮدم و  ،ﻓقﻂ نه ماه تا جﺸﻦ تﻮلﺪ هﺠﺪه سالﮕی ام باﻗی بﻮد که آنفالنﺰا شﯿﻮع پﯿﺪا کﺮد
...ﻓقﻂ خاﻃﺮه هاي مﺒهﻤی از آن دوران به یاد داشﺘﻢ  ،خاﻃﺮه هایی که با گﺬشﺖ سال ها تﯿﺮه و تﯿﺮه تﺮ می شﺪنﺪ  .مادرم
را واﺿﺢ تﺮ به خاﻃﺮ می آوردم و ،زمانی که به ﭼهﺮه ي او می انﺪیﺸﯿﺪم  ،دردي باسﺘانی در درونﻢ حﺲ می کﺮدم  .کﻢ و
بﯿﺶ به خاﻃﺮ داشﺘﻢ که ﭼقﺪر از آیﻨﺪه اي که مﺸﺘاﻗانه به سﻤﺘﺶ می رﻓﺘﻢ مﺘﻨفﺮ بﻮد  ،هﺮ شﺐ مﻮﻗﻊ شام دعا می کﺮد که
"جﻨﮓ سهﻤﻨاك" به اتﻤام بﺮسﺪ ...هﯿﭻ خاﻃﺮه اي از آرزوهاي دیﮕﺮ نﺪاشﺘﻢ  .به جﺰ عﺸﻖ به مادرم  ،هﯿﭻ عﺸﻖ دیﮕﺮي
نﺒﻮد که باعﺚ شﻮد آرزو کﻨﻢ بﻤانﻢ ...

عﺸقی که نﺴﺒﺖ به بال احﺴاس می کﺮدم خالﺼانه آمﺪه بﻮد  ،ولی حاﻻ آب ها گﻞ آلﻮد شﺪه بﻮدنﺪ  .شﺪیﺪاً دلﻢ می خﻮاسﺖ که
ﻗادر بﻮدم او را لﻤﺲ کﻨﻢ  .آیا او هﻢ هﻤﯿﻦ احﺴاس را داشﺖ ؟
سعی کﺮدم خﻮدم را ﻗانﻊ کﻨﻢ که ایﻦ مﻮﺿﻮع اهﻤﯿﺘی نﺪارد .
به دسﺖ هاي سفﯿﺪم خﯿﺮه شﺪم  ،از سﺨﺘی آن ها مﺘﻨفﺮ بﻮدم  ،از سﺮدي آنها  ،از ﻗﺪرت ﻏﯿﺮ انﺴانی آنها ...
وﻗﺘی در عقﺐ باز شﺪ از جا پﺮیﺪم .
امﺖ در حالی که سﻮار می شﺪ ﻓکﺮ کﺮد  :ها  .ﻏاﻓلﮕﯿﺮت کﺮدم  .اولﯿﻦ بار بﻮد .شﺮط می بﻨﺪم خانﻮم گﻮف ﻓکﺮ می کﻨه
معﺘاد شﺪي  ،ایﻦاواخﺮ خﯿلی عﺠﯿﺐ ﻏﺮیﺐ رﻓﺘار کﺮدي  .امﺮوز کﺠا بﻮدي ؟
 داشﺘﻢ کارهاي خﯿﺮ می کﺮدم هاه؟خﻨﺪه اي کﺮدم
 مﺮاﻗﺒﺖ از بﯿﻤاران و ایﻦ جﻮر ﭼﯿﺰابا ایﻦ حﺮف بﯿﺸﺘﺮ گﯿﺞ شﺪ  ،ولی بعﺪ هﻮا را به داخﻞ کﺸﯿﺪ و عﻄﺮ داخﻞ ماشﯿﻦ را حﺲ کﺮد .
 -اوه  .بازم دخﺘﺮه ؟
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ایﻦ کامال بﺮاي مﻦ جﺪیﺪ بﻮد  .هﯿﭻ نﻤﻮداري نﺒﻮد که بکﺸﻢ  ،هﯿﭻ مقایﺴه اي نﺒﻮد که انﺠام دهﻢ .
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شکلکی درآوردم .
 داره عﺠﯿﺐ می شه .زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ :ایﻦ دیﮕه می خﻮاد به مﻦ بﮕه
باز هﻮا را به داخﻞ ریه هایﺶ کﺸﯿﺪ :هﻤﻢ ...واﻗعاً بﻮي خﻮبی داره  ،نه ؟
ﻗﺒﻞ از ایﻨکه جﻤله در ذهﻦ او کامﻞ شﻮد صﺪاي ﻏﺮش مانﻨﺪي از گلﻮیﻢ خارج شﺪ  ،یﮏ واکﻨﺶ ﻏﯿﺮ ارادي .
 -آروم باش بﭽه  ،ﻓقﻂ یه ﭼی گفﺘﻢ

در آن مﻮﻗﻊ بقﯿه رسﯿﺪنﺪ  .در اول رزالی بﻮ را حﺲ کﺮد و نﮕاه تﻨﺪي به مﻦ انﺪاخﺖ  ،هﻨﻮز آزرده بﻮد  .در عﺠﺐ بﻮدم که
مﺸکﻞ او ﭼﯿﺴﺖ ولی تﻨها ﭼﯿﺰي که از او می شﻨﯿﺪم ﻓﺤﺶ بﻮد .
عکﺲ العﻤﻞ جاسﭙﺮ را هﻢ دوسﺖ نﺪاشﺘﻢ  .او هﻢ مانﻨﺪ امﺖ  ،مﺘﻮجه جﺬابﯿﺖ بال شﺪه بﻮد  .الﺒﺘه ایﻦ بﻮ بﺮاي هﯿﭻ کﺪامﺸان
یﮏ هﺰارم جاذبه اي که بﺮاي مﻦ داشﺖ  ،دارا نﺒﻮد  .ولی هﻨﻮز هﻢ از ایﻨکه خﻮن او به نﻈﺮ آنها مﻄﺒﻮع می آمﺪ نﮕﺮان
بﻮدم  .جاسﭙﺮ کﻨﺘﺮل ناﭼﯿﺰي داشﺖ ...
آلﯿﺲ به کﻨار پﻨﺠﺮه ي مﻦ آمﺪ و دسﺘﺶ را دراز کﺮد تا سﻮیﯿﭻ تﺮاك بال را بﮕﯿﺮد .
او گفﺖ :ﻓقﻂ دیﺪم که دارم ایﻦ کارو می کﻨﻢ

 بعﺪا ً بایﺪ بهﻢ بﮕی ﭼﺮا معﻨﯿﺶ ایﻦ نﯿﺴﺖ که می دونﻢ  ،می دونﻢ  .صﺒﺮ می کﻨﻢ  .اونقﺪرها ﻃﻮل نﻤی کﺸهآهی کﺸﯿﺪم و سﻮیﯿﭻ را به او دادم .
تا خانه ي بال او را دنﺒال کﺮدم  .ﻗﻄﺮه هاي باران مﺜﻞ مﯿلﯿﻮن ها ﭼکﺶ کﻮﭼﮏ به زمﯿﻦ ﺿﺮبه می زدنﺪ  ،صﺪاي آن به
ﻗﺪري بلﻨﺪ بﻮد که امکان داشﺖ گﻮش هاي انﺴانی بال صﺪاي ﻏﺮش مﻮتﻮر تﺮاك را نﺸﻨﻮد  .به پﻨﺠﺮه ي او خﯿﺮه شﺪم  ،ولی
او نﯿامﺪ تا نﮕاهی به بﯿﺮون بﯿﻨﺪازد .شایﺪ آنﺠا نﺒﻮد  .هﯿﭻ ﻓکﺮي بﺮاي شﻨﯿﺪن وجﻮد نﺪاشﺖ .
ایﻨکه نﺘﻮانﺴﺘﻢ به ﻗﺪر کاﻓی بﺸﻨﻮم تا حﺘی او را ﭼﮏ کﻨﻢ باعﺚ ناراحﺘی ام شﺪ تا مﻄﻤﺌﻦ شﻮم او خﻮشﺤال بﻮد  ،یا حﺪاﻗﻞ ،
در امان بﻮد .
آلﯿﺲ در عقﺐ سﻮار شﺪ و به سﺮعﺖ به ﻃﺮف خانه به راه اﻓﺘادیﻢ  .جاده خالی بﻮد  ،بﻨابﺮایﻦ ﭼﻨﺪ دﻗﯿقه بﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل نکﺸﯿﺪ .
با هﻢ داخﻞ خانه شﺪیﻢ و بعﺪ  ،هﺮ کﺪام به ﻃﺮف سﺮگﺮمی هاي خﻮدمان رﻓﺘﯿﻢ
امﺖ و جاسﭙﺮ وسﻂ یﮏ بازي حﺴاس شﻄﺮنﺞ بﻮدنﺪ  ،با هﺸﺖ صفﺤه ي به هﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﻗﻮاﺋﺪ پﯿﭽﯿﺪه ي خﻮدشان  .آنها به
مﻦ اجازه ي بازي نﻤی دادنﺪ ؛ دیﮕﺮ ﻓقﻂ آلﯿﺲ با مﻦ بازي می کﺮد .
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انﺠام کارهاي نامعلﻮم  ،عادت هﻤﯿﺸﮕی او بﻮد .
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آلﯿﺲ به سﺮاغ کامﭙﻮتﺮش در گﻮشه ي سالﻦ رﻓﺖ و صﺪاي روشﻦ شﺪن مانﯿﺘﻮر به گﻮش رسﯿﺪ  .آلﯿﺲ روي پﺮوژه ي
ﻃﺮاحی لﺒاس هاي رزالی کار می کﺮد  ،ولی امﺮوز رزالی به او ملﺤﻖ نﺸﺪ  ،تا پﺸﺖ سﺮ او بایﺴﺘﺪ و هﻤان ﻃﻮر که دسﺖ
آلﯿﺲ روي صفﺤه ي حﺴاس به ﺿﺮبه ،به ﻃﻮر مﺴﺘقﯿﻢ تﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را بﺪهﺪ (کارﻻیﻞ و مﻦ مﺠﺒﻮر شﺪه بﻮدیﻢ کﻤی سﯿﺴﺘﻢ
را دسﺘکاري کﻨﯿﻢ ﭼﺮاکه صفﺤه هاي حﺴاس به تﻤاس دسﺖ معﻤﻮﻻً در بﺮابﺮ گﺮما جﻮاب می دادنﺪ ).در عﻮض  ،امﺮوز
رزالی روي مﺒﻞ نﺸﺴﺖ و شﺮوع به عﻮض کﺮدن کانال هاي تلﻮیﺰیﻮن شﺪ  ،هﺮ ﺛانﯿه بﯿﺴﺖ کانال بﺪون تﻮﻗﻒ  .می شﻨﯿﺪم
که سعی می کﺮد تﺼﻤﯿﻢ بﮕﯿﺮد به گاراژ بﺮود و دوباره  BMWاش را تﻨﻈﯿﻢ کﻨﺪ یا نه  .ازمه ﻃﺒقه ي باﻻ بﻮد  ،و روي
یﮏ سﺮي نقﺸه کار می کﺮد .
بعﺪ از یﮏ دﻗﯿقه آلﯿﺲ سﺮش را به دیﻮار تکﯿه داد و شﺮوع به بی صﺪا گفﺘﻦ حﺮکات بعﺪي امﺖ به جاسﭙﺮ کﺮد امﺖ روي
زمﯿﻦ نﺸﺴﺘه بﻮد و پﺸﺘﺶ به او بﻮد جاسﭙﺮ که اسﺐ مﻮرد عالﻗه ي امﺖ را می زد  ،حالﺖ ﭼهﺮه اش را خﯿلی عادي نﮕه
داشﺘه بﻮد .
و مﻦ  ،بعﺪ از مﺪت هاي زیادي که احﺴاس خﺠالﺖ می کﺮدم  ،رﻓﺘﻢ تا پﺸﺖ پﯿانﻮي بﺰرگ که درسﺖ در مﺠاورت ورودي
ﻗﺮار داشﺖ بﻨﺸﯿﻨﻢ .
دسﺘﻢ را به نﺮمی روي دکﻤه ها کﺸﯿﺪم تا گام هاي آن را تﺴﺖ کﻨﻢ  .صﺪایﺶ هﻨﻮز هﻢ عالی بﻮد .
ﻃﺒقه ي باﻻ ازمه دسﺖ از کاري که مﺸﻐﻮل به انﺠامﺶ بﻮد کﺸﯿﺪ و گﻮش هایﺶ را تﯿﺰ کﺮد

ازمه با مﺴﺮت انﺪیﺸﯿﺪ  :ادوارد دوباره داره می زنه.
لﺒﺨﻨﺪي بﺮ ﭼهﺮه اش نﺸﺴﺖ  .از پﺸﺖ مﯿﺰش بلﻨﺪ شﺪ و آهﺴﺘه به سﻤﺖ پله ها حﺮکﺖ کﺮد .
یﮏ نﺖ هارمﻮنﯿﮏ اﻓﺰودم  ،اجازه دادم با ملﻮدي اصلی درهﻢ آمﯿﺰد .
ازمه آهی از سﺮ خﺮسﻨﺪي کﺸﯿﺪ  ،روي پله ي اول نﺸﺴﺖ و سﺮش را به نﺮده ي پلکان تکﯿه داد :یه آهﻨﮓ جﺪیﺪ  .بعﺪ از
ایﻦ هﻤه وﻗﺖ ...ﭼه نﻮاي ﻗﺸﻨﮕی داره.
گﺬاشﺘﻢ ملﻮدي مﺴﯿﺮ جﺪیﺪي بﮕﯿﺮد  ،آن را به خﻂ هاي بﻢ سﻮق دادم .
رزالی ﻓکﺮ کﺮد  :ادوارد دوباره داره آهﻨﮓ می سازه ؟ و دنﺪان هایﺶ را با خﺸﻢ به هﻢ سایﯿﺪ .
در آن لﺤﻈه  ،خﻄا کﺮد و تﻮانﺴﺘﻢ علﺖ عﺼﺒانﯿﺘﺶ را بﺨﻮانﻢ  .ﻓهﻤﯿﺪم ﭼﺮا ایﻨقﺪر با مﻦ بﺪرﻓﺘاري می کﻨﺪ  .ﭼﺮا کﺸﺘﻦ
ایﺰابال سﻮان به هﯿﭻ وجه مایه ي ناراحﺘی وجﺪانﺶ نﺸﺪه بﻮد  .مﺸکالت رزالی هﻤﯿﺸه سﺮ ﻏﺮور و خﻮدبﯿﻨی بﻮد .
مﻮزیﮏ بﺮاي لﺤﻈه ي ﻗﻄﻊ شﺪ و ﻗﺒﻞ از آنکه بﺘﻮانﻢ جلﻮي آن را بﮕﯿﺮم خﻨﺪیﺪم  ،با صﺪاي بلﻨﺪ و تﯿﺰي که در خانه پﯿﭽﯿﺪ ،
دسﺘﻢ را روي دهانﻢ گﺬاشﺘﻢ
رزالی ﭼﺮخﯿﺪ تا به مﻦ ﭼﺸﻢ ﻏﺮه بﺮود  ،ﭼﺸﻤانﺶ از شﺪت خﺸﻢ و آزردگی می درخﺸﯿﺪنﺪ .
امﺖ و جاسﭙﺮ هﻢ بﺮگﺸﺘﻨﺪ تا نﮕاه کﻨﻨﺪ و سﺮدرگﻤی ازمه را شﻨﯿﺪم  .ازمه به سﺮعﺖ از پله ها پایﯿﻦ آمﺪ  ،نﮕاهی بﯿﻦ
رزالی و مﻦ انﺪاخﺖ .
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شﺮوع به نﻮاخﺘﻦ خﻂ اول آهﻨﮕی که امﺮوز در ماشﯿﻦ به مﻦ الهام شﺪه بﻮد کﺮدم  ،از ایﻨکه حﺘی از آنﭽه تﺼﻮر می کﺮدم
به نﻈﺮ بهﺘﺮ می رسﯿﺪ  ،خﺸﻨﻮد شﺪم .
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پﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛانﯿه ا زمه تﺸﻮیﻖ کﻨان گفﺖ :مکﺚ نکﻦ  ،ادوارد

دوباره شﺮوع به نﻮاخﺘﻦ کﺮدم  ،هﻢ ﭼﻨان که به زحﻤﺖ تالش می کﺮدم پﻮزخﻨﺪي که روي صﻮرتﻢ عﺮیﺾ تﺮ می شﺪ را
کﻨﺘﺮل کﻨﻢ رویﻢ را از رزالی بﺮگﺮدانﺪم  .او روي پاهایﺶ بﺮخاسﺖ و از اتاق خارج شﺪ  ،بﯿﺶ از آنﭽه خﺠالﺖ زده باشﺪ
خﺸﻤﮕﯿﻦ بﻮد  .ولی حﺘﻤاً شﺮمﺴار شﺪه بﻮد .
 اگه حﺮﻓی بﺰنی عﯿﻦ یه سﮓ شکارت می کﻨﻢ .خﻨﺪه ي دیﮕﺮي را ﻓﺮو خﻮردم .
امﺖ پﺸﺖ سﺮ او صﺪا زد  :ﭼی شﺪ  ،رز ؟
رزالی بﺮنﮕﺸﺖ  .با حالﺖ شﻖ و رﻗی به سﻤﺖ گاراژ رﻓﺖ و بعﺪ زیﺮ ماشﯿﻨﺶ خﺰیﺪ  .گﻮیی می خﻮاسﺖ خﻮدش را آنﺠا
دﻓﻦ کﻨﺪ .
امﺖ از مﻦ پﺮسﯿﺪ :جﺮیان ﭼﯿه؟
به دروغ گفﺘﻢ  :خﺒﺮ نﺪارم
امﺖ که ناامﯿﺪ شﺪه بﻮد  ،ﻏﺮولﻨﺪي کﺮد .
ازمه با اصﺮار گفﺖ :ادامه بﺪه

کاري که او خﻮاسﺘه بﻮد انﺠام دادم  ،آمﺪ تا در کﻨار مﻦ بایﺴﺘﺪ  ،دسﺘانﺶ را روي شانه ي مﻦ گﺬاشﺖ .
آهﻨﮓ تاﺛﯿﺮ گﺬار بﻮد  ،اما ناکامﻞ  .کﻤی با گام ها بازي کﺮدم  ،ولی به ﻃﺮیقی نادرسﺖ به نﻈﺮ می رسﯿﺪ .
ازمه گفﺖ :خﯿلی ﻗﺸﻨﮕه  .اسﻤی داره ؟
 هﻨﻮز نهاو با لﺒﺨﻨﺪ پﺮسﯿﺪ :داسﺘانی پﺸﺘﺸه؟
او بﺴﯿار خﺮسﻨﺪ شﺪه بﻮد و بﺮاي ایﻨکه ایﻦ هﻤه وﻗﺖ از مﻮسﯿقی ﻏاﻓﻞ شﺪه بﻮدم احﺴاس گﻨاه کﺮدم  .بﺴﯿار خﻮدخﻮاهانه بﻮد
.
 گﻤﻮن کﻨﻢ  .ایﻦ ...یه ﻻﻻیﯿهدر آن هﻨﮕام گام را درسﺖ رﻓﺘﻢ  .به راحﺘی آن را با ﺿﺮب بعﺪي جﻮر کﺮدم  ،به آن روح بﺨﺸﯿﺪ
ازمه با خﻮدش تکﺮار کﺮد :یه ﻻﻻیی
داسﺘانی پﺸﺖ ایﻦ ملﻮدي بﻮد و زمانی که آن را دیﺪه بﻮدم  ،نﺖ ها بی اخﺘﯿار در جاي خﻮد نﺸﺴﺘه بﻮدنﺪ  .داسﺘان دخﺘﺮي
که روي یﮏ تﺨﺖ کﻢ عﺮض خفﺘه بﻮد  ،مﻮي پﺮپﺸﺖ تﯿﺮه اش  ،وحﺸی  ،مانﻨﺪ مﺮجان هاي دریایی روي بالﺶ پﯿﭽﯿﺪه بﻮد
...
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دسﺖ هایﻢ دومﺮتﺒه تﻮﻗﻒ کﺮده بﻮدنﺪ
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آلﯿﺲ جاسﭙﺮ را با حقه هاي خﻮدش تﻨها گﺬاشﺖ و آمﺪ تا در کﻨار مﻦ روي نﯿﻤکﺖ بﻨﺸﯿﻨﺪ  .او با صﺪاي تﺤﺮیﺮ دارش دو
اکﺘاو باﻻي ملﻮدي آواز بی کالمی را زمﺰمه کﺮد
زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ :دوسﺶ دارم  .ولی ایﻦ ﭼﻄﻮره؟
نﺖ او را به هارمﻮنی اﺿاﻓه کﺮدم حاﻻ دسﺘانﻢ روي کلﯿﺪها در پﺮواز بﻮدنﺪ تا تکه ها به ﻃﻮر نﺘﯿﺠه بﺨﺶ در کﻨار هﻢ ﻗﺮار
بﮕﯿﺮنﺪ کﻤی آن را اصالح کﺮدم  ،به آن جهﺘی تازه دادم ...آلﯿﺲ حال و هﻮا را گﺮﻓﺖ و ،هﻤﺮاه با آن خﻮانﺪ .
گفﺘﻢ :آره  .عالﯿه
ازمه شانه ام را ﻓﺸﺮد .
اما حاﻻ می تﻮانﺴﺘﻢ پایان را بﺒﯿﻨﻢ  ،با صﺪاي آلﯿﺲ که روي نﻮاي آن باﻻ می رﻓﺖ و آن را به جایﮕاه دیﮕﺮي می بﺮد .
حاﻻ می تﻮانﺴﺘﻢ بﺒﯿﻨﻢ آهﻨﮓ ﭼﻄﻮر می بایﺴﺖ پایان بﮕﯿﺮد  ،زیﺮا دخﺘﺮ خفﺘه هﻤان ﻃﻮر که بﻮد بی نقﺺ بﻮد و ایﺠاد
هﺮگﻮنه تﻐﯿﯿﺮي اشﺘﺒاه بﻮد  ،یﮏ ﻏﻢ  .آهﻨﮓ  ،حاﻻ آرامﺘﺮ و آهﺴﺘه تﺮ رو به اتﻤام می رﻓﺖ  ،صﺪاي آلﯿﺲ هﻢ پایﯿﻦ تﺮ
آمﺪ و مﻮﻗﺮانه شﺪ  ،آوایی که مﻄعلﻖ به زیﺮ تاﻗی هاي ﻗﻮسی شکﻞ کلﯿﺴایی پﺮ از شﻤﻊ هاي روشﻦ بﻮد که صﺪاها را
مﻨعکﺲ می کﺮد .
آخﺮیﻦ نﺖ را نﻮاخﺘﻢ و بعﺪ  ،سﺮم را روي کلﯿﺪها خﻢ کﺮدم .

در حالی که آرزو می کﺮدم اي کاش می شﺪ آن را باور کﻨﻢ  ،زمﺰمه کﺮدم :مﺮسی
 عﺸﻖ هﻤﯿﺸه راحﺖ بﺪسﺖ نﻤﯿاد .خﻨﺪه ي تلﺨی کﺮدم .
 تﻮ  ،جﺪا از هﺮ کﺲ دیﮕه اي روي ایﻦ سﯿاره  ،بﺮاي مقابله با هﻤﭽﯿﻦ مﺸکﻞ سﺨﺘی آماده تﺮي  .تﻮ بهﺘﺮ و باهﻮش تﺮ ازهﻤه ي مایی .
آهی کﺸﯿﺪم  .هﺮ مادري هﻤﯿﻦ ﻓکﺮ را درمﻮرد پﺴﺮش می کﺮد .
ازمه هﻨﻮز از بابﺖ ایﻦ که کﺴی پﺲ از گﺬشﺖ ایﻦ هﻤه سال ﻗلﺐ مﺮا لﻤﺲ کﺮده در پﻮسﺖ خﻮد نﻤی گﻨﺠﯿﺪ  ،بﺮایﺶ عﻤﻖ
ﻓاجعه اهﻤﯿی نﺪاشﺖ  .او ﻓکﺮ می کﺮد مﻦ هﻤﯿﺸه تﻨها می مانﻢ ...
ناگهان ازمه با جهﺖ اﻓکارش مﺮا مﺘﺤﯿﺮ کﺮد ،انﺪیﺸﯿﺪ :اونﻢ تﻮرو دوسﺖ خﻮاهﺪ داشﺖ  .اگه دخﺘﺮ ﻓهﻤﯿﺪه اي باشه.
لﺒﺨﻨﺪ زد .
 اما تﺼﻮرش رو هﻢ نﻤی تﻮنﻢ بکﻨﻢ که یه نفﺮ ایﻨقﺪر کﻨﺪ باشه که نﺒﯿﻨه تﻮ ﭼه تﯿکه اي هﺴﺘی.به شﻮخی گفﺘﻢ :بﺲ کﻦ مامان  ،داري خﺠالﺘﻢ مﯿﺪي
کلﻤات او  ،هﺮﭼﻨﺪ بعﯿﺪ به نﻈﺮ می رسﯿﺪنﺪ  ،باعﺚ دلﺨﻮشی مﻦ شﺪ
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ازمه مﻮیﻢ را نﻮازش کﺮد :درسﺖ می شه  ،ادوارد  .به بهﺘﺮیﻦ شکﻞ مﻤکﻦ از آب درمﯿاد  .تﻮ سﺰاوار شادي هﺴﺘی ،
پﺴﺮم  .سﺮنﻮشﺖ اون رو بهﺖ بﺪهکا ره .
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آلﯿﺲ خﻨﺪیﺪ و با یﮏ دسﺖ شﺮوع به زدن ﻗطعه ي"ﻗلﺐ و روح" کﺮد  .نﯿﺸﺨﻨﺪ زدم و هارمﻮنی ساده را با او کامﻞ کﺮدم .
سﭙﺲ اجﺮایی از "ﭼاپ اسﺘﯿکﺲ" را به او هﺪیه دادم .
او هﺮ هﺮ خﻨﺪیﺪ  ،سﭙﺲ آهی کﺸﯿﺪ  .گفﺖ :کاشکی بهﻢ می گفﺘی واسه ﭼی به رز می خﻨﺪیﺪي  .ولی دارم می بﯿﻨﻢ که نﻤی
گی
 نﭻاو با انﮕﺸﺖ گﻮشﻢ را کﺸﯿﺪ .
ازمه سﺮزنﺶ کﻨان گفﺖ :بﺪ نﺒاش آلﯿﺲ  .ادوارد می خﻮاد ادب رو رعایﺖ کﻨه
 ولی مﻦ می خﻮام بﺪونﻢبه لﺤﻦ ناله مانﻨﺪي که صﺪایﺶ گﺮﻓﺘه بﻮد خﻨﺪیﺪم  .سﭙﺲ گفﺘﻢ :ازمه ،ایﻨﺠا
و شﺮوع به نﻮاخﺘﻦ آهﻨﮓ مﻮرد عالﻗه ي او کﺮدم...تعﺮیﻒ بی اسﻤی از عﺸقی که سالهاي سال بﯿﻦ او و کارﻻیﻞ دیﺪه بﻮدم
.
 مﺘﺸکﺮم  ،عﺰیﺰماو دومﺮتﺒه شانه ام را ﻓﺸﺮد

حاﻻ که ﻗﺪرت حﺴادت را در خﻮدم کﺸﻒ کﺮده بﻮدم  ،کﻤی دلﻢ بﺮاي او می سﻮخﺖ  .احﺴاس بﺪبﺨﺖ مﺄبانه اي بﻮد  .مﺴلﻤاً
 ،حﺴادت او هﺰاران بار ناﭼﯿﺰ تﺮ از مﻦ بﻮد .
در عﺠﺐ بﻮدم اگﺮ رزالی هﻤﯿﺸه زیﺒاتﺮیﻦ نﺒﻮد  ،شﺨﺼﯿﺖ و زنﺪگی او ﭼقﺪر مﺘفاوت می شﺪ  .آیا اگﺮ زیﺒایی هﻤﯿﺸه
مهﻤﺘﺮیﻦ نقﻄه ﻗﻮت او نﺒﻮد  ،شﺨﺺ خﻮشﺤال تﺮي می شﺪ ؟ خﻮدپﺴﻨﺪي کﻤﺘﺮ ؟ شفقﺖ بﯿﺸﺘﺮ ؟ خﻮب  ،احﺘﻤاﻻً ﻓکﺮ کﺮدن
به آن مﻮﺿﻮع بی ﻓایﺪه بﻮد  ،زیﺮا گﺬشﺘه تﻤام شﺪه بﻮد و ،او هﻤﯿﺸه زیﺒاتﺮیﻦ بﻮد  .حﺘی زمان انﺴانﯿﺘﺶ  ،هﻤﻮاره زیﺮ
نﻮراﻓکﻦ دلﺮبایی خﻮد ﻗﺮار داشﺖ  .نه ایﻨکه از آن باکی داشﺘه باشﺪ  .بﺮعکﺲ او تقﺮیﺒا بﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ دیﮕﺮي عاشﻖ
تﺤﺴﯿﻦ شﺪن بﻮد  .آن خﺼلﺖ با از دسﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﻨاپﺬیﺮي اش تﻐﯿﯿﺮي نکﺮده بﻮد .
بﻨابﺮایﻦ  ،با وجﻮد ناامﯿﺪي او  ،از ایﻨکه از هﻤان اول  ،آنﮕﻮنه که انﺘﻈار داشﺖ تﻤام مﺮدها او را بﭙﺮسﺘﻨﺪ  ،زیﺒایﯿﺶ را
سﺘایﺶ نکﺮده بﻮدم تعﺠﺒی نﺪاشﺖ ایﻦ گﻮنه رﻓﺘار کﻨﺪ  .نه ایﻨکه او مﺮا آنﮕﻮنه بﺨﻮاهﺪ اصالً ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي نﺒﻮد  .ولی
عالرﻏﻢ ایﻦ مﻮﺿﻮع  ،ایﻨکه مﻦ او را نﻤی خﻮاسﺘﻢ آزرده اش ساخﺘه بﻮد  .او عادت داشﺖ هﻤه خﺮیﺪارش باشﻨﺪ .
داسﺘان جاسﭙﺮ و کارﻻیﻞ ﻓﺮق داشﺖ آنها هﺮدو عاشﻖ بﻮدنﺪ  .مﻦ از هفﺖ دولﺖ آزاد بﻮدم و تا حاﻻ ،سﺮسﺨﺘانه ﻗلﺒﻢ دسﺖ
نﺨﻮرده باﻗی مانﺪه بﻮد .
ﻓکﺮ می کﺮدم آن کﯿﻨه ي ﻗﺪیﻤی از بﯿﻦ رﻓﺘه اسﺖ و او مﺪت ها پﯿﺶ آن را به دسﺖ ﻓﺮامﻮشی سﭙﺮده .
و ﻓﺮامﻮش کﺮده بﻮد ...تا روزي که باﻻخﺮه کﺴی را پﯿﺪا کﺮده بﻮدم که زیﺒایﯿﺶ مﺮا گﺮﻓﺘه بﻮد در حالی که رزالی ایﻦ
احﺴاس را در مﻦ به وجﻮد نﯿاورده بﻮد .
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نﯿازي نﺒﻮد بﺮاي نﻮاخﺘﻦ ﻗﻄعه ي آشﻨا تﻤﺮکﺰ کﻨ ﻢ  .درعﻮض به رزالی انﺪیﺸﯿﺪم  ،که هﻤﭽﻨان با خﺠالﺖ نقاب آزردگی زده
و در گاراژ بﺨﻮد می پﯿﭽﯿﺪ و با خﻮدم پﻮزخﻨﺪ زدم .
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رزالی بﺮ ایﻦ باور تکﯿه کﺮده بﻮد که اگﺮ مﻦ زیﺒایی او را درخﻮر سﺘایﺶ نﺪیﺪه بﻮدم  ،پﺲ حﺘﻤاً هﯿﭻ زیﺒایی اي روي
نﻤی گﺮﻓﺖ  .او از لﺤﻈه اي که مﻦ زنﺪگی بال را نﺠات داده بﻮدم خﺸﻤﮕﯿﻦ شﺪه بﻮد  ،با شﻢ زنانه اش
زمﯿﻦ ﭼﺸﻤﻢ را
به عالﻗه اي که خﻮدم تقﺮیﺒاً از آن بی اﻃالع بﻮدم  ،پی بﺮده بﻮد .
دوباره مﯿﻞ به خﻨﺪیﺪنﻢ را سﺮکﻮب کﺮدم
ولی کﻤی به خاﻃﺮ دیﺪ او نﺴﺒﺖ به بال آزرده شﺪه بﻮدم  .رزالی درواﻗﻊ ﻓکﺮ می کﺮد آن دخﺘﺮ بﺪﻗﯿاﻓه اسﺖ  .ﭼﻄﻮر می
تﻮانﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي را باور داشﺘه باشﺪ ؟ بﺮاي مﻦ دور از ﻓهﻢ بﻮد  .بﺪون شﮏ زاده ي حﺴادتﺶ بﻮد .
ناگهان آلﯿﺲ گفﺖ :اوه ! جاسﭙﺮ حﺪس بﺰن ﭼی شﺪه ؟
تﺼﻮیﺮي که هﻤﯿﻦ حاﻻ دیﺪه بﻮد را دیﺪم و ،دسﺘانﻢ روي کلﯿﺪها مﻨﺠﻤﺪ شﺪنﺪ .
جاسﭙﺮ پﺮسﯿﺪ :ﭼﯿه  ،آلﯿﺲ ؟
 هفﺘه ي دیﮕه پﯿﺘﺮ و شارلﻮت مﯿان دیﺪنﻤﻮن ! ﻗﺮاره از ایﻦ ﻃﺮف ها رد بﺸﻦ  ،عالی نﯿﺴﺖ ؟ازمه که انﺒﺴاط شانه هایﻢ را حﺲ کﺮده بﻮد ،پﺮسﯿﺪ :ﭼی شﺪ  ،ادوارد ؟
با صﺪاي خﺮناس مانﻨﺪي رو به آلﯿﺲ گفﺘﻢ  :پﯿﺘﺮ و شارلﻮت دارن مﯿان ﻓﻮرکﺲ ؟
او ﭼﺸﻤانﺶ را ﭼﺮخی داد:آروم باش  ،ادوارد  .ایﻦ که اولﯿﻦ مالﻗاتﺸﻮن نﯿﺴﺖ

آلﯿﺲ با دیﺪن ﭼهﺮه ي مﻦ اخﻢ کﺮد
 اونا هﯿﭻ وﻗﺖ ایﻨﺠا شکار نﻤی کﻨﻦ  .تﻮ که ایﻨﻮ می دونیولی دوسﺖ هﻤﭽﻮن بﺮادر جاسﭙﺮ و خﻮن آشام کﻮﭼکی که عاشقﺶ بﻮد مﺜﻞ ما نﺒﻮدنﺪ ؛ آنها به روش عادي شکار می کﺮدنﺪ
 .آنها دور و بﺮ بال ﻗابﻞ اعﺘﻤاد نﺒﻮدنﺪ .
پﺮسﯿﺪم :کی؟
او با ناراحﺘی لﺐ هایﺶ را بهﻢ ﻓﺸﺮد  ،ولی ﭼﯿﺰي که نﯿاز داشﺘﻢ بﺪانﻢ را به مﻦ گفﺖ  :دوشﻨﺒه صﺒﺢ  .هﯿﭻ کﺲ به بال
صﺪمه اي نﻤی زنه.
مﻮاﻓقﺖ کﺮدم:نه نمیزنه
سﭙﺲ به ﻃﺮف امﺖ ﭼﺮخﯿﺪم :حاﺿﺮي امﺖ ؟
 ﻓکﺮ می کﺮدم ﻗﺮاره ﻓﺮدا صﺒﺢ حﺮکﺖ کﻨﯿﻢ؟ ما بایﺪ تا شﻨﺒه شﺐ بﺮگﺮدیﻢ  .دیﮕه با خﻮدته که کی بﺨﻮاي راه بﯿفﺘی -باشه  .بﺬار اول از رزالی خﺪاحاﻓﻈی کﻨﻢ  ،خﻮب
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دنﺪان هایﻢ به هﻢ سایﯿﺪه شﺪ  .ایﻦ اولﯿﻦ مالﻗاتﺸان از زمانی که بال به ایﻨﺠا آمﺪ بﻮد  ،و خﻮن مﻄﺒﻮع او ﻓقﻂ بﺮاي مﻦ جاذبه
نﺪاشﺖ .
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 حﺘﻤاًبا احﻮالی که اﻵن رزالی داشﺖ  ،خﺪاحاﻓﻈی کﻮتاهی می شﺪ
امﺖ هﻤان ﻃﻮر که به ﻃﺮف در پﺸﺘی می رﻓﺖ  ،انﺪیﺸﯿﺪ  :تﻮ واﻗعاً اجاره اش دادي  ،ادوارد.
 ﻓکﺮ کﻨﻢ هﻤﯿﻦ ﻃﻮرهازمه درخﻮاسﺖ کﺮد :یه بار دیﮕه آهﻨﮓ جﺪیﺪ رو بﺮام بﺰن
مﻮاﻓقﺖ کﺮدم  :حﺘﻤاً  ،خﯿلی دوسﺖ دارم

هﺮﭼﻨﺪ کﻤی بﺮاي پﯿﺮوي از نﺖ اجﺘﻨاب ناپﺬیﺮ آخﺮ مﺮدد بﻮدم پایانی که به ﻃﻮر ﻏﺮیﺒی بﺮایﻢ دردناك بﻮد  .لﺤﻈه اي ﻓکﺮ
کﺮدم و بعﺪ  ،در بﻄﺮي را از جﯿﺒﻢ درآوردم و روي پایه ي خالی کاﻏﺬهاي نﺖ ﻗﺮار دادم  .ایﻦ کار کﻤی مفﯿﺪ واﻗﻊ شﺪ
یادگاري ِ کﻮﭼﮏ مﻦ از بله ي او  .با خﻮد سﺮم را به نﺸانه ي رﺿایﺖ  ،تکان دادم .
ازمه و آلﯿﺲ نﮕاهی رد و بﺪل کﺮدنﺪ  ،ولی هﯿﭻ کﺪام ﭼﯿﺰي نﭙﺮسﯿﺪنﺪ .
*******
با صﺪاي بلﻨﺪ به امﺖ گفﺘﻢ :تا حاﻻ کﺴی بهﺖ نﮕفﺘه با ﻏﺬات بازي نکﻦ؟

خﺮس از حﻮاسﭙﺮتی او اسﺘفاده کﺮد تا با ﭼﻨﮕال پﺮ زورش به سﯿﻨه ي امﺖ ﭼﻨﮓ بﺰنﺪ  .پﻨﺠه هاي تﯿﺰ پﯿﺮاهﻦ او را دریﺪنﺪ
و با بﺮخﻮرد به پﻮسﺖ او صﺪاي جﯿﻎ مانﻨﺪي به گﻮش رسﯿﺪ  .خﺮس از صﺪاي تﯿﺰ نعﺮه کﺸﯿﺪ .
 آو  ،لعﻨﺖ  ،رز ایﻦ پﯿﺮهﻨﻮ بهﻢ داده بﻮد !امﺖ مﺘقابالً سﺮ حﯿﻮان خﺸﻤﮕﯿﻦ ﻏﺮیﺪ .
آهی کﺸﯿﺪم و روي یﮏ تﺨﺘه سﻨﮓ نﺸﺴﺘﻢ  .احﺘﻤاﻻً مﺪتی ﻃﻮل می کﺸﯿﺪ .
اما کار امﺖ تقﺮیﺒاً تﻤام شﺪه بﻮد  .او اجازه داد خﺮس بکﻮشﺪ با ﺿﺮبه ي دیﮕﺮي سﺮ او را بﮕﯿﺮد  ،وﻗﺘی ﺿﺮبه خﻄا رﻓﺖ
و خﺮس تلﻮتلﻮخﻮران عقﺐ رﻓﺖ خﻨﺪیﺪ  .خﺮس ﻏﺮشی کﺮد و امﺖ دومﺮتﺒه از بﯿﻦ ﻗهقه هایﺶ ﻏﺮیﺪ  .بعﺪ به ﻃﺮف حﯿﻮان
حﻤله کﺮد که روي پاهاي عقﺒی اش ایﺴﺘاده و یﮏ سﺮو گﺮدن از او بلﻨﺪتﺮ بﻮد  .آنها روي زمﯿﻦ اﻓﺘادنﺪ و درخﺖ صﻨﻮبﺮ
کهﻨﺴالی را هﻢ با خﻮد پایﯿﻦ کﺸﯿﺪنﺪ  ،بﺪن هایﺸان درهﻢ پﯿﭽﯿﺪ  .خﺮخﺮهاي حﯿﻮان خامﻮش شﺪ .
ﭼﻨﺪ دﻗﯿقه بعﺪ امﺖ به ﻃﺮف جایی که مﻨﺘﻈﺮش نﺸﺴﺘه بﻮدم آمﺪ  .پﯿﺮاهﻨﺶ نابﻮد شﺪه بﻮد  ،پاره و خﻮنﯿﻦ  ،ﭼﺴﺒﻨاك و پﺮ از
مﻮي حﯿﻮان  ،مﻮهاي تﯿﺮه و مﺠعﺪ او نﯿﺰ ﭼﻨﺪان وﺿعﯿﺖ بهﺘﺮي نﺪاشﺖ  .نﯿﺸﺨﻨﺪ عﺮیﻀی روي صﻮرتﺶ نقﺶ بﺴﺘه بﻮد .
 ایﻦ یکی عﺠﯿﺐ ﻏﺮیﺐ بﻮد  .وﻗﺘی ﭼﻨﮕﻢ زد یه جﻮرایی حﺴﺶ کﺮدم امﺖ  ،تﻮ عﯿﻦ یه بﭽه اياو نﮕاهی به پﯿﺮاهﻦ سفﯿﺪ و تﻤﯿﺰ مﻦ انﺪاخﺖ که یﮏ دکﻤه هﻢ از آن کﻢ نﺸﺪه بﻮد
 -نﺘﻮنﺴﺘی یه شﯿﺮ کﻮهی گﯿﺮ بﯿاري ؟
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امﺖ درحالی که نﯿﺸﺨﻨﺪ می زد و بﺮایﻢ دسﺘی تکان داد و ﻓﺮیاد کﺸﯿﺪ :اوه  ،هی ادوارد
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 معلﻮمه که گﯿﺮ آوردم  .ولی مﻦ مﺜﻞ وحﺸﯿا نﻤی خﻮرمامﺖ با صﺪاي بلﻨﺪ خﻨﺪیﺪ:کاشکی اونا ﻗﻮي تﺮ بﻮدن  .سﺮگﺮم کﻨﻨﺪه تﺮ می شﺪ
 -هﯿﭽکی نﮕفﺘه تﻮ بایﺪ با ﻏﺬات بﺠﻨﮕی

 آره  ،ولی دیﮕه با کی می تﻮنﻢ بﺠﻨﮕﻢ ؟ تﻮ و آلﯿﺲ تقلﺐ می کﻨﯿﻦ  ،رزالی هﯿﭻ وﻗﺖ نﻤی خﻮاد مﻮهاش بهﻢ بﺮیﺰه و اگهجاسﭙﺮ و مﻦ درسﺖ حﺴابی حﻤله کﻨﯿﻢ ازمه عﺼﺒانی مﯿﺸه
 زنﺪگی سﺨﺘه  ،نه ؟امﺖ به مﻦ پﻮزخﻨﺪ زد  ،کﻤی ایﻦ پا آن پا کﺮد و ناگهان ژسﺖ حﻤله گﺮﻓﺖ
 یاﻻ  ،ادوارد  .ﻓقﻂ واسه یه دﻗﯿقه خامﻮشﺶ کﻦ و جﻮانﻤﺮدانه بﺠﻨﮓبه او یادآوري کﺮدم :خامﻮش نﻤی شه
امﺖ درﻓکﺮ ﻓﺮورﻓﺖ  :مﻮنﺪم اون دخﺘﺮه ﭼی کار می کﻨه که تﻮرو از سﺮش بﯿﺮون نﮕه مﯿﺪاره ؟ شایﺪ بﺘﻮنه یه کﻢ مﻨﻮ
راهﻨﻤایی کﻨه
حﺲ شﻮخ ﻃﺒعی ام از بﯿﻦ رﻓﺖ  .از بﯿﻦ دنﺪان هایﻢ صﺪاي ﻏﺮش مانﻨﺪي درآوردم

 نازك نارنﺠیآه کﺸﯿﺪم  .امﺖ آمﺪ تا در کﻨار مﻦ روي تﺨﺘه سﻨﮓ بﻨﺸﯿﻨﺪ .
 بﺒﺨﺸﯿﺪ  .می دونﻢ خﯿلی سﺨﺘﺘه  .مﻦ واﻗعاً دارم سﺨﺖ تالش می کﻨﻢ که خﯿلی بی عاﻃفه و عﻮﺿی نﺒاشﻢ  ،ولی  ،ازونجایی که ایﻦ یه جﻮرهایی تﻮ ذاتﻤه
او مﻨﺘﻈﺮ مانﺪ تا به جﻮك او بﺨﻨﺪم و بعﺪ  ،شکلکی درآورد .
 هﻤﯿﺸه جﺪي  .حاﻻ ﭼ ی ناراحﺘﺖ می کﻨه ؟ دارم به اون ﻓکﺮ می کﻨﻢ  .خﻮب  ،واﻗعاً  ،نﮕﺮانﺸﻢ مﮕه اونﺠا ﭼی هﺴﺖ که نﮕﺮانﺶ باشی ؟ تﻮ که ایﻨﺠاییبا صﺪاي بلﻨﺪ خﻨﺪیﺪ
بازهﻢ خﻮش مﺰگی او را نﺸﻨﯿﺪه گﺮﻓﺘﻢ  ،ولی به سﻮالﺶ پاسﺦ دادم  :تا حاﻻ به ایﻦ ﻓکﺮ کﺮدي که اونها ﭼقﺪر ﺿعﯿﻒ هﺴﺘﻦ
؟ ﭼقﺪر ﭼﯿﺰهاي بﺪ وجﻮد داره که می تﻮنه بﺮاي یه انﺴان اتفاق بﯿفﺘه ؟
 راسﺘﺶ نه  .ولی ﻓکﺮ کﻨﻢ بﺪونﻢ مﻨﻈﻮرت ﭼﯿه  .مﻦ اون مﻮﻗﻊ ها زیاد با یه خﺮس جﻮر در نﻤﯿﻮمﺪم  ،ایﻨﻄﻮر نﯿﺴﺖ ؟زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ  :خﺮس
یﮏ تﺮس جﺪیﺪ به کلکﺴﯿﻮن تﺮس هایﻢ اﺿاﻓه شﺪ
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رمان

 دیﮕه بایﺪ خﯿلی بﺪ شانﺲ باشه  ،نه ؟ خﺮس سﺮگﺮدان داخﻞ شهﺮ  .شﮏ نﺪارم مﺴﺘقﯿﻢ مﯿﺮه سﺮاغ بالامﺖ خﻨﺪه اي کﺮد  :م تﻮ مﺜﻞ یه دیﻮانه می مﻮنی می دونﺴﺘی؟
 ﻓقﻂ واسه یه لﺤﻈه تﺼﻮر کﻦ رزالی انﺴان بﻮد امﺖ  .و به یه خﺮس بﺮمی خﻮرد ...یا ماشﯿﻦ بهﺶ می زد ...یا صاعقه...یا از پله ها می اﻓﺘاد پایﯿﻦ ...یا مﺮیﺾ می شﺪ یه بﯿﻤاري اي می گﺮﻓﺖ
کلﻤات مﺜﻞ ﻃﻮﻓان از مﻦ خارج می شﺪنﺪ  .بﯿﺮون ریﺨﺘﻦ آنها باعﺚ راحﺘی بﻮد تﻤام آخﺮ هفﺘه در دلﻢ مانﺪه بﻮدنﺪ
 آتﺶ سﻮزي و زمﯿﻦ لﺮزه و گﺮدباد ! اه ! آخﺮیﻦ باري که اخﺒار دیﺪي کی بﻮد ؟ دیﺪي ﭼه اتفاﻗاتی بﺮاشﻮن مﯿفﺘه ؟ دزدي...آدمکﺸی
دنﺪان هایﻢ به هﻢ سایﯿﺪه شﺪنﺪ و ،ناگهان به ﻗﺪري از ﻓکﺮ ایﻨکه انﺴان دیﮕﺮي به او آسﯿﺒی بﺮسانﺪ خﺸﻤﮕﯿﻦ شﺪم  ،که نﻤی
تﻮانﺴﺘﻢ نفﺲ بکﺸﻢ .
 وو  ،وو ! هﻤﻮنﺠا نﮕهﺶ دار  ،بﭽه  .اون تﻮي ﻓﻮرکﺲ زنﺪگی مﯿکﻨه  ،یادت هﺴﺖ ؟ ﻓﻮﻗﺶ ایه که زیﺮ بارون خﯿﺲ شهشانه هایﺶ را باﻻ انﺪاخﺖ .
 مﻦ ﻓکﺮ می کﻨﻢ اون یه مﺸکﻞ بﺪشانﺴی جﺪي داره امﺖ  ،جﺪا ً می گﻢ  .شﻮاهﺪ رو نﮕاه کﻦ  .ایﻨهﻤه جا تﻮي دنﯿا هﺴﺖ کهمی تﻮنه بﺮه  ،صاف گﺬرش مﯿفﺘه تﻮ شهﺮي که خﻮن آشام ها یه بﺨﺶ عﻤﺪه از جﻤعﯿﺘﺸﻮ تﺸکﯿﻞ می دن

 با اون بﻮیی که اون داره ؟ مﻄﻤﺌﻨاً بﺪه  .و بعﺪ  ،بازم بﺪشانﺴی  .با اون بﻮیی که واسه ي مﻦ دارهبه دسﺖ هایﻢ ﭼﺸﻢ ﻏﺮه رﻓﺘﻢ بازهﻢ نﺴﺒﺖ به آنها احﺴاس تﻨفﺮ می کﺮدم .
 ﻏﯿﺮ از ایﻨکه تﻮ از هﺮکﺴی جﺰ کارﻻیﻞ بﯿﺸﺘﺮ خﻮدداري داري  .بازهﻢ خﻮش شانﺴی اون ون ؟ اون ﻓقﻂ یه حادﺛه بﻮد بایﺪ می دیﺪي ﭼﻄﻮري مﯿﻮمﺪ ﻃﺮﻓﺶ  ،ام  ،دوباره و دوباره  .ﻗﺴﻢ می خﻮرم مﺜﻞ ایﻦ بﻮد که جاذبه ي مﻐﻨاﻃﯿﺴی داره ولی تﻮ اونﺠا بﻮدي  .ایﻦ خﻮش شانﺴﯿه واﻗعاً؟ ایﻦ مﺰخﺮف تﺮیﻦ شانﺴی که یه انﺴان می تﻮنه داشﺘه باشه نﯿﺴﺖ که یه خﻮن آشام عاشقﺶ بﺸه ؟امﺖ بﺮاي لﺤﻈه اي به آن ﻓکﺮ کﺮد  .او دخﺘﺮ را در سﺮش مﺠﺴﻢ کﺮد و آن تﺼﻮیﺮ را جالﺐ تﻮجه نﯿاﻓﺖ .راسﺘﺸﻮ بﺨﻮاي
 ،مﻦ زیاد جاذبه نﻤی بﯿﻨﻢ .
بی ادبانه گفﺘﻢ :خﺐ  ،مﻨﻢ واﻗعاً رزالی رو جﺬاب نﻤی بﯿﻨﻢ .راسﺘﺸﻮ بﺨﻮاي اون بﯿﺸﺘﺮ از هﺮ صﻮرت خﻮشﮕلی می ارزه
امﺖ آهﺴﺘه خﻨﺪیﺪ :آخﺮش بهﻢ نﮕفﺘی
با پﻮزخﻨﺪ ناگهانی و وسﯿعی به دروغ گفﺘﻢ :امﺖ  ،مﻦ نﻤی دونﻢ مﺸکﻞ رزالی ﭼﯿه
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درسﺖ به مﻮﻗﻊ مﺘﻮجه ﻗﺼﺪ و نﯿﺖ او شﺪم و خﻮدم را مﺤکﻢ نﮕه داشﺘﻢ  .او سعی کﺮد مﺮا از روي صﺨﺮه بﯿﻨﺪازد .
شکاﻓی بﯿﻦ ما روي سﻨﮓ باز شﺪ و صﺪاي شکﺴﺘﻦ آن به گﻮش رسﯿﺪ .
او ﻏﺮولﻨﺪکﻨان گفﺖ :مﺘقلﺐ
مﻨﺘﻈﺮ شﺪم تا بار دیﮕﺮ امﺘﺤان کﻨﺪ  ،ولی اﻓکار او مﺴﯿﺮ دیﮕﺮي گﺮﻓﺘه بﻮدنﺪ  .او دوباره داشﺖ صﻮرت بال را مﺠﺴﻢ می
کﺮد  ،ولی ایﻦ بار او را سفﯿﺪتﺮ می دیﺪ  ،با ﭼﺸﻤان ﻗﺮمﺰ بﺮاق ...
با صﺪاي خفه اي گفﺘﻢ :نه
 ایﻦ  ،نﮕﺮانی هاي تﻮ رو سﺮ ﻓﻨاپﺬیﺮي بﺮﻃﺮف می کﻨه  ،مﮕه نه ؟ بعﺪش هﻢ دیﮕه نﻤی خﻮاي بکﺸﯿﺶ  .ایﻦ بهﺘﺮیﻦ راهنﯿﺴﺖ؟
 واسه ي مﻦ ؟ یا بﺮاي اون؟به سادگی جﻮاب داد:بﺮاي تﻮ
لﺤﻦ صﺪایﺶ یﮏ مﺴلﻤا هﻢ به آن اﺿاﻓه می کﺮد
به تلﺨی خﻨﺪیﺪم :جﻮاب اشﺘﺒاه بﻮد
او به مﻦ یادآوري کﺮد :مﻦ زیاد بﺮام اهﻤﯿﺖ نﺪاشﺖ نامﯿﺮا بﺸﻢ

او آهی کﺸﯿﺪ .هﺮدوي ما می دانﺴﺘﯿﻢ که رزالی هﺮ کاري می کﺮد  ،اگﺮ به ایﻦ معﻨا بﻮد که دوباره بﺘﻮانﺪ انﺴان باشﺪ هﻤه
ﭼﯿﺰش را می داد  .حﺘی امﺖ را .
 امﺖ به آرامی مﻮاﻓقﺖ کﺮد  .آره  ،واسه رز مهﻢ بﻮد مﻦ نﻤی تﻮنﻢ ...مﻦ نﺒایﺪ ...مﻦ زنﺪگی بال رو خﺮاب نﻤی کﻨﻢ .اگه رزالی بﻮد  ،تﻮ هﻤﭽﯿﻦ حﺴی نﺪاشﺘی؟ا-مﺖ بﺮاي لﺤﻈه اي به آن ﻓکﺮ رد .
 تﻮ واﻗعاً عاشقﺸی؟ حﺘی نﻤی تﻮنﻢ تﻮصﯿفﺶ کﻨﻢ امﺖ  .یه دﻓعه  ،ایﻦ دخﺘﺮ بﺮام تﻤام دنﯿا شﺪه  .دنﯿا بﺪون اون معﻨایی بﺮاي مﻦ نﺪاره ولی تﻐﯿﯿﺮش نﻤی دي؟ اون تا ابﺪ دووم نﻤﯿاره  ،ادوارد .ناله کﻨان گفﺘﻢ :می دونﻢ
 و  ،به ﻗﻮل خﻮدت  ،اون شکﺴﺘﻨﯿه باور کﻦ اون رو هﻢ می دونﻢامﺖ شﺨﺺ مﻮﻗﻊ شﻨاسی نﺒﻮد و گفﺘﮕﻮهاي حﺴاس در رده ي کار او جا نﻤی گﺮﻓﺖ  .حاﻻ با خﻮدش کلﻨﺠار می رﻓﺖ ،
شﺪیﺪا ً می خﻮاسﺖ آزاردهﻨﺪه نﺒاشﺪ .
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 اصالً می تﻮنی بهﺶ دسﺖ بﺰنی ؟ مﻨﻈﻮرم ایﻨه که  ،اگه تﻮ دوسﺘﺶ داري ...نﻤی خﻮاي که  ،خﻮب ...لﻤﺴﺶ مﻨی...؟امﺖ و رزالی در عﺸﻖ ﻓﯿﺰیکی شﺪیﺪي سهﯿﻢ بﻮدنﺪ  .او زمان سﺨﺘی را با درك ایﻨکه ﭼﻄﻮر کﺴی می تﻮانﺪ بﺪون آن جﻨﺒه
عﺸﻖ بﻮرزد می گﺬرانﺪ .
آهی کﺸﯿﺪم:حﺘی نﻤی تﻮنﻢ بهﺶ ﻓکﺮ کﻨﻢ ،امﺖ
 واو .پﺲ گﺰیﻨه هات ﭼﯿان ؟زمﺰمه کﺮدم :نﻤی دونﻢ  .دارم سعی می کﻨﻢ یه راهی پﯿﺪا کﻨﻢ تا ...تا تﺮکﺶ کﻨﻢ  .ﻓقﻂ نﻤی دونﻢ ﭼﻄﻮري خﻮدم رو مﺠﺒﻮر
کﻨﻢ ازش دور بﻤﻮنﻢ
با حﺲ خﺸﻨﻮدي عﻤﯿقی  ،ناگهان مﺘﻮجه شﺪم که مانﺪنﻢ درسﺖ بﻮد حﺪاﻗﻞ اﻵن که پﯿﺘﺮ و شارلﻮت در راه بﻮدنﺪ  .مﻮﻗﺘاً  ،او
آنﺠا با مﻦ بﯿﺸﺘﺮ در امان بﻮد تا زمانی می رﻓﺘﻢ  .بﺮاي لﺤﻈه اي  ،می تﻮانﺴﺘﻢ مﺤاﻓﻆ ﻏﯿﺮ مﺤﺘﻤﻞ او باشﻢ .
آن ﻓکﺮ مﺮا عﺼﺒی کﺮد ؛ آرزو داشﺘﻢ بﺮگﺮدم تا بﺘﻮانﻢ تا هﺮ وﻗﺖ که مﻤکﻦ بﻮد آن نقﺶ را ایفا کﻨﻢ .
امﺖ مﺘﻮجه تﻐﯿﯿﺮ حالﺖ ﭼهﺮه ي مﻦ شﺪ .
 -تﻮ ﭼه ﻓکﺮي هﺴﺘی ؟

 آه اوه ! تﻮ به ایﻦ زودي ها نﻤی ري خﻮنه  .بﺬار رزالی یه کﻢ آروم شه  .خﻮاهﺶ می کﻨﻢ ! به خاﻃﺮ مﻦبا تﺮدیﺪ گفﺘﻢ :سعی می کﻨﻢ بﻤﻮنﻢ
امﺖ ﺿﺮبه اي به گﻮشی داخﻞ جﯿﺐ مﻦ زد :اگه وحﺸﺘﺖ پایه و اساسی داشﺘه باشه آلﯿﺲ زنﮓ می زنه  .اونﻢ به انﺪازه ي
تﻮ راجﻊ به ایﻦ دخﺘﺮ وسﻮاس داره
شکلکی درآوردم :باشه .ولی تا شﻨﺒه بﯿﺸﺘﺮ نﻤی مﻮنﻢ
 هﯿﭻ دلﯿلی نﺪاره واسه بﺮگﺸﺘﻦ عﺠله کﻨﯿﻢ در هﺮ صﻮرت  ،ﻗﺮاره هﻮا آﻓﺘابی باشه  .آلﯿﺲ گفﺖ تا ﭼهارشﻨﺒه از مﺪرسهراحﺘﯿﻢ
سﺮسﺨﺘانه سﺮم را تکان دادم .
 پﯿﺘﺮ و شارلﻮت می دونﻦ ﭼﻄﻮري رﻓﺘار کﻨﻦ واﻗعاً اهﻤﯿﺘی نﻤی دم امﺖ  .با شانﺲ بال  ،درسﺖ بﺪمﻮﻗﻊ تﻮي درخﺘا راه مﯿفﺘه و ..بﺮخﻮدم لﺮزیﺪم
 پﯿﺘﺮ شهﺮتی به خاﻃﺮ خﻮدداریﺶ نﺪاره  .مﻦ شﻨﺒه بﺮمی گﺮدمامﺖ آه کﺸﯿﺪ  .دﻗﯿقاً عﯿﻦ یه دیﻮونه.
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*******
وﻗﺘی صﺒﺢ زود روز دوشﻨﺒه از پﻨﺠﺮه ي اتاق خﻮاب او باﻻ رﻓﺘﻢ  ،بال در آرامﺶ خﻮابﯿﺪه بﻮد  .ایﻦ بار روﻏﻦ یادم نﺮﻓﺘه
بﻮد و  ،حاﻻ پﻨﺠﺮه بی صﺪا از سﺮ راهﻢ کﻨار می رﻓﺖ .
از حالﺖ مﻮهایﺶ صاف او که روي بالﺶ ریﺨﺘه بﻮد می تﻮانﺴﺘﻢ بﮕﻮیﻢ که از آخﺮیﻦ باري که ایﻨﺠا بﻮدم شﺐ آرامﺘﺮي را
می گﺬرانﺪ  .مانﻨﺪ یﮏ کﻮدك دسﺘانﺶ را زیﺮ گﻮنه اش جﻤﻊ کﺮده بﻮد و  ،دهانﺶ انﺪکی باز بﻮد  .می تﻮانﺴﺘﻢ صﺪاي دم و
بازدمﺶ را از بﯿﻦ لﺒهاي او بﺸﻨﻮم .
بﻮدن در ایﻨﺠا  ،ایﻨکه دوباره ﻗادر به دیﺪن او باشﻢ  ،به ﻃﻮر اعﺠاب انﮕﯿﺰي مایه ي آرامﺶ بﻮد  .مﺘﻮجه شﺪم خﯿالﻢ راحﺖ
نﻤی بﻮد  ،مﮕﺮ ایﻨکه در کﻨارش باشﻢ  .وﻗﺘی از او دور بﻮدم هﯿﭻ ﭼﯿﺰ خﻮب پﯿﺶ نﻤی رﻓﺖ .
نه ایﻨکه وﻗﺘی با او بﻮدم هﻤه ﭼﯿﺰ درسﺖ بﻮد  .آهی کﺸﯿﺪم  ،اجازه دادم آتﺶ تﺸﻨﮕی به گلﻮیﻢ ﭼﻨﮓ بﺰنﺪ  .مﺪت زیادي از
آن دور بﻮدم  .زمانی که به دور از درد و هﻮس سﭙﺮي شﺪه بﻮد حاﻻ هﻤه ﭼﯿﺰ را نﯿﺮومﻨﺪتﺮ ساخﺘه بﻮد  .به انﺪازه ي کاﻓی
بﺪ بﻮد که می تﺮسﯿﺪم کﻨار تﺨﺖ او زانﻮ بﺰنﻢ تا بﺘﻮانﻢ عﻨاویﻦ کﺘاب هایﺶ را بﺨﻮانﻢ  .می خﻮاسﺘﻢ داسﺘان هایی که در سﺮ
او بﻮدنﺪ را بﺪانﻢ  ،ولی ﻓقﻂ از عﻄﺶ وحﺸﺖ نﺪاشﺘﻢ  ،می تﺮسﯿﺪم اگﺮ به خﻮدم اجازه دهﻢ تا آن حﺪ به او نﺰدیﮏ شﻮم ،
بازهﻢ بﺨﻮاهﻢ نﺰدیﮏ تﺮ بﺮوم ...
لﺒهاي او به نﻈﺮ خﯿلی لﻄﯿﻒ و نﺮم می آمﺪنﺪ  .می تﻮانﺴﺘﻢ لﻤﺲ آنها را با نﻮك انﮕﺸﺘﻢ تﺼﻮر کﻨﻢ .ﻓقﻂ انﺪکی ...

ﭼﺸﻤانﻢ دوباره و دوباره روي صﻮرت او گﺸﺘﻦ  ،بﺮاي بﺮرسی هﺮگﻮنه تﻐﯿﯿﺮي  .ﻓﻨا پﺬیﺮها هﻤﻮاره تﻐﯿﯿﺮ حالﺖ می دادنﺪ
از ﻓکﺮ از دسﺖ دادن هﺮ لﺤﻈه ناراحﺖ بﻮدم ...
ﻓکﺮ کﺮدم او به نﻈﺮ ...خﺴﺘه می رسﯿﺪ .انﮕار ایﻦ آخﺮ هفﺘه به ﻗﺪر کاﻓی نﺨﻮابﯿﺪه بﻮد .بﯿﺮون رﻓﺘه بﻮد ؟
بی صﺪا و به خﺸکی به ایﻨکه ﭼقﺪر آن ﻓکﺮ آشفﺘه ام ساخﺘه بﻮد خﻨﺪیﺪم .اگﺮ بﯿﺮون رﻓﺘه بﻮد ﭼه می شﺪ ؟ مﻦ که صاحﺒﺶ
نﺒﻮدم  .او مال مﻦ نﺒﻮد .
نه  ،او مال مﻦ نﺒﻮد و دومﺮتﺒه ﻏﻢ وجﻮدم را ﻓﺮا گﺮﻓﺖ .
یکی از دسﺘانﺶ تکان خﻮرد و  ،مﺘﻮجه شﺪم خﺮاشﯿﺪگی هاي سﻄﺤی و رو به بهﺒﻮدي روي کﻒ دسﺖ او شﺪم  .او صﺪمه
دیﺪه بﻮد ؟ با ایﻨکه به ﻃﻮر واﺿﺢ جﺮاحﺖ جﺪي اي نﺒﻮد  ،ولی بازهﻢ مﺮا بهﻢ ریﺨﺖ  .با تﻮجه به مﺤﻞ خﺮاشﯿﺪگی ﻓکﺮ
کﺮدم حﺘﻤاً زمﯿﻦ خﻮرده اسﺖ  .به نﻈﺮ تﻮﺿﯿﺢ مﻨﻄقی اي می آمﺪ .
ﻓکﺮ کﺮدن به ایﻨکه مﺠﺒﻮر نﺒﻮدم روي ایﻦ رازهاي کﻮﭼﮏ هﻢ تا ابﺪ سﺮگﺸﺘه باشﻢ تﺴکﯿﻦ دهﻨﺪه بﻮد .حاﻻ ما دوسﺖ بﻮدیﻢ
یا  ،حﺪاﻗﻞ سعی می کﺮدیﻢ دوسﺖ باشﯿﻢ  .می تﻮانﺴﺘﻢ درمﻮرد آخﺮ هفﺘه اش از او سﻮال کﻨﻢ در مﻮرد ساحﻞ و  ،هﺮ
ﻓعالﯿﺖ شﺒانه اي که انﺠام داده بﻮد که تا ایﻦ حﺪ باعﺚ خﺴﺘﮕی اش شﺪه بﻮد  .می تﻮانﺴﺘﻢ از او بﭙﺮسﻢ ﭼه بﺮ سﺮ دسﺖ
هایﺶ آمﺪه  .و وﻗﺘی نﻈﺮیه ي مﺮا درمﻮرد آنها تایﯿﺪ می کﺮد  ،می شﺪ کﻤی بﺨﻨﺪم .
زمانی که با خﻮد ﻓکﺮ کﺮدم آیا در اﻗﯿانﻮس اﻓﺘاده یا نه لﺒﺨﻨﺪ مالیﻤی زدم  .ﻓکﺮ کﺮدم که آیا اوﻗات خﻮشی در گﺮدش داشﺘه
.در عﺠﺐ بﻮدم که آیا اصالً به مﻦ ﻓکﺮ مﻦ بﻮده ؟ آیا حﺘی کﻤﺘﺮیﻦ ذره اي از انﺪازه ي دلﺘﻨﮕی مﻦ بﺮاي او ،دلﺶ بﺮایﻢ
تﻨﮓ شﺪه بﻮد؟
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سعی کﺮدم او را در آﻓﺘاب کﻨار ساحﻞ مﺠﺴﻢ کﻨﻢ .هﺮﭼﻨﺪ ،تﺼﻮیﺮ ناکامﻞ بﻮد ،زیﺮا خﻮدم هﺮگﺰ به ﻓﺮسﺖ بﯿﭻ نﺮﻓﺘه بﻮدم
.ﻓقﻂ آن را در عکﺲ ها دیﺪه بﻮدم
وﻗﺘی به دلﯿﻞ ایﻦ که ﭼﺮا یﮏ بارهﻢ در ساحﻞ زیﺒایی که در ﭼﻨﺪ مایلی خانه ام واﻗﻊ شﺪه بﻮد نﺒﻮدم ﻓکﺮ می کﺮدم ،کﻤی
احﺴاس ناخﻮشی به مﻦ دسﺖ داد .بال روز را در ﻻپﻮش گﺬرانﺪه بﻮد جایی که به خاﻃﺮ یﮏ پﯿﻤان نامه رﻓﺘﻦ مﻦ به آنﺠا
ﻗﺪﻏﻦ شﺪه بﻮد .جایی که تعﺪادي پﯿﺮمﺮد هﻨﻮز داسﺘان هاي کالﻦ ها را به خاﻃﺮ داشﺘﻨﺪ ،آنها را یاد و ،بﺪان باور داشﺘﻨﺪ
.جایی که از راز ما آگاه بﻮدنﺪ ...
سﺮم را تکان دادم .در آنﺠا ﭼﯿﺰي نﺒﻮد که نﮕﺮانﺶ باشﻢ .کﻮﺋﯿلﯿﺖ ها هﻢ نﺴﺒﺖ به پﯿﻤان تعهﺪي داشﺘﻨﺪ .حﺘی اگﺮ بال سﺮاغ
یکی از آن ریﺶ سفﯿﺪان سالﺨﻮرده رﻓﺘه بﻮد ،نﻤی تﻮانﺴﺘﻨﺪ هﯿﭻ ﭼﯿﺰي را ﻓاش کﻨﻨﺪ .و ﭼﺮا اصالً حﺮف آن می بایﺴﺖ به
مﯿان آورده می شﺪ؟ ﭼﺮا بال بایﺪ به ﻓکﺮ ایﻦ می اﻓﺘاد که صﺪاي کﻨﺠکاویﺶ را آنﺠا در بﯿاورد؟ نه به احﺘﻤال زیاد کﻮﺋﯿلﯿﺖ
ها تﻨها ﭼﯿﺰي بﻮدنﺪ که ﻻزم نﺒﻮد نﮕﺮانﺸان باشﻢ .
از دسﺖ خﻮرشﯿﺪ که در حال ﻃلﻮع بﻮد عﺼﺒانی بﻮدم .به مﻦ یادآوري کﺮد که نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ تا ﭼﻨﺪ روز حﺲ کﻨﺠکاویﻢ را
ﻓﺮو نﺸانﻢ .ﭼﺮا حاﻻ را بﺮاي درخﺸﯿﺪن انﺘﺨاب کﺮده بﻮد؟
ﻗﺒﻞ از ایﻨکه هﻮا به ﻗﺪري روشﻦ شﻮد که هﻤه مﺮا در ایﻨﺠا بﺒﯿﻨﻨﺪ ،با آهی ،از پﻨﺠﺮه بﯿﺮون رﻓﺘﻢ .ﻗﺼﺪ داشﺘﻢ در جﻨﮕﻞ
انﺒﻮه جلﻮي خانه ي او پﻨهان شﻮم و او را بﺒﯿﻨﻢ که به مﺪرسه می رود ،اما وﻗﺘی به مﯿان درخﺖ ها رﻓﺘﻢ ،از ایﻨکه رد بﻮي
او تا ایﻨﺠا ادامه داشﺖ تعﺠﺐ کﺮدم .

ناگهان رد تﻤام شﺪ ،به عﺒارتی در وسﻂ ناکﺠاآباد تﻤام شﺪ .رد پاي او تا ﭼﻨﺪ ﻗﺪم آن ﻃﺮف تﺮ هﻢ ادامه داشﺖ .در بﯿﻦ
سﺮخﺲ ها ،جایی که کﻨﺪه درخﺖ اﻓﺘاده اي را لﻤﺲ کﺮده بﻮد .احﺘﻤاﻻً روي آن نﺸﺴﺘه بﻮد ...
جایی که او نﺸﺴﺘه بﻮد ،نﺸﺴﺘﻢ و ،به اﻃﺮاف نﮕاه کﺮدم .ﭼﯿﺰي به جﺰ سﺮخﺲ و درخﺖ نﺒﻮد که ﻗادر به دیﺪنﺶ بﻮده باشﺪ
.احﺘﻤاﻻً آن مﻮﻗﻊ باران می باریﺪه عﻄﺮ شﺴﺘه شﺪه بﻮد و به ﻃﻮر عﻤﯿﻖ روي درخﺖ ها نﻨﺸﺴﺘه بﻮد .
ﭼﺮا بال به تﻨهایی آمﺪه بﻮد ایﻨﺠا بﻨﺸﯿﻨﺪ و او تﻨها بﻮد ،شکی در آن وجﻮد نﺪاشﺖ در وسﻂ جﻨﮕﻞ مﺮﻃﻮب و تﯿﺮه؟
هﯿﭻ معﻨایی نﺪاشﺖ ،و ،مﺜﻞ دیﮕﺮ کﻨﺠکاوي ها نﺒﻮد ،به سﺨﺘی می تﻮانﺴﺘﻢ ایﻦ مﻮﺿﻮع را در مکالﻤه اي عادي مﻄﺮح کﻨﻢ
.
خﺐ ،بال ،مﻦ وﻗﺘی خﻮاب بﻮدي در حال تﻤاشات بﻮدم ،بعﺪ از ایﻨکه اتاﻗﺖ رو تﺮك کﺮدم ،عﻄﺮت رو بﯿﻦ درخﺖ ها دنﺒال
می کﺮدم بله ،ایﻦ حﺘﻤاً ﻗلﺐ یﺦ را هﻢ آب می کﺮد .
هﺮگﺰ نﻤی ﻓهﻤﯿﺪم او ایﻨﺠا در ﭼه ﻓکﺮي و درحال انﺠام ﭼه کاري بﻮده و ،آن ﻓکﺮ باعﺚ شﺪ دنﺪان هایﻢ از شﺪت ناامﯿﺪي به
هﻢ سایﯿﺪه شﻮنﺪ .بﺪتﺮ ،ایﻦ بﺴﯿار شﺒﯿه سﻨاریﻮیی بﻮد که بﺮاي امﺖ تﺠﺴﻢ کﺮده بﻮدم بالي تﻨها سﺮگﺮدان در درخﺖ ها،
جایی که عﻄﺮ او می تﻮانﺴﺖ هﺮ کﺴی را که حﺴی بﺮاي رد گﯿﺮي داشﺖ ﻓﺮا بﺨﻮانﺪ ...
ناله کﺮدم .او نه تﻨها شانﺲ بﺪي داشﺖ ،بلکه به دنﺒالﺶ می رﻓﺖ .
خﻮب ،در ایﻦ لﺤﻈه او یﮏ مﺤاﻓﻆ داشﺖ .مﻦ مﺮاﻗﺐ او می بﻮدم ،و تا جایی که امکان داشﺖ ،او را از گﺰنﺪ حفﻆ می
کﺮدم .
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ناگهان خﻮدم را در حالی یاﻓﺘﻢ که آرزو می کﺮدم پﯿﺘﺮ و شارلﻮت اﻗامﺖ ﻃﻮﻻنی اي داشﺘه باشﻨﺪ

ﻓﺼﻞ هﺸﺘﻢ | روح
دو روز آﻓﺘابی اي که مهﻤان هاي جاسﭙﺮ در ﻓﻮرکﺲ بﻮدنﺪ زیاد آنها را نﺪیﺪم  .ﻓقﻂ بﺮاي ایﻦ به خانه می رﻓﺘﻢ که ازمه
نﮕﺮان نﺸﻮد  .به ﻏﯿﺮ از آن  ،مﻮجﻮدیﺘﻢ بﯿﺸﺘﺮ به زنﺪگی یﮏ شﺒﺢ می مانﺪ تا یﮏ خﻮن آشام  .در سایه ها  ،جایی که می
تﻮانﺴﺘﻢ رد عﺸﻖ و ﻓکﺮ داﺋﻤﻢ را دنﺒال کﻨﻢ پﻨهان می شﺪم جایی که می تﻮانﺴﺘﻢ او را بﺒﯿﻨﻢ و صﺪایﺶ را در ذهﻦ انﺴان هاي
خﻮش شانﺴی که می تﻮانﺴﺘﻨﺪ زیﺮ نﻮر آﻓﺘاب در کﻨار او راه بﺮونﺪ و گاهی اوﻗات به ﻃﻮر تﺼادﻓی پﺸﺖ دسﺖ او به آنها
بﺮخﻮرد کﻨﺪ  .او هﺮگﺰ به ایﻦ جﻮر تﻤاس ها عکﺲ العﻤﻞ نﺸان نﻤی داد ؛ دسﺘان آنها درسﺖ به گﺮمی دسﺘان خﻮدش بﻮدنﺪ
.
ﻏﯿﺒﺖ اجﺒاري از مﺪرسه ﻗﺒالً هﺮگﺰ ایﻨقﺪر رنﺞ آور نﺒﻮد  .ولی انﮕار تابﺶ خﻮرشﯿﺪ او را شاد می کﺮد  ،بﻨابﺮایﻦ نﻤی
تﻮانﺴﺘﻢ زیاد از آن شکایﺖ کﻨﻢ  .هﺮﭼﯿﺰي که باعﺚ خﺸﻨﻮدي او می شﺪ مﻮرد لﻄﻒ مﻦ ﻗﺮار می گﺮﻓﺖ .
صﺒﺢ دوشﻨﺒه  ،مکالﻤه اي را اسﺘﺮاق سﻤﻊ کﺮدم که ﻗابلﯿﺖ نابﻮد کﺮدن اعﺘﻤاد به نفﺴﻢ را داشﺖ و ساعﺘی که به دور از او
می گﺬرانﺪم را به یﮏ شکﻨﺠه تﺒﺪیﻞ کﺮد  .هﺮﭼﻨﺪ وﻗﺘی به اتﻤام رسﯿﺪ  ،روزم ساخﺘه شﺪ .

بال زود به مﺪرسه رسﯿﺪ و به نﻈﺮ می رسﯿﺪ می خﻮاهﺪ از آﻓﺘاب لﺬت بﺒﺮد روي یکی از نﯿﻤکﺖ هایی که گهﮕاهی از آن
بﺮاي پﯿکﻨﯿﮏ اسﺘفاده می شﺪ نﺸﺴﺖ و مﻨﺘﻈﺮ مانﺪ تا زنﮓ اول به صﺪا درآیﺪ  .مﻮي او به ﻃﻮر عﺠﯿﺒی در باد پﯿﭻ و تاب
می خﻮرد  ،رگه هاي شﺮابی رنﮕی در آن دیﺪه می شﺪ که ﻗﺒالً مﺘﻮجه اش نﺸﺪه بﻮدم .
مایﮏ او را در آنﺠا  ،درحالی که داشﺖ باز روي دﻓﺘﺮش را خﻂ می کﺸﯿﺪ پﯿﺪا کﺮد  ،و از شانﺲ خﻮبﺶ ذوق زده شﺪ .
از ایﻨکه ﻓقﻂ می تﻮانﺴﺘﻢ تﻤاشا کﻨﻢ رنﺞ می کﺸﯿﺪم  ،ناتﻮان  ،در حالی که نﻮر درخﺸان خﻮرشﯿﺪ مﺮا در جﻨﮕﻞ گﯿﺮ انﺪاخﺘه
بﻮد .
او به انﺪازه اي صﻤﯿﻤانه سالم داد که باعﺚ به وجﺪ آمﺪن مایﮏ شﻮد و بﺮعکﺲ بﺮاي مﻦ .
بﺒﯿﻦ  ،اون از مﻦ خﻮشﺶ مﯿاد  .اگه نﻤﯿﻮمﺪ ایﻦ ﻃﻮري لﺒﺨﻨﺪ نﻤی زد  .شﺮط می بﻨﺪم می خﻮاد با مﻦ به جﺸﻦ رﻗﺺ بﺮه .
مﻮنﺪم ﭼی تﻮ سﯿاتﻞ هﺴﺖ که ایﻨقﺪر مهﻤه...
او تﻐﯿﯿﺮي که در مﻮهاي بال به وجﻮد آمﺪه بﻮد را دیﺪ :تا حاﻻ تﻮجه نکﺮده بﻮدم تارهاي ﻗﺮمﺰ رنﮓ تﻮي مﻮهاي تﻮ پﯿﺪا می
شه
وﻗﺘی مایﮏ ﭼﻨﺪ تار مﻮي او را بﯿﻦ انﮕﺸﺖ هایﺶ گﺮﻓﺖ  ،تﺼادﻓاً درخﺖ صﻨﻮبﺮ جﻮانی که دسﺘﻢ را به آن تکﯿه داده بﻮدم
از ریﺸه درآمﺪ .
بال گفﺖ :ﻓقﻂ تﻮي آﻓﺘاب معلﻮم می شه
وﻗﺘی مایﮏ مﻮي او را پﺸﺖ گﻮشﺶ بﺮد  ،کﻤی خﻮدش را کﻨار کﺸﯿﺪ  ،ایﻦ کار باعﺚ خﺸﻨﻮدي بﯿﺶ از حﺪ مﻦ شﺪ .
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بایﺪ کﻤی بﺮاي مایﮏ نﯿﻮتﻮن احﺘﺮام ﻗاﺋﻞ می شﺪم ؛ او به ایﻦ راحﺘی ها دسﺖ بﺮنﺪاشﺘه و تﺴلﯿﻢ نﺸﺪه بﻮد تا بﺮود و مﺮحﻤی
زخﻢ هایﺶ پﯿﺪا کﻨﺪ  .او شﺠاع تﺮ از آنﭽه به او نﺴﺒﺖ می دادم بﻮد  .او ﻗﺼﺪ داشﺖ دو مﺮتﺒه شانﺴﺶ را
بﺮاي
امﺘﺤان کﻨﺪ .
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یﮏ دﻗﯿقه ﻃﻮل کﺸﯿﺪ تا مایﮏ دوباره جﺮأتﺶ را بﺪسﺖ آورد  ،او با حﺮف هاي بﯿهﻮده زمان را هﺪر مﯿﺪاد .

بال مقاله اي که هﻤه ي ما بایﺪ تا ﭼهارشﻨﺒه تﺤﻮیﻞ می دادیﻢ را به یاد او آورد  .از حالﺖ کﻤی مﻐﺮور ﭼهﺮه اش معلﻮم بﻮد
که پﯿﺶ تﺮ آن را تﻤام کﺮده اسﺖ  .مایﮏ کالً ﻓﺮامﻮش کﺮده بﻮد  ،انﺠام آن شﺪیﺪا ً از اوﻗات ﻓﺮاﻗﺘﺶ کﻢ می کﺮد .
اَه  -مقاله ي لعﻨﺘی .
باﻻخﺮه سﺮ اصﻞ مﻄلﺐ رﻓﺖ دنﺪان هایﻢ به ﻗﺪري مﺤکﻢ به هﻢ ﻓﺸﺮده می شﺪنﺪ که می تﻮانﺴﺘﻨﺪ گﺮانﯿﺖ را خﻮرد کﻨﻨﺪ حاﻻ
هﻢ جﺮأت نﺪاشﺖ درخﻮاسﺘﺶ را درسﺖ مﻄﺮح کﻨﺪ .
 می خﻮاسﺘﻢ ازت بﭙﺮسﻢ می خﻮاي بﯿﺮون بﺮي؟او گفﺖ :اوه
وﻗفه ي کﻮتاهی ایﺠاد شﺪ .
اوه ؟ ایﻦ یعﻨی ﭼی ؟ داره می گه آره ؟ صﺒﺮ کﻦانﮕار درسﺖ نﭙﺮسﯿﺪم .
آب دهانﺶ را به سﺨﺘی ﻓﺮو داد .
 -خﻮب  ،می تﻮنﯿﻢ بﺮاي شامی ﭼﯿﺰي بﯿﺮون بﺮیﻢ ...و مﻦ یه وﻗﺖ دیﮕه روي مقاله کار می کﻨﻢ

 مایﮏرنﺞ و شﺪت حﺴادت درسﺖ به نﯿﺮومﻨﺪي هفﺘه ي پﯿﺶ بﻮد  .درخﺖ دیﮕﺮي را شکﺴﺘﻢ تا خﻮدم را هﻤﯿﻦ جا نﮕه دارم .
می خﻮاسﺖ با سﺮعﺘی که ﭼﺸﻢ انﺴان ﻗادر به دیﺪنﺶ نﺒﻮد  ،به ﻃﺮف مﺤﻮﻃه ي دبﯿﺮسﺘان بﺪوم و او را به
شﺪیﺪا ً دلﻢ
ربایﻢ تا او را از دسﺘﺮس پﺴﺮي که در ایﻦ لﺤﻈه به ﻗﺪري از او مﺘﻨفﺮ بﻮدم که می تﻮانﺴﺘﻢ او را بکﺸﻢ و از کارم لﺬت بﺒﺮم
بﺪزدم و دور کﻨﻢ .
آیا می خﻮاسﺖ به او جﻮاب بله بﺪهﺪ ؟
 ﻓکﺮ نﻤی کﻨﻢ ﻓکﺮ زیاد خﻮبی باشهدوباره نفﺲ کﺸﯿﺪم  .عﻀالتﻢ آزاد شﺪنﺪ .
پﺲ سﯿاتﻞ ﻓقﻂ یه بهانه بﻮد  .نﺒایﺪ می پﺮسﯿﺪم  .ﭼی خﯿال کﺮده بﻮدم ؟ شﺮط می بﻨﺪم اون روانی  ،کالﻦ ...
با تﺮشﺮویی پﺮسﯿﺪ :ﭼﺮا؟
 ﻓکﺮ می کﻨﻢ ...او مکﺚ کﺮد
 -اگه ﭼﯿﺰي که اﻻن می خﻮام بﮕﻢ جایی بازگﻮ کﻨی با کﻤال مﯿﻞ تا حﺪ مﺮگ کﺘکﺖ می زنﻢ
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PDF.tarikhema.org

رمان

گرگ و میش | کتاب پنجم  :خورشید نیمه شب

به تهﺪیﺪ مﺮگﺒاري که از بﯿﻦ لﺐ هاي او بﯿﺮون آمﺪه بﻮد با صﺪاي بلﻨﺪ خﻨﺪیﺪم  .یﮏ کالغ با وحﺸﺖ جﯿﻎ کﺸﯿﺪ و خﻮدش را
از مﻦ دور کﺮد .
 بﯿﺮون رﻓﺘﻦ تﻮ با مﻦ مﻤکﻨه احﺴاسات جﺴﯿکا رو جﺮیهه دار کﻨه جﺴﯿکا؟ ﭼی ؟ ولی ...اوه  .باشه  .گﻤﻮن کﻨﻢ ...خﻮب ...هاه .اﻓکار او دیﮕﺮ مﻨﺴﺠﻢ نﺒﻮد .
 جﺪا ً می گﻢ  ،مایﮏ تﻮ کﻮري ؟او نﺒایﺪ انﺘﻈار می داشﺖ هﻤه به باهﻮشی خﻮدش باشﻨﺪ  ،ولی واﻗعًا ایﻦ مﻮﺿﻮع ﭼﯿﺰي ﻓﺮاتﺮ از بﺪیهی بﻮد  .با ایﻦ هﻤه
بﺪبﺨﺘی اي که مایﮏ کﺸﯿﺪه بﻮد تا از بال تقاﺿا کﻨﺪ با او بﯿﺮون بﺮود  ،تﺼﻮر نکﺮده بﻮد پﺮسﯿﺪن از جﺴﯿکا ایﻨقﺪر سﺨﺖ
نﯿﺴﺖ ؟ احﺘﻤاﻻً خﻮدپﺴﻨﺪي ﭼﺸﻤانﺶ را رو به دیﮕﺮان می بﺴﺖ  .و بال اصالً خﻮدخﻮاه نﺒﻮد  ،او هﻤه ﭼﯿﺰ را می دیﺪ .
جﺴﯿکا .هاه  .واو .او با کﻮشﺶ بﺴﯿار گفﺖ :اوه .
بال از حﻮاسﭙﺮتی او اسﺘفاده کﺮد تا در بﺮود .
 -وﻗﺖ کالسه  ،نﻤی خﻮام دوباره دیﺮ بﺮم سﺮ کالس

ﻓکﺮ کﻨﻢ یه جﻮرهایی اون بامﺰه اس  .بﺪن مﻨاسﺒی داره  .حاﺿﺮ و آماده ...بهﺘﺮ از هﯿﭽﯿه...
دیﮕﺮ داشﺖ جاده خاکی می رﻓﺖ ...مانﻨﺪ ﻓانﺘﺰي هایی که بﺮاي بال می باﻓﺖ مﺒﺘﺬل بﻮدنﺪ  ،ولی حاﻻ به جاي ایﻨکه مﺮا
آتﺶ بﺰنﻨﺪ ﻓقﻂ آزار می دادنﺪ  .او لﯿاﻗﺖ هﯿﭻ کﺪام از آن دخﺘﺮها را نﺪاشﺖ ؛ ﭼقﺪر راحﺖ آن ها را با هﻢ عﻮض کﺮده بﻮد .
پﺲ از آن خﻮدم را از ذهﻦ او دور نﮕهﺪاشﺘﻢ .
وﻗﺘی بال از نﻈﺮ دور شﺪ  ،خﻮدم را جلﻮي کﻨﺪه ي درخﺖ تﻮت ﻓﺮنﮕی عﻈﯿﻤی جﻤﻊ کﺮدم و به دیﺪه بانی ادامه دادم .
هﻤﯿﺸه وﻗﺘی ذهﻦ آنﺠال ِوبِﺮ در دسﺘﺮس بﻮد خﻮشﺤال می شﺪم  .اي کاش راهی بﻮد که از دخﺘﺮ ِوبِﺮ بﺮاي ایﻨکه انﺴان
خﻮبی بﻮد ﻗﺪر دانی کﻨﻢ  .باعﺚ می شﺪ از ایﻨکه بال کﺴی را داشﺖ که ارزش دوسﺘی داشﺘه باشﺪ حﺲ بهﺘﺮي داشﺘه باشﻢ
.
صﻮرت بال را از هﺮ زاویه اي که گﯿﺮ می آوردم تﻤاشا می کﺮدم و می تﻮانﺴﺘﻢ بﺒﯿﻨﻢ که او دوباره ناراحﺖ اسﺖ  .ایﻦ مﺮا
حﯿﺮت زده کﺮد ﻓکﺮ می کﺮدیﻢ آﻓﺘاب بﺮاي نﮕه داشﺘﻦ لﺒﺨﻨﺪ روي لﺐ هاي او کاﻓی اسﺖ  .مﻮﻗﻊ ناهار  ،او را دیﺪم که گاه
و بﯿﮕاه به سﻤﺖ مﯿﺰ خالی کالﻦ ها نﮕاه می کﺮد و ایﻦ مﻮﺿﻮع مﺮا به هﯿﺠان آورد  .به مﻦ امﯿﺪ داد  .شایﺪ او هﻢ دلﺶ
بﺮاي مﻦ تﻨﮓ شﺪه بﻮد .
او ﻗﺮار گﺬاشﺘه بﻮد که با دخﺘﺮان دیﮕﺮ بﯿﺮون بﺮود به ﻃﻮر خﻮدکار بﺮنامه هاي خﻮدم را ﭼﯿﺪم ولی وﻗﺘی مایﮏ جﺴﯿکا را
به ﻗﺮاري که بﺮاي بال در نﻈﺮ گﺮﻓﺘه بﻮد دعﻮت کﺮد  ،بﺮنامه هایﺸان را عقﺐ انﺪاخﺘﻨﺪ
بﻨابﺮایﻦ مﺴﺘقﯿﻢ به ﻃﺮف خانه ي او رﻓﺘﻢ  ،سﺮیﻊ داخﻞ را تﺠﺴﺲ کﺮدم تا مﻄﻤﺌﻦ شﻮم تﺼادﻓاً هﯿﭻ شﺨﺺ خﻄﺮناکی
نﺰدیﮏ نﺸﺪه باشﺪ  .می دانﺴﺘﻢ جاسﭙﺮ به بﺮادر ﻗﺪیﻢ اش هﺸﺪار داده که از شهﺮ دوري کﻨﻨﺪ با اشاره اي به جﻨﻮن مﻦ  ،هﻢ
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از حاﻻ به بعﺪ مایﮏ دریﭽه ي دیﺪ ﻗابﻞ اﻃﻤﯿﻨانی نﺒﻮد  .هﻤان ﻃﻮر که ایﺪه ي دعﻮت از جﺴﯿکا را دوباره و دوباره در
سﺮش می ﭼﺮخانﺪ مﺘﻮجه شﺪ از ایﻨکه جﺴﯿکا او را جﺬاب می دانﺴﺖ خﻮشﺶ آمﺪه  .اما او بﺮایﺶ در رده ي دوم بﻮد  ،اگﺮ
بال ﭼﻨﯿﻦ احﺴاسی داشﺖ بﯿﺸﺘﺮ لﺬت می بﺮد .
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رمان

به عﻨﻮان تﻮﺿﯿﺢ و هﻢ هﺸﺪار ولی مﻦ ریﺴﮏ نﻤی کﺮدم  .پﯿﺘﺮ و شارلﻮت ﻗﺼﺪ نﺪاشﺘﻨﺪ باعﺚ ایﺠاد دشﻤﻨی با خانﻮاده ي
مﻦ شﻮنﺪ  ،ولی اراده ﭼﯿﺰ تﻐﯿﯿﺮ پﺬیﺮي بﻮد .
بﺴﯿار خﻮب  ،داشﺘﻢ زیاده روي می کﺮدم  .خﻮدم می دانﺴﺘﻢ .
انﮕار می دانﺴﺖ دارم او را تﻤاشا می کﻨﻢ  ،انﮕار با رنﺠی که با نﺪیﺪن او به سﺮاﻏﻢ می آمﺪ هﻤﺪردي می کﺮد  ،بال پﺲ
گﺬرانﺪن یﮏ ساعﺖ ﻃﻮﻻنی در خانه به حﯿاط پﺸﺘی آمﺪ  .کﺘابی در دسﺖ داشﺖ و لﺤاﻓی را زیﺮ بﻐﻞ گﺮﻓﺘه بﻮد .
آهﺴﺘه  ،از نﺰدیﮏ تﺮیﻦ درخﺖ مﺸﺮف به حﯿاط باﻻ رﻓﺘﻢ .
او لﺤاف را روي ﭼﻤﻦ هاي نﻤﺪار پهﻦ کﺮد و بعﺪ روي شکﻢ خﻮابﯿﺪ و شﺮوع به ورق زدن کﺘاب ﻓﺮسﻮده کﺮد  ،انﮕار
سعی داشﺖ نقﻄه ي مﻮرد نﻈﺮش را پﯿﺪا کﻦ  .از باﻻي شانه ي اش خﻮانﺪم .
آه -بازهﻢ کالسﯿﮏ  .او ﻃﺮﻓﺪار آسﺘﻦ بﻮد
در حالی که مﭻ پاهایﺶ را در هﻮا تکان می داد  ،سﺮیﻊ می خﻮانﺪ  .در حال تﻤاشاي نﻮر آﻓﺘاب و بازي باد با مﻮهاي او
بﻮدم که یﮏ دﻓعه بﺪنﺶ سﺨﺖ شﺪ و دسﺘﺶ روي یﮏ صفﺤه بی حﺮکﺖ مانﺪ  .تﻨها ﭼﯿﺰي که دیﺪم ایﻦ بﻮد که او ﻓﺼﻞ سه
رسﯿﺪه اسﺖ  .دسﺘه اي از  ،صفﺤات را جﺪا کﺮد و با خﺸﻮنﺖ و آنها را کﻨار زد  .به سﺮ ﻓﺼﻞ صفﺤه نﮕاهی انﺪاخﺘﻢ
پارك مانﺴفﯿلﺪ  .او داشﺖ داسﺘان دیﮕﺮي را شﺮوع می کﺮد آن کﺘاب مﺠﻤﻮعه اي از ﭼﻨﺪ رمان بﻮد  .در عﺠﺐ بﻮدم ﭼﺮا
ایﻨقﺪر تﻨﺪ داسﺘان ها را عﻮض کﺮده بﻮد .

او کامالً بی حﺮکﺖ دراز کﺸﯿﺪه بﻮد  ،ﻓقﻂ یﮏ بار بﺮاي کﻨار زدن مﻮي خﻮد از روي صﻮرتﺶ تکان خﻮرد  .و بعﺪ دوباره
بی حﺮکﺖ شﺪ .
نفﺲ هایﺶ آرام شﺪنﺪ  .پﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿقه ي ﻃﻮﻻنی  ،لﺒﺶ شﺮوع به لﺮزیﺪن کﺮد  .در خﻮاب حﺮف می زد .
مقاومﺖ ﻏﯿﺮ مﻤکﻦ بﻮد  .تا جایی که می شﺪ گﻮش هایﻢ را تﯿﺰ کﺮدم تا صﺪاهاي اﻓﺮاد در خانه هاي اﻃﺮاف را بﺸﻨﻮم .
دو ﻗاشﻖ سﻮپﺨﻮري آرد ...یه ﻓﻨﺠان شﯿﺮ ...
یاﻻ !بﻨﺪازش تﻮ حلقه! آو ...زود باش !
ﻗﺮمﺰ ،یا آبی ...یا شایﺪ بایﺪ یه ﭼﯿﺰ ساده تﺮ بﭙﻮشﻢ ...
هﯿﭻ کﺲ نﺰدیﮏ نﺒﻮد  .روي زمﯿﻦ پﺮیﺪم  ،بی صﺪا روي پﻨﺠه ي پا ﻓﺮود آمﺪم
کار ﻓﻮق العاده اشﺘﺒاهی بﻮد  ،بﺴﯿار پﺮ خﻄﺮ  .ﭼقﺪر مﺘکﺒﺮانه در مﻮرد بی ﻓکﺮي هاي امﺖ و عﺪم خﻮدداري جاسﭙﺮ
ﻗﻀاوت کﺮده بﻮدم و حاﻻ خﻮدم آگاهانه با بی ﻗﯿﺪي و وحﺸﯿانه ﻃﻮري ﻗﻮانﯿﻦ را زیﺮ پا می گﺬاشﺘﻢ که لﻐﺰش هاي آنها
هﯿﭻ به نﻈﺮ می رسﯿﺪ  .مﻦ ﻗﺒالً ﻓﺮد مﺴﺌﻮلی بﻮدم .
آه کﺸﯿﺪم  ،با ایﻦ وجﻮد  ،زیﺮ نﻮر خﻮرشﯿﺪ خﺰیﺪم .
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درسﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﯿقه ي بعﺪ  ،کﺘاب را با عﺼﺒانﯿﺖ مﺤکﻢ بﺴﺖ  .از خﺸﻢ اخﻢ هایﺶ را در هﻢ کﺸﯿﺪه بﻮد  ،کﺘاب را کﻨار
گﺬاشﺖ و روي کﻤﺮش دراز کﺸﯿﺪ  .نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪ  ،انﮕار می خﻮاسﺖ خﻮدش را آرام کﻨﺪ  ،آسﺘﯿﻦ هایﺶ را باﻻ زد و
ﭼﺸﻤانﺶ را بﺴﺖ  .آن رمان را به خاﻃﺮ داشﺘﻢ  ،ولی هﯿﭻ ﭼﯿﺰ رنﺠانﻨﺪه اي که باعﺚ پﺮیﺸانی او شﻮد به ذهﻨﻢ نﻤی رسﯿﺪ .
یﮏ معﻤاي دیﮕﺮ  .آهی کﺸﯿﺪم .
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در تابﺶ آﻓﺘاب از نﮕاه کﺮدن به خﻮدم خﻮدداري می کﺮدم  .به انﺪازه ي کاﻓی بﺪ بﻮد که در سایه پﻮسﺘﻢ مانﻨﺪ سﻨﮓ ﻏﯿﺮ
نﻤی خﻮاسﺘﻢ در نﻮر خﻮرشﯿﺪ به بال و خﻮدم  ،پهلﻮ به پهلﻮ نﮕاه کﻨﻢ  .تفاوت بﯿﻦ ما هﻤﯿﻦ ﻃﻮري هﻢ به
انﺴانی بﻮد ؛
انﺪازه ي کاﻓی اجﺘﻨاب ناپﺬیﺮ و دردناك بﻮد .
اما وﻗﺘی نﺰدیﮏ تﺮ شﺪم نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ درخﺸﺶ رنﮕﯿﻦ کﻤانی که روي پﻮسﺖ او بازتاب داده می شﺪ را نادیﺪه بﮕﯿﺮم  .با
دیﺪن آن مﻨﻈﺮه آرواره ام سﺨﺖ شﺪ  .آیا از ایﻦ عﺠﯿﺐ ﻏﺮیﺐ تﺮ هﻢ می تﻮانﺴﺘﻢ باشﻢ ؟ می تﻮانﺴﺘﻢ وحﺸﺖ او در هﻨﮕامی
که ﭼﺸﻢ هایﺶ را باز می کﺮد تﺼﻮر کﺮدم ...
خﻮاسﺘﻢ بازگﺮدم  ،اما او دوباره زیﺮ لﺐ حﺮف زد و مﺮا آنﺠا نﮕه داشﺖ .
 م م م...م م مﭼﯿﺰ ﻗابﻞ ﻓهﻤی نﺒﻮد  .خﻮب  ،می تﻮانﺴﺘﻢ کﻤی صﺒﺮ کﻨﻢ .
دسﺘﻢ را دراز کﺮم  ،وﻗﺘی نﺰدیﮏ بﻮدم بﺮاي احﺘﯿاط نفﺴﻢ را نﮕه داشﺘﻢ  ،با دﻗﺖ کﺘاب او را بﺮداشﺘﻢ  .وﻗﺘی ﭼﻨﺪ یارد از
او ﻓاصله داشﺘﻢ  ،در حالی که تاﺛﯿﺮ ﻓﻀاي باز و تابﺶ آﻓﺘاب را بﺮ بﻮي او می ﭼﺸﯿﺪم  ،دو مﺮتﺒه شﺮوع به تﻨفﺲ کﺮدم .
به نﻈﺮ می رسﯿﺪ گﺮما عﻄﺮ او را دل انﮕﯿﺰ تﺮ می کﺮد  .گلﻮیﻢ به سﻮزش اﻓﺘاد  ،آتﺶ دوباره تازه و ﻗﺪرتﻤﻨﺪ شﺪه بﻮد زیﺮا
مﺪت زیادي از او دور بﻮدم .

وﻗﺘی ﭼﺸﻢ هایﻢ به ﻃﻮر اتﻮماتﯿﮏ روي اسﻢ خﻮدم مﺘﻮﻗﻒ شﺪ جایی که کاراکﺘﺮ ادوارد ﻓﺮارز  ،بﺮاي بار اول در داسﺘان
معﺮﻓی می شﺪ بال دوباره به حﺮف آمﺪ .
 م م م  .ادوارداو آه کﺸﯿﺪ
ایﻦ بار نﺘﺮسﯿﺪم که او بﯿﺪار شﺪه باشﺪ  .صﺪایﺶ ﻓقﻂ یﮏ نﺠﻮاي آهﺴﺘه و ﻏﻤﮕﯿﻦ بﻮد  .خﻮشی و از خﻮد بﯿﺰاري در
درونﻢ در کﺸﻤکﺶ بﻮدنﺪ  .حﺪاﻗﻞ  ،او خﻮاب مﺮا می دیﺪ .
 ادمﻮنﺪ  .آه ه  .ﭼقﺪر ...نﺰدیﮏادمﻮنﺪ ؟
هه ! او اصال خﻮاب مﺮا نﻤی دیﺪ  .حﺲ از خﻮد بﯿﺰاري ﻇالﻤانه بازگﺸﺖ  .او خﻮاب یﮏ شﺨﺼﯿﺖ تﺨﯿلی را می دیﺪ .
انﮕار به ﻏﺮورم بﺮخﻮرده بﻮد
کﺘاب او را سﺮ جایﺶ بﺮگﺮدانﺪم و  ،درون سایه ها  ،جایی که به آن تعلﻖ داشﺘﻢ ،پﻨاه گﺮﻓﺘﻢ .
بعﺪ از ﻇهﺮ سﭙﺮي شﺪ و مﻦ به تﻤاشاي او نﺸﺴﺘه بﻮدم  ،هﻤان ﻃﻮر که خﻮرشﯿﺪ در آسﻤان پﻨهان می شﺪ و مﺤﻮﻃه ي ﭼﻤﻦ
زیﺮ پاي او در سایه ﻓﺮو می رﻓﺖ  ،دوباره احﺴاس ناتﻮانی می کﺮدم  .می خﻮاسﺘﻢ آن ها را پﺲ بﺰنﻢ  ،ولی تاریکی
اجﺘﻨاب ناپﺬیﺮ بﻮد ؛ سایه ها او را دربﺮ گﺮﻓﺘﻨﺪ  .زمانی که روشﻨایی از مﯿان رﻓﺘه بﻮد  ،پﻮسﺖ او بﺴﯿار رنﮓ پﺮیﺪه به
نﻈﺮ می رسﯿﺪ -روح مانﻨﺪ  .مﻮي او دوباره تﯿﺮه شﺪه بﻮد  ،در تﻀاد با صﻮرتﺶ تقﺮیﺒاً سﯿاه به نﻈﺮ می رسﯿﺪ .
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دﻗﯿقه اي را بﺮاي کﻨﺘﺮل آن گﺬرانﺪم  ،و بعﺪ خﻮدم را مﺠﺒﻮر کﺮدم با بﯿﻨی تﻨفﺲ کﻨﻢ اجازه دادم کﺘاب در دسﺘانﻢ باز شﻮد .
او با کﺘاب اول شﺮوع کﺮده بﻮد ...
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رمان

دیﺪن آن مﻨﻈﺮه تﺮسﻨاك بﻮد مﺜﻞ ایﻦ می مانﺪ که شاهﺪ به حقﯿقﺖ پﯿﻮسﺘﻦ تﺼاویﺮ آلﯿﺲ باشی  .تﭙﺶ مﻨﻈﻢ و نﯿﺮومﻨﺪ ﻗلﺐ بال
تﻨها نقﻄه ي اﻃﻤﯿﻨان بﻮد  ،صﺪایی که ایﻦ لﺤﻈه را مانﻨﺪ یﮏ کابﻮس نﻤی کﺮد .
زمانی که پﺪر او به خانه رسﯿﺪ خﯿالﻢ راحﺖ ش ﺪ .
از خﯿابان پﺸﺘی به سﻤﺖ خانه می رانﺪ  .ﭼﯿﺰ زیادي از او نﻤی شﻨﯿﺪم  .آزردگی ابهام آمﯿﺰي ...در گﺬشﺘه  ،ﭼﯿﺰي که
امﺮوز سﺮ کار بﺮایﺶ اتفاق اﻓﺘاده بﻮد  .تﺮکﯿﺒی از انﺘﻈار با گﺮسﻨﮕی حﺪس می زدم بﺮاي شام لﺤﻈه شﻤاري می کﻨﺪ .
ولی اﻓکار او به ﻗﺪري آهﺴﺘه و مﺒهﻢ بﻮدنﺪ که نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ در آن باره مﻄﻤﺌﻦ باشﻢ ؛ ﻓقﻂ ملﺨﺺ آن را می ﻓهﻤﯿﺪم .
در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم که مادرش ﭼﮕﻮنه بﻮد ﭼه تﺮکﯿﺐ ژنﺘﯿکی اي در کار بﻮد که او را ایﻦ گﻮنه بی مانﻨﺪ می کﺮد .
بال داشﺖ بﯿﺪار می شﺪ  ،وﻗﺘی صﺪاي تایﺮهاي اتﻮمﺒﯿﻞ پﺪرش بﺮ روي کﻒ آجﺮي پارکﯿﻨﮓ مﻨﺰل به گﻮش رسﯿﺪ  ،او با
حﺮکﺖ سﺮیعی بلﻨﺪ شﺪ و نﺸﺴﺖ  .به اﻃﺮاف خﻮدش نﮕاه کﺮد  ،به نﻈﺮ می رسﯿﺪ به خاﻃﺮ تاریکی هﻮا مﺘعﺠﺐ شﺪه اسﺖ
 .بﺮاي لﺤﻈه ي کﻮتاهی نﮕاهﺶ به جایی که مﻦ در سایه ها پﻨهان شﺪه بﻮدم اﻓﺘاد  ،ولی به تﻨﺪي به جاي دیﮕﺮي ﭼﺸﻢ
دوخﺖ .
با صﺪاي آهﺴﺘه اي پﺮسﯿﺪ:ﭼارلی ؟
هﻨﻮز دور و بﺮ درخﺘانی که حﯿاط کﻮﭼﮏ را احاﻃه کﺮده بﻮدنﺪ می نﮕﺮیﺴﺖ

به سﻤﺖ درخﺘی که به پﻨﺠﺮه ي پﺸﺘی نﺰدیﮏ به آشﭙﺰخانه ي کﻮﭼﮏ بﻮد رﻓﺘﻢ و به حﺮف هاي سﺮشﺐ آنها گﻮش دادم .
مقایﺴه ي کلﻤات ﭼارلی با اﻓکار ابهام آمﯿﺰش جالﺐ بﻮد  .عﺸﻖ و نﮕﺮانی او بﺮاي تﻨها دخﺘﺮش بی حﺪ و نﺼاب بﻮد و با
ایﻦ حال  ،صﺤﺒﺖ هایﺶ هﻤﯿﺸه کﻮتاه و عادي بﻮدنﺪ  .بﯿﺸﺘﺮ اوﻗات آنها در سکﻮت با هﻢ می نﺸﺴﺘﻨﺪ .
شﻨﯿﺪم که درمﻮرد بﺮنامه هایﺶ بﺮاي بعﺪ از ﻇهﺮ روز بعﺪ در پﻮرت آنﺠلﺲ صﺤﺒﺖ می کﺮد  .هﻤان ﻃﻮر که گﻮش می
دادم بﺮنامه هاي خﻮدم را تﻨﻈﯿﻢ کﺮدم  .جاسﭙﺮ به پﯿﺘﺮ و شارلﻮت تﺬکﺮ نﺪاده بﻮد که از پﻮرت آنﺠلﺲ دور بﻤانﻨﺪ .هﺮﭼﻨﺪ
می دانﺴﺘﻢ که آنها به تازگی تﻐﺰیه کﺮده انﺪ و ﻗﺼﺪ شکار در هﯿﭻ جایی در هﻤﺴایﮕی ما نﺪاشﺘﻨﺪ مﺮاﻗﺐ او می بﻮدم ﻓقﻂ
بﺮاي احﺘﯿاط  .به هﺮ حال  ،هﻤﯿﺸه هﻢ نﻮعان مﻦ در آنﺠا بﻮدنﺪ  ،از تﻤام خﻄﺮ هاي انﺴانی هﻢ که تا ﻗﺒﻞ از ایﻦ به ﻓکﺮشان
نﯿفﺘاده بﻮدم نﯿﺰ نﻤی شﺪ ﭼﺸﻢ پﻮشی کﺮد .
شﻨﯿﺪم از ایﻨکه ﭼارلی را بﺮاي درسﺖ کﺮدن شام تﻨها می گﺬاشﺖ ابﺮاز نﮕﺮانی می کﻨﺪ و از ایﻨکه ﻓﺮﺿﯿه ام درسﺖ بﻮد
لﺒﺨﻨﺪي بﺮ صﻮرتﻢ نﺸﺴﺖ بله  ،او مﺴﺌﻮلﯿﺖ ها را به عهﺪه می گﺮﻓﺖ .
و بعﺪ آنﺠا را تﺮك کﺮدم  ،تا وﻗﺘی او می خﻮابﯿﺪ باز گﺮدم
دلﻢ نﻤی خﻮاسﺖ به حﺮیﻢ خﺼﻮصی او مانﻨﺪ کﺴی که زنان لﺨﺖ را نﮕاه می کﻨﺪ تﺠاوز کﻨﻢ  .مﻦ بﺮاي حفاﻇﺖ از او ایﻨﺠا
بﻮدم نه ایﻨکه او را دیﺪ بﺰنﻢ  ،هﻤان کاري که اگﺮ مایﮏ نﯿﻮتﻮن می تﻮانﺴﺖ به ﻓﺮزي مﻦ از درخﺖ ها باﻻ بﺮود بی شﮏ
انﺠام می داد  .مﻦ نﻤی خﻮاسﺘﻢ با او گﺴﺘاخانه بﺮخﻮرد کﻨﻢ .
وﻗﺘی به خانه باز گﺸﺘﻢ آنﺠا را خالی یاﻓﺘﻢ  ،و ایﻦ مﻮﺿﻮع بﺮاي مﻦ خﻮب بﻮد  .دلﻢ بﺮاي اﻓکار سﺮدرگﻢ یا اهانﺖ آمﯿﺰ
آنها که سال مﺖ عقﻞ مﺮا زیﺮ سﻮال می بﺮدنﺪ تﻨﮓ نﺸﺪه بﻮد  .امﺖ یادداشﺘی روي پلکان گﺬاشﺘه بﻮد  :ﻓﻮتﺒال در زمﯿﻦ
بازي ریﻨﯿﺮ بﯿا ! خﻮاهﺶ می کﻨﻢ ؟
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در ماشﯿﻦ مﺤکﻢ بﺴﺘه شﺪ  ،و او به ﻃﺮف صﺪا بﺮگﺸﺖ  .به سﺮعﺖ بﺮخاسﺖ و ﭼﯿﺰهایﺶ را جﻤﻊ کﺮد  ،نﮕاه دیﮕﺮي به
سﻤﺖ درخﺖ ها انﺪاخﺖ
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خﻮدکاري پﯿﺪا کﺮدم و با شﺘاب کلﻤه ي شﺮمﻨﺪه را زیﺮ پﯿﻐام الﺘﻤاس آمﯿﺰ او نﻮشﺘﻢ  .در هﺮ صﻮرت  ،بﺪون مﻦ هﻢ تﯿﻢ ها
بﺮابﺮ بﻮدنﺪ.
به کﻮتاه تﺮیﻦ سفﺮ شکاري رﻓﺘﻢ  ،خﻮدم را با کﻮﭼکﺘﺮیﻦ و ساده تﺮیﻦ مﻮجﻮداتی که ﻃعﻤﺸان به انﺪازه ي حﯿﻮانات شکاري
خﻮب نﺒﻮد سﯿﺮ کﺮدم و سﭙﺲ  ،ﻗﺒﻞ از ایﻨکه به ﻃﺮف ﻓﻮرکﺲ بﺪوم لﺒاس تازه پﻮشﯿﺪم .
بال امﺸﺐ هﻢ خﻮب نﺨﻮابﯿﺪ  .او پﺘﻮهایﺶ را ﭼﻨﮓ می زد  ،گاهی آشفﺘه به نﻈﺮ می رسﯿﺪ  ،گاهی ﻏﻤﮕﯿﻦ  .در عﺠﺐ بﻮدم
که ﭼه کابﻮسی او را عﺬاب می دهﺪ ...و بعﺪ مﺘﻮجه شﺪم که شایﺪ واﻗعاً نﻤی خﻮاسﺘﻢ بﺪانﻢ .
وﻗﺘی شﺮوع به حﺮف زدن کﺮد  ،بﯿﺸﺘﺮ زیﺮ لﺐ ﭼﯿﺰهایی درباره ي ﻓﻮرکﺲ با صﺪاي اﻓﺴﺮده اي می گفﺖ  .ﻓقﻂ یﮏ بار ،
وﻗﺘی با حﺴﺮت گفﺖ " :بﺮگﺮد" و دسﺖ مﺸﺖ شﺪه اش باز شﺪ یﮏ خﻮاهﺶ ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ بﯿان شانﺲ ایﻦ داشﺘﻢ که امﯿﺪوار
باشﻢ شایﺪ در خﻮاب او هﺴﺘﻢ
روز بعﺪ در مﺪرسه  ،آخﺮیﻦ روزي که خﻮرشﯿﺪ مﺮا زنﺪانی می کﺮد  ،تقﺮیﺒاً مانﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ بﻮد  .بال حﺘی به نﻈﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ
تﺮ از دیﺮوز می رسﯿﺪ و  ،در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم که مﻤکﻦ اسﺖ ﻗﺮار هایﺶ را به هﻢ بﺰنﺪ به نﻈﺮ نﻤی رسﯿﺪ حال و حﻮصله
اش را داشﺘه باشﺪ .
ولی او بال بﻮد  ،احﺘﻤاﻻً اولﻮیﺖ را لﺬت دوسﺘانﺶ ﻗﺮار می داد .

ساعات مﺪرسه به پایان رسﯿﺪ و جﺴﯿکا مﻮاﻓقﺖ کﺮد که بقﯿه را با ماشﯿﻦ خﻮد بﺒﺮد آنﺠال هﻢ می رﻓﺖ و ایﻦ باعﺚ
خﻮشﺤالی مﻦ بﻮد .
به خانه رﻓﺘﻢ تا اتﻮمﺒﯿلﻢ را بﺮدارم  .وﻗﺘی پﯿﺘﺮ و شارلﻮت را هﻢ آنﺠا یاﻓﺘﻢ  ،تﺼﻤﯿﻢ گﺮﻓﺘﻢ می تﻮانﻢ به دخﺘﺮها یﮏ ساعﺖ
کﻤﺘﺮ یا بﯿﺸﺘﺮ آوانﺘاژ دهﻢ مﻦ هﺮگﺰ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ تﺤﻤﻞ کﻨﻢ که از پﺸﺖ سﺮ آنها را با سﺮعﺖ مﺠاز دنﺒال کﻨﻢ ﭼه اﻓکار
مﺨﻮﻓی .
از آشﭙﺰخانه داخﻞ شﺪم و هﻤان ﻃﻮر که از هﻤه می گﺬشﺘﻢ و مﺴﺘقﯿﻢ به ﻃﺮف پﯿانﻮ می رﻓﺘﻢ  ،در جﻮاب سالم و احﻮال
پﺮسی امﺖ و ازم ه سﺮتکان دادم .
اَه  ،اون بﺮگﺸﺖ  .مﺴلﻤاً ایﻦ رزالی بﻮد .
آه  ،ادوارد .
از ایﻨکه بﺒﯿﻨﻢ اون زجﺮ می کﺸه مﺘﻨفﺮم  .سﺮخﻮشی ازمه جاي خﻮد را به نﮕﺮانی داده بﻮد  .او بایﺪ هﻢ نﮕﺮان می بﻮد .
رویاي عاشقانه اي که او بﺮاي مﻦ دیﺪه بﻮد هﺮ لﺤﻈه به تﺮاژدي مﺤﺴﻮس تﺮي تﺒﺪیﻞ می شﺪ .
آلﯿﺲ با شادمانی انﺪیﺸﯿﺪ  :امﺸﺐ در پﻮرت آنﺠلﺲ خﻮش بﮕﺬره .
وﻗﺘی اجازه داشﺘﻢ با بال حﺮف بﺰنﻢ بﮕﻮ.
امﺖ ﻏﺮﻏﺮ کﻨان ﻓکﺮ کﺮد  :تﻮ رﻗﺖ انﮕﯿﺰي .
باورم نﻤﯿﺸه بازي شﺐ پﯿﺶ رو از دسﺖ دادي ﻓقﻂ واسه ایﻨکه خﻮابﯿﺪن یه نفﺮ رو نﮕاه کﻨی.
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او امﺮوز یﮏ بلﻮز آبی سﯿﺮ پﻮشﯿﺪه بﻮد و  ،جلﻮه ي آن در مقابﻞ پﻮسﺘﺶ عالی بﻮد  ،آن را به رنﮓ کﺮمی روشﻦ درمی
آورد .
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جاسﭙﺮ هﯿﭻ تﻮجهی به مﻦ نﺪاشﺖ حﺘی وﻗﺘی نﻮاي آهﻨﮕی که می نﻮاخﺘﻢ کﻤی از آنﭽه ﻗﺼﺪ داشﺘﻢ پﺮ هﯿﺠان تﺮ بﯿﺮون آمﺪ .
یﮏ آهﻨﮓ ﻗﺪیﻤی بﻮد  ،با تﻤی آشﻨا  :بی ﻗﺮاري  .جاسﭙﺮ داشﺖ از دوسﺘانﺶ  ،که با کﻨﺠکاوي به مﻦ نﮕاه می کﺮدنﺪ
خﺪاحاﻓﻈی می کﺮد شارلﻮت بلﻮنﺪ که هﻢ ﻗﺪ و ﻗﻮاره ي آلﯿﺲ بﻮد ﻓکﺮ می کﺮد  :ﭼه مﻮجﻮد عﺠﯿﺒی  .آخﺮیﻦ باري که
هﻤﺪیﮕﺮو مالﻗات کﺮدیﻢ خﯿلی عادي و خﻮش مﺸﺮب بﻮد.
اﻓکار پﯿﺘﺮ مانﻨﺪ هﻤﯿﺸه با او هﻤﮕام بﻮد  :حﺘﻤاً به خاﻃﺮ حﯿﻮون هاسﺖ  .کﻤﺒﻮد خﻮن انﺴان آخﺮش اونارو دیﻮونه می کﻨه.
مﻮهاي او به هﻤان روشﻨی مﻮي شارلﻮت بﻮد و هﻤﯿﻦ ﻃﻮر به بلﻨﺪي آن  .آنها خﯿلی شﺒﯿه هﻢ بﻮدنﺪ جﺪا از سایﺰشان  ،پﯿﺘﺮ
تقﺮیﺒاً به بلﻨﺪي جاسﭙﺮ بﻮد هﻢ در ﻗﯿاﻓه و هﻢ در رﻓﺘارشان  .هﻤﯿﺸه آنها را به ﭼﺸﻢ زوجی کامالً مﻨاسﺐ یکﺪیﮕﺮ دیﺪه بﻮدم
.
بعﺪ از یﮏ دﻗﯿقه هﻤه به جﺰ ازمه ﻓکﺮ کﺮدن به مﻦ را مﺘﻮﻗﻒ کﺮدنﺪ و مﻦ آهﻨﮓ هاي آرام تﺮي نﻮاخﺘﻢ تا تﻮجه کﺴی را
جلﺐ نکﻨﻢ .
بﺮاي مﺪت ﻃﻮﻻنی اي به آنها تﻮجه نکﺮدم  ،ﻓقﻂ گﺬاشﺘﻢ مﻮسﯿقی ناراحﺘی هایﻢ را از یادم بﺒﺮد  .سﺨﺖ بﻮد دخﺘﺮ را از
جلﻮي ﭼﺸﻢ و ذهﻨﻢ دور نﮕه دارم  .وﻗﺘی خﺪاحاﻓﻈی ها نهایی تﺮ شﺪ تﻮجه ام را به گفﺘﮕﻮي آنها بﺮ گﺮدانﺪم .
جاسﭙﺮ داشﺖ می گفﺖ :اگه باز ماریا رو دیﺪي  ،بهﺶ بﮕﻮ بﺮاش آرزوي بهﺘﺮیﻦ هارو دارم

پﯿﺘﺮ با خﻨﺪه گفﺖ:ﻓکﺮ نکﻨﻢ هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي به ایﻦ زودي ها اتفاق بﯿفﺘه
ماریا به ﻃﻮر انکارناپﺬیﺮي خﻄﺮناك بﻮد و عالﻗه ي ﭼﻨﺪانی بﯿﻦ او و پﯿﺘﺮ وجﻮد نﺪاشﺖ  .هﺮﭼه باشﺪ  ،پﯿﺘﺮ در ﻓﺮار
جاسﭙﺮ دسﺖ داشﺖ  .جاسﭙﺮ هﻤﯿﺸه ﻓﺮد مﻮرد عالﻗه ي ماریا بﻮد ؛ زمانی که ﻗﺼﺪ کﺸﺘﻦ جاسﭙﺮ را داشﺖ هﻤﯿﻦ مﻮﺿﻮع
جلﻮدارش شﺪه بﻮد
 ولی حﺘﻤاً  ،اگه دیﺪمﺶ ایﻦ کارو می کﻨﻢسﭙﺲ با هﻢ دسﺖ دادنﺪ و آماده ي جﺪا شﺪن شﺪنﺪ  .آهﻨﮕی که مﺸﻐﻮل زدن آن بﻮدم را با پایان نامﻄلﻮبی رها کﺮدم و با
عﺠله بلﻨﺪ شﺪم.
در حالی که به ﻃﺮف آنها سﺮ تکان می دادم گفﺘﻢ :شارلﻮت  ،پﯿﺘﺮ
شارلﻮت با شﮏ و تﺮدیﺪ گفﺖ:از دیﺪنﺖ خﻮشﺤال شﺪم  ،ادوارد
پﯿﺘﺮ در جﻮاب ﻓقﻂ سﺮ تکان داد
امﺖ پﺸﺖ سﺮم تﯿکه می انﺪاخﺖ:اي مﺠﻨﻮن.
رزالی در هﻤان مﻮﻗﻊ انﺪیﺸﯿﺪ  :ابله.
ازمه  :پﺴﺮ بﯿﭽاره.
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ماریا خﻮن آشامی که جاسﭙﺮ و پﯿﺘﺮ را به وجﻮد آورده بﻮد جاسﭙﺮ را در نﯿﻤه ي دوم ﻗﺮن نﻮزدهﻢ  ،و پﺲ از آن پﯿﺘﺮ در
دهه هاي هﺰار و نهﺼﺪ ﭼهﻞ  .زمانی که ما در سلﮕﺮي  ،واﻗﻊ در جﻨﻮب ﻏﺮبی کانادا بﻮدیﻢ سﺮوکله ي او پﯿﺪا شﺪه بﻮد .
دیﺪار پﺮ حادﺛه اي بﻮد مﺠﺒﻮر شﺪه بﻮدیﻢ ﻓﻮرا ً آنﺠا را تﺮك کﻨﯿﻢ  .جاسﭙﺮ مﺆدبانه از او خﻮاسﺘه بﻮد که در آیﻨﺪه ﻓاصله اش
را حفﻆ کﻨﺪ .
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و آلﯿﺲ با لﺤﻦ سﺮزنﺶ آمﯿﺰي ﻓکﺮ کﺮد  :اونا مﺴﺘقﯿﻢ مﯿﺮن به شﺮق  ،به ﻃﺮف سﯿاتﻞ  .هﯿﭻ جا نﺰدیﮏ پﻮرت آنﺠلﺲ
آﻓﺘابی نﻤی شﻦ.
گفﺘه اش را با نﺸان دادن تﺼﻮیﺮي به مﻦ اﺛﺒات کﺮد .
وانﻤﻮد کﺮدم آن را نﺸﻨﯿﺪه ام  .بهانه ي مﻦ هﻤﯿﻦ حاﻻ هﻢ به انﺪازه ي کاﻓی بی اساس بﻮد
در ماشﯿﻨﻢ بﯿﺸﺘﺮ احﺴاس راحﺘی کﺮدم  ،صﺪاي مﻮتﻮر اتﻮمﺒﯿﻞ که رزالی بﺮایﻢ بﺴﺘه بﻮد سال پﯿﺶ  ،زمانی که خﻮش
اخالق تﺮ بﻮد آرامﺶ بﺨﺶ بﻮد  .باعﺚ راحﺘی خﯿال بﻮد که در حﺮکﺖ باشﻢ  ،که بفهﻤﻢ با هﺮ مایلی که پﺸﺖ سﺮ می
گﺬاشﺘﻢ به بال نﺰدیﮏ تﺮ می شﺪم

ﻓﺼﻞ نهﻢ | پﻮرت آنﺠلﺲ
زمانی که به پﻮرت آنﺠﺲ رسﯿﺪم هﻮا بﺮاي ایﻨکه در شهﺮ رانﻨﺪگی کﻨﻢ بﺴﯿار روشﻦ بﻮد ؛ خﻮرشﯿﺪ هﻨﻮز در آسﻤان می
درخﺸﯿﺪ  ،هﺮ ﭼﻨﺪ پﻨﺠﺮه هاي اتﻮمﺒﯿﻞ دودي بﻮدنﺪ  .هﯿﭻ دلﯿلی بﺮاي ریﺴﮏ هاي ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري وجﻮد نﺪاشﺖ  .بهﺘﺮ بﮕﻮیﻢ
 ،هﯿﭻ دلﯿلی بﺮاي ایﻨکه بﯿﺶ از ایﻦ ریﺴﮏ هاي ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري انﺠام دهﻢ وجﻮد نﺪاشﺖ .

می دانﺴﺘﻢ بایﺪ در کﺠا جﺴﺖ و جﻮ کﻨﻢ در پﻮرت آنﺠلﺲ یﮏ مﺤﻞ بﯿﺸﺘﺮ بﺮاي خﺮیﺪ وجﻮد نﺪاشﺖ  .ﻃﻮلی نکﺸﯿﺪ که
جﺴﯿکا را در حالﯿکه جلﻮي یﮏ آیﻨه ي سه جهﺘه می ﭼﺮخﯿﺪ پﯿﺪا کﺮدم و می تﻮانﺴﺘﻢ بال را در دیﺪ ﺛانﻮي او بﺒﯿﻨﻢ که
پﯿﺮاهﻦ مﺸکی و بلﻨﺪي را که جﺴﯿکا پﻮشﯿﺪه بﻮد ارزیابی می کﺮد .
انﮕار بال هﻨﻮز ناراحﺘه  .ها ها  .حﻖ با آنﺠال بﻮد تایلﺮ داشﺘه ﭼﺮت و پﺮت می گفﺘه  .هﺮﭼﻨﺪ نﻤی تﻮنﻢ باور کﻨﻢ خﯿلی
سﺮایﻦ مﻮﺿﻮع بهﻢ ریﺨﺘه باشه  .حﺪاﻗﻞ می دونه که یه نفﺮو زاپاس واسه ي مهﻤﻮنی رﻗﺺ داره  .اگه مایﮏ تﻮي مهﻤﻮنی
بهﺶ خﻮش نﮕﺬره و دیﮕه ازم نﺨﻮاد بﺮیﻢ بﯿﺮون ﭼی ؟ نکﻨه از بال بﺨﻮاد باهاش به رﻗﺺ بﺮه ؟ اگه مﻦ ﭼﯿﺰي نﮕفﺘه بﻮدم
مﻤکﻦ بﻮد اون از مایﮏ دعﻮت کﻨه ؟ نکﻨه اون ﻓکﺮ می کﻨه بال خﻮشﮕﻞ تﺮ از مﻨه ؟ نکﻨه بال جﺪا ﻓکﺮ کﺮده از مﻦ
خﻮشﮕﻞ تﺮه ؟
 ﻓکﺮ کﻨﻢ اون آبﯿه بهﺘﺮ باشه ﭼﺸﻤاتﻮ بﯿﺸﺘﺮ نﺸﻮن می دهجﺴﯿکا در حالی که با شﮏ به بال نﮕاه می کﺮد  ،با گﺮمی ساخﺘﮕی اي به او لﺒﺨﻨﺪ زد .
واﻗعاً هﻤﯿﻦ ﻓکﺮو می کﻨه ؟ یا می خﻮاد شﻨﺒه مﺜﻞ یه گاو به نﻈﺮ بﯿام ؟
دیﮕﺮ از گﻮش سﭙﺮدن به جﺴﯿکا خﺴﺘه شﺪه بﻮدم  .آن دور و بﺮ به دنﺒال آنﺠال گﺸﺘﻢ آه  ،اما آنﺠال در حال لﺒاس عﻮض
کﺮدن بﻮد  ،به سﺮعﺖ از سﺮ او بﯿﺮون پﺮیﺪم تا خلﻮتﺶ را بﺮهﻢ نﺰنﻢ .
خﻮب  ،در یﮏ ﻓﺮوشﮕاه مﻤکﻦ نﺒﻮد بال ﭼﻨﺪان به دردسﺮ بﯿفﺘﺪ  .گﺬاشﺘﻢ خﺮیﺪ کﻨﻨﺪ و وﻗﺘی کارشان تﻤام شﺪ آنها را دنﺒال
کﻨﻢ  .ﭼﯿﺰي به تاریکی هﻮا نﻤانﺪه بﻮد ابﺮها کﻢ کﻢ از ﻃﺮف ﻏﺮب باز می گﺸﺘﻨﺪ  .ﻓقﻂ می تﻮانﺴﺘﻢ از بﯿﻦ شاخ و بﺮگ
درخﺖ ها به آنها نﮕاه بﯿﻨﺪازم  ،ولی می دیﺪم که ﭼﻄﻮر با عﺠله به اسﺘقﺒال ﻏﺮوب آﻓﺘاب می رونﺪ  .به ابﺮها خﻮش آمﺪ
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مﻄﻤﺌﻦ بﻮدم می تﻮانﻢ اﻓکار جﺴﯿکا را از ﻓاصله ي دور بﺸﻨﻮم اﻓکار جﺴﯿکا بلﻨﺪتﺮ از آنﺠال بﻮد  ،اما وﻗﺘی یکی از آنها را
پﯿﺪا می کﺮدم ﻗادر به شﻨﯿﺪن دومی نﯿﺰ بﻮدم  .سﭙﺲ هﻨﮕامی که سایه هﻤه جا را در بﺮ می گﺮﻓﺖ  ،می تﻮانﺴﺘﻢ نﺰدیﮏ تﺮ
بﺮوم  .ﻓعالً داخﻞ پارکﯿﻨﮓ سﺮ پﻮشﯿﺪه اي که درسﺖ بﯿﺮون از شهﺮ واﻗﻊ شﺪه بﻮد و به نﺪرت از آن اسﺘفاده می شﺪ تﻮﻗﻒ
کﺮدم .
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گفﺘﻢ  ،بﯿﺶ از هﺮ زمان دیﮕﺮي آرزوي سایه ي آنان را داشﺘﻢ  .ﻓﺮدا دوباره می تﻮانﺴﺘﻢ در مﺪرسه کﻨار بال بﻨﺸﯿﻨﻢ  ،تﻮجه
اش را مﻮﻗﻊ ناهار ﻓقﻂ به خﻮدم جلﺐ کﻨﻢ  .می تﻮانﺴﺘﻢ سﻮال هایی که نﮕه داشﺘه بﻮدم از او بﭙﺮسﻢ ...
پﺲ  ،او از دسﺖ تایلﺮ خﺸﻤﮕﯿﻦ شﺪه بﻮد  .آن را در سﺮش دیﺪه بﻮدم که وﻗﺘی بﺤﺚ سﺮ مﯿهﻤانی رﻗﺺ شﺪ بﺴﯿار جﺪي
گفﺘه بﻮد که ﻗﺮار اسﺖ بال را با خﻮد بﺒﺮد  .حالﺖ ﭼهﺮه ي بال را آن روز عﺼﺮ تﺠﺴﻢ کﺮدم عﺼﺒانی و ناباور و خﻨﺪیﺪه
بﻮدم  .در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم که در ایﻦ باره می خﻮاسﺖ به او ﭼه بﮕﻮیﺪ  .نﻤی خﻮاسﺘﻢ عکﺲ العﻤﻞ او را از دسﺖ بﺪهﻢ .
زمانی که مﻨﺘﻈﺮ گﺴﺘﺮده شﺪن سایه ها بﻮدم زمان به کﻨﺪي می گﺬشﺖ  .گاه و بﯿﮕاه جﺴﯿکا را ﭼﮏ می کﺮدم ؛ پﯿﺪا کﺮدن
صﺪاي ذهﻨی او از هﻤه راحﺖ تﺮ بﻮد  ،ولی دوسﺖ نﺪاشﺘﻢ زیاد در آن بﻤانﻢ  .مکانی را که می خﻮاسﺘﻨﺪ در آنﺠا شام
بﺨﻮرنﺪ دیﺪم  .مﻮﻗﻊ شام دیﮕﺮ هﻮا تاریﮏ شﺪه بﻮد ...شایﺪ مﻦ هﻢ تﺼادﻓاً هﻤان رسﺘﻮران را انﺘﺨاب می کﺮدم  .گﻮشی
داخﻞ جﯿﺒﻢ را لﻤﺲ کﺮدم  ،به ﻓکﺮ دعﻮت کﺮدن آلﯿﺲ بﺮاي بﯿﺮون ﻏﺬا خﻮردن بﻮدم ...خﯿلی خﻮشﺶ می آمﺪ  ،ولی حﺘﻤاً
می خﻮاسﺖ با بال هﻢ حﺮف بﺰنﺪ  .مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم آمادگی ایﻦ را داشﺘه باشﻢ که بال را بﯿﺸﺘﺮ درگﯿﺮ دنﯿاي خﻮدم کﻨﻢ  .شﺮ
یﮏ خﻮن آشام کاﻓی نﺒﻮد ؟
ﻃﺒﻖ روال دوباره سﺮي به جﺴﯿکا زدم  .او داشﺖ درباره ي جﻮاهﺮاتﺶ ﻓکﺮ می کﺮد و نﻈﺮ آنﺠال را می پﺮسﯿﺪ .
 شایﺪ بایﺪ گﺮدنﺒﻨﺪ رو پﺲ بﺪم  .یکی تﻮي خﻮنه دارم که احﺘﻤاﻻً جﻮاب مﯿﺪه  ،بﯿﺸﺘﺮ از اونی که اجازه داشﺘﻢ هﻢ خﺮیﺪکﺮدم ...ـمامانﻢ دیﻮونه مﯿﺸه .
ﭼی خﯿال کﺮده بﻮدم ؟

ﭼی ؟ بال با آنها نﺒﻮد ؟ اول از ﭼﺸﻤان جﺴﯿکا نﮕاه کﺮدم  ،سﭙﺲ از دیﺪ آنﺠال دیﺪم  .آنها در پﯿاده روي جلﻮیی مﻐازه ها
بﻮدنﺪ و داشﺘﻨﺪ بﺮمی گﺸﺘﻨﺪ  .هﯿﭻ خﺒﺮي از بال نﺒﻮد .
جﺴﯿکا ﻗﺒﻞ از جﻮاب دادن به سﻮال آنﺠال ﻓکﺮ کﺮد  :اوه  ،کی به بال اهﻤﯿﺖ مﯿﺪه ؟ و بعﺪ گفﺖ  :اون نﮕﺮان نﻤی شه  .وﻗﺖ
زیاده  ،بعﺪش می ریﻢ رسﺘﻮران  ،درهﺮحال ﻓکﺮ کﻨﻢ اون می خﻮاسﺖ تﻨها باشه
نﮕاه کﻮتاهی به کﺘاب ﻓﺮوشی اي که جﺴﯿکا ﻓکﺮ می کﺮد بال به آنﺠا رﻓﺘه انﺪاخﺘﻢ.
آنﺠال گفﺖ  :پﺲ عﺠله کﻦ امﯿﺪوارم بال ﻓکﺮ نکﻨه پﯿﭽﻮنﺪیﻤﺶ تﻮي ماشﯿﻦ خﯿلی با مﻦ خﻮب بﻮد ...خﯿلی دخﺘﺮ مهﺮبﻮنﯿه .
ولی تﻤام روز رو یه جﻮرایی ناراحﺖ بﻮد  .یعﻨی به خاﻃﺮ ادوارد کالﻨه ؟ شﺮط می بﻨﺪم واسه هﻤﯿﻦ داشﺖ از خﻮنﻮاده ي
اون می پﺮسﯿﺪ...
بایﺪ بﯿﺸﺘﺮ تﻮجه می کﺮدم  .آنﺠا ﭼه ﭼﯿﺰهایی از دسﺖ داده بﻮدم ؟ بال رﻓﺘه بﻮد تﻨها بﮕﺮدد و درباره ي مﻦ سﻮال کﺮده بﻮد
؟ حاﻻ تﻮجه آنﺠال به جﺴﯿکا جلﺐ شﺪه بﻮد جﺴﯿکا داشﺖ درباره ي آن مایﮏ ابله وراجی می کﺮد و نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ ﭼﯿﺰ
دیﮕﺮي از او بفهﻤﻢ .
سایه را سﺒﮏ سﻨﮕﯿﻦ کﺮدم  .خﻮرشﯿﺪ به زودي پﺸﺖ ابﺮها ناپﺪیﺪ می شﺪ  .اگﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮبی جاده  ،جایی که ساخﺘﻤان
ها روي خﯿابان سایه می انﺪاخﺘﻨﺪ می مانﺪم ...
هﻤان ﻃﻮر که در تﺮاﻓﯿﮏ پﺮاکﻨﺪه ي مﺮکﺰ شهﺮ می رانﺪم کﻢ کﻢ حﺲ نﮕﺮانی به سﺮاﻏﻢ می آمﺪ  .ﻓکﺮ ایﻨﺠا را نکﺮده
بﻮدم که بال بﺮاي خﻮدش راه بﯿفﺘﺪ و هﯿﭻ نﻤی دانﺴﺘﻢ ﭼﻄﻮر او را پﯿﺪا کﻨﻢ  .بایﺪ ایﻦ را در نﻈﺮ می گﺮﻓﺘﻢ .
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مﻦ پﻮرت آنﺠلﺲ را به خﻮبی می شﻨاخﺘﻢ  ،مﺴﺘقﯿﻢ به ﻃﺮف کﺘاب ﻓﺮوشی اي که در سﺮ جﺴﯿکا دیﺪه بﻮدم رﻓﺘﻢ  ،امﯿﺪوار
بﻮدم جﺴﺘﺠﻮي کﻮتاهی در پﯿﺶ داشﺘه باشﻢ  ،ولی شﮏ داشﺘﻢ به ایﻦ راحﺘی ها باشﺪ  .تا به حال کی بال ﭼﯿﺰي را آسان
کﺮده بﻮد ؟
بﺪون شﮏ در مﻐازه ي کﻮﭼﮏ  ،به ﻏﯿﺮ از خانﻢ هاي ﻓﺮوشﻨﺪه ي پﺸﺖ صﻨﺪوق  ،کﺴی نﺒﻮد  .ایﻨﺠا به نﻈﺮ نﻤی رسﯿﺪ از
آن مکان هایی باشﺪ که بال به آن عالﻗه دارد  .در عﺠﺐ بﻮدم که حﺘی به خﻮدش زحﻤﺖ داخﻞ شﺪن را داده اسﺖ یا نه .
ﻓﻀاي نﺴﺒﺘاً تاریکی وجﻮد داشﺖ که می تﻮانﺴﺘﻢ آنﺠا پارك کﻨﻢ ...تاق نﻤاي ﻓﺮوشﮕاه روي پﯿاده رو سایه انﺪاخﺘه بﻮد .
واﻗعاً نﺒایﺪ ایﻦ کار را می کﺮدم  .پﺮسه زدن در ساعات آﻓﺘابی بی خﻄﺮ نﺒﻮد  .ﭼه اتفاﻗی می اﻓﺘاد اگﺮ اتﻮمﺒﯿلی از آنﺠا رد
می شﺪ و درسﺖ در زمان اشﺘﺒاه بازتاب خﻮرشﯿﺪ را به ﻃﺮف سایه می تابانﺪ ؟
ولی دیﮕﺮ نﻤی دانﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮنه بایﺪ به دنﺒال بال بﮕﺮدم !
پارك کﺮدم و بﯿﺮون آمﺪم  ،سعی کﺮدم در تﯿﺮه تﺮیﻦ ﻗﺴﻤﺖ سایه ﻗﺪم بﺮدارم  .با گام هاي بلﻨﺪ به سﻤﺖ مﻐازه رﻓﺘﻢ  ،مﺘﻮجه
رد ناﭼﯿﺰي از عﻄﺮ بال در هﻮا شﺪم  .او ایﻨﺠا بﻮده  ،در پﯿاده رو  ،ولی داخﻞ مﻐازه هﯿﭻ اﺛﺮي از رایﺤه ي او نﺒﻮد .
ﻓﺮوشﻨﺪه شﺮوع به حﺮف زدن کﺮد:خﻮش اومﺪیﺪ ! می تﻮنﻢ کﻤﮏ
ولی مﻦ پﯿﺶ از آن از در خارج شﺪه بﻮدم
تا جایی که سایه اجازه می داد بﻮي بال را دنﺒال کﺮدم  ،وﻗﺘی به حاشﯿه ي نﻮر آﻓﺘاب رسﯿﺪم تﻮﻗﻒ کﺮدم .

ﻓقﻂ می تﻮانﺴﺘﻢ حﺪس بﺰنﻢ که او راهﺶ را به آن ﻃﺮف خﯿابان به سﻤﺖ جﻨﻮب ادامه داده  .ﭼﯿﺰ زیادي در آن مﺴﯿﺮ وجﻮد
نﺪاشﺖ  .آیا او گﻢ شﺪه بﻮد ؟ خﺐ  ،آن احﺘﻤال ﭼﻨﺪان از کاراکﺘﺮ او خارج نﺒﻮد .
داخﻞ اتﻮمﺒﯿﻞ بازگﺸﺘﻢ و آهﺴﺘه در عﺮض خﯿابان پﯿﺶ رﻓﺘﻢ و به دنﺒال او نﮕاه کﺮدم  .ﭼﻨﺪ بار دیﮕﺮ در سایه ها ﻗﺪم به
بﯿﺮون گﺬاشﺘﻢ  ،ولی ﻓقﻂ یﮏ مﺮتﺒه ي دیﮕﺮ بﻮي او به مﺸامﻢ خﻮرد و جهﺖ آن باعﺚ سﺮگﺸﺘﮕی ام شﺪ  .او سعی داشﺖ
به کﺠا بﺮود ؟
ﭼﻨﺪ بار از جلﻮي کﺘابفﺮوشی و رسﺘﻮران رد شﺪم  .جﺴﯿکا و آنﺠال آنﺠا بﻮدنﺪ  ،داشﺘﻨﺪ تﺼﻤﯿﻢ می گﺮﻓﺘﻨﺪ که ﭼﯿﺰي سفارش
بﺪهﻨﺪ  ،یا ایﻨکه مﻨﺘﻈﺮ بال بﻤانﻨﺪ  .جﺴﯿکا بی معﻄلی می خﻮاسﺖ سفارش ﻏﺬا دهﺪ .
بﯿﻦ ﻏﺮیﺒه ها  ،شﺮوع به گﺸﺘﻦ از ﻓکﺮي به ﻓکﺮ دیﮕﺮ کﺮدم  .باﻻخﺮه یﮏ نفﺮ بایﺪ او را جایی دیﺪه باشﺪ .
هﺮﭼه بﯿﺸﺘﺮ او را نﻤی یاﻓﺘﻢ مﻀﻄﺮب تﺮ می شﺪم  .ﻗﺒالً درك نکﺮده بﻮدم که مﻤکﻦ بﻮد زمانی یاﻓﺘﻦ او سﺨﺖ شﻮد  ،مانﻨﺪ
اﻵن  .او جلﻮي ﭼﺸﻢ مﻦ نﺒﻮد و از مﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿعی اش خارج شﺪه بﻮد  .ایﻦ را دوسﺖ نﺪاشﺘﻢ .
کﻢ کﻢ ابﺮها در اﻓﻖ جﻤﻊ می شﺪنﺪ و تا ﭼﻨﺪ دﻗﯿقه ي دیﮕﺮ آزاد بﻮدم تا روي پاهایﻢ رد او را بﮕﯿﺮم  .آن مﻮﻗﻊ دیﮕﺮ زیاد
ﻃﻮل نﻤی کﺸﯿﺪ  .حاﻻ ﻓقﻂ خﻮرشﯿﺪ بﻮد که ناتﻮانﻢ می کﺮد .
یﮏ ذهﻦ دیﮕﺮ  ،و دیﮕﺮي  .یﮏ عالﻤه ﻓکﺮ پﻮچ و تﻮخالی .
ﻓکﺮ کﻨﻢ گﻮش بﭽه بازهﻢ عفﻮنﺖ کﺮده...
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شﺶ ﭼهارصفﺮ بﻮد یا شﺶ صفﺮ ﭼهار ...؟
بازم دیﺮ شﺪ  .می تﻮنﻢ بهﺶ بﮕﻢ...
اوناهاش داره مﯿاد ! آهااا
باﻻخﺮه  ،صﻮرت او را دیﺪم  .باﻻخﺮه  ،یﮏ نفﺮ مﺘﻮجه او شﺪه بﻮد !

حﺲ آسﻮدگی ﻓقﻂ بﺮاي یﮏ صﺪم ﺛانﯿه به ﻃﻮل انﺠامﯿﺪ و بعﺪ  ،کامﻞ تﺮ اﻓکار مﺮدي که در سایه ها به صﻮرت او خﯿﺮه
نﮕاه می کﺮد را خﻮانﺪم .
ذهﻦ او بﺮاي مﻦ ﻏﺮیﺒه نﺒﻮد  ،اما با ایﻦ حال کامالً ناآشﻨا هﻢ نﺒﻮد  .مﻦ زمانی دﻗﯿقاً هﻤﯿﻦ ذهﻦ ها را شکار می کﺮدم
 نهﻏﺮیﺪم و رگﺒاري از ناسﺰا از گلﻮیﻢ خارج شﺪ  .با پا پﺪال گاز را به کﻒ ماشﯿﻦ ﭼﺴﺒانﺪم  ،ولی داشﺘﻢ کﺠا می رﻓﺘﻢ ؟
مﻮﻗعﯿﺖ کلی اﻓکار او را می دانﺴﺘﻢ  ،ولی به انﺪازه ي کاﻓی مﺸﺨﺺ نﺒﻮد  .هﺮ ﭼﯿﺰي  ،بایﺪ ﭼﯿﺰي وجﻮد می داشﺖ یﮏ
عال مﺖ رانﻨﺪگی مﻐازه اي در آنﺠا  ،ﭼﯿﺰي در دیﺪ او که مﻮﻗعﯿﺘﺶ را ﻓاش می کﺮد  .ولی بال کامالً در سایه ﻓﺮو رﻓﺘه بﻮد
و ﭼﺸﻤان آن مﺮد روي ﭼهﺮه ي وحﺸﺖ زده ي او مﺘﻤﺮکﺰ شﺪه بﻮدنﺪ از دیﺪن تﺮس در ﭼﺸﻢ هاي او لﺬت می بﺮد .
صﻮرتﺶ در ذهﻦ او در بﯿﻦ ﭼهﺮه هاي دیﮕﺮ تار دیﺪه می شﺪ  .بال اولﯿﻦ ﻗﺮبانی او نﺒﻮد .

هﯿﭻ پﻨﺠﺮه اي روي دیﻮار پﺸﺖ سﺮ او نﺒﻮد  .یﮏ جاي صﻨعﺘی بﻮد  ،دور از مﻨﻄقه ي پﺮ جﻤعﯿﺖ تﺠاري  .ﻻسﺘﯿﮏ هاي
ماشﯿﻦ سﺮ یﮏ پﯿﭻ جﯿﻎ کﺸﯿﺪنﺪ  ،اتﻮمﺒﯿﻞ دیﮕﺮي از جاده مﻨﺤﺮف شﺪ  ،به سﻤﺘی که امﯿﺪوار بﻮدم جهﺖ درسﺖ باشﺪ رﻓﺘﻢ .
هﺮ زمان که رانﻨﺪه اي بﻮق می زد  ،مﻦ مایﻞ ها دورتﺮ بﻮدم .
نﮕاه کﻦ ﭼﺠﻮري می لﺮزه!
مﺮد می خﻨﺪیﺪ  .تﺮس ﭼﯿﺰي بﻮد که او را مﺠﺬوب می کﺮد ﻗﺴﻤﺘی که از آن لﺬت می بﺮد .
به مﻦ نﺰدیﮏ نﺸﻮ
صﺪاي بال آهﺴﺘه و مﺤکﻢ بﻮد  ،او جﯿﻎ نﻤی کﺸﯿﺪ .
سﺨﺖ نﮕﯿﺮ عﺴﻞ
او را دیﺪ که از صﺪاي خﻨﺪه ي گﻮش خﺮاشی که از جهﺖ دیﮕﺮي می آمﺪ بﺮ خﻮد لﺮزیﺪ  .مﺮد از سﺮ و صﺪا خﻮشﺶ نﻤی
آمﺪ در ﻓکﺮش گفﺖ :خفه شﻮ  ،جِﻒ! ولی از لﺮزش او لﺬت بﺮد  .او را به وجﺪ آورد  .شﺮوع به تﺼﻮر تﻤﻨا هاي او کﺮد
 ،ﻃﻮري که الﺘﻤاس می کﺮد ...
تا زمانی که ﻗهقهه ي سهﻤﻨاك را نﺸﻨﯿﺪم مﺘﻮجه نﺸﺪه بﻮدم که او تﻨها نﯿﺴﺖ  .از سﺮ او بﯿﺮون آمﺪم  ،بﺮاي یاﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰي که
بﺘﻮانﻢ از آن اسﺘفاده کﻨﻢ جانﻢ را می دادم .او انﮕﺸﺘانﺶ را باز و بﺴﺖ می کﺮد .داشﺖ ﻗﺪم اول را به سﻮیﺶ بﺮمی داشﺖ
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اﻓکار اﻃﺮاﻓﯿان مﺮد به کﺜﯿفی اﻓکار او نﺒﻮد  .هﻤه ي آنها تا حﺪي مﺴﺖ بﻮدنﺪ  ،هﯿﭻ کﺪامﺸان خﺒﺮ نﺪاشﺘﻨﺪ مﺮدي که آنها
ﻻنی می نامﯿﺪنﺪ تا ﭼه حﺪ ﻗﺼﺪ داشﺖ پﯿﺶ بﺮود  .آنها کﻮرکﻮرانه از ﻻنی پﯿﺮوي می کﺮدنﺪ  .او به آنها ﻗﻮل کﻤی خﻮش
گﺬرانی داده بﻮد ...
یکی از آنها به حالﺘی عﺼﺒی به آخﺮ خﯿابان نﮕاهی انﺪاخﺖ نﻤی خﻮاسﺖ مﻮﻗﻊ تﺠاوز به آن دخﺘﺮ دسﺘﮕﯿﺮ شﻮد و آن ﭼﯿﺰي
را که نﯿاز داشﺘﻢ به مﻦ داد  .تقاتعی که به ﻃﺮف آن نﮕاه کﺮد را شﻨاخﺘﻢ .
از یﮏ ﭼﺮاغ ﻗﺮمﺰ گﺬشﺘﻢ  ،در تﺮاﻓﯿﮏ در حال حﺮکﺖ از مﯿان ﻓاصله ي بﯿﻦ دو ماشﯿﻦ عﺒﻮر کﺮدم  .صﺪاي بﻮق از پﺸﺖ
سﺮم به گﻮش می رسﯿﺪ .
گﻮشی درون جﯿﺒﻢ به لﺮزه درآمﺪ  .آن را نادیﺪه گﺮﻓﺘﻢ
ﻻنی آهﺴﺘه به ﻃﺮف دخﺘﺮ رﻓﺖ  ،لﺤﻈه ي وحﺸﺘی که باعﺚ به وجﺪ آمﺪنﺶ می شﺪ ﻓﺮا می رسﯿﺪ  .او مﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮیادها بﻮد ،
آماده ي لﺬت بﺮدن از آنها می شﺪ .
اما بال آرواره اش را ﻗفﻞ کﺮد و خﻮدش را مﺤکﻢ نﮕه داشﺖ  .مﺮد ﻏاﻓلﮕﯿﺮ شﺪه بﻮد انﺘﻈار داشﺖ تا او بﺮاي ﻓﺮار تالش
کﻨﺪ .ﻏاﻓلﮕﯿﺮ و انﺪکی ناامﯿﺪ  .او دوسﺖ داشﺖ ﻃعﻤه اش را دنﺒال کﻨﺪ  ،از تﺮشﺢ آدرنالﯿﻦ در حﯿﻦ شکار خﻮشﺶ می آمﺪ
.
ایﻦ یکی شﺠاعه  .ﭼه بهﺘﺮ ...می خﻮاد بﺠﻨﮕه .

می خﻮاسﺘﻢ بﺒﯿﻨﻢ وﻗﺘی خﻮدش ﻗﺮبانی می شﺪ ﭼقﺪر لﺬت می بﺮد  .می خﻮاسﺘﻢ بﺒﯿﻨﻢ نﻈﺮش درمﻮرد سﺒﮏ شکار مﻦ ﭼﯿﺴﺖ
.
در ﻗﺴﻤﺖ دیﮕﺮي از مﻐﺰم  ،در جﺴﺘﺠﻮي دردناك تﺮیﻦ شکﻨﺠه هایی که زمانی شاهﺪشان بﻮدم می گﺸﺘﻢ  .او جﺰاي ایﻦ
کارش را می دیﺪ از شﺪت رنﺞ به خﻮد می پﯿﭽﯿﺪ  .بقﯿه ي آنها ﻓقﻂ به نﻮبه ي خﻮد می مﺮدنﺪ  ،ولی هﯿﻮﻻیی که ﻻنی نام
داشﺖ  ،بایﺪ بﺮاي مﺮگ الﺘﻤاس می کﺮد خﯿلی زودتﺮ از ایﻨکه آن هﺪیه را به او دهﻢ
او در راه بﻮد  ،به سﻮي او پﯿﺶ می رﻓﺖ .
با سﺮعﺖ داخﻞ کﻮﭼه پﯿﭽﯿﺪم  .ﭼﺮاغ هاي جلﻮي اتﻮمﺒﯿﻞ صﺤﻨه را روشﻦ کﺮد و بقﯿه ي آنها سﺮ جایﺸان مﯿﺨکﻮب شﺪنﺪ .
می تﻮانﺴﺘﻢ رهﺒﺮشان را که از سﺮ راه کﻨار کﺸﯿﺪ زیﺮ بﮕﯿﺮم  ،ولی ایﻦ بﺮاي او مﺮگ راحﺘی می شﺪ .
در کﻨار صﻨﺪلی رانﻨﺪه را که از هﻤه به بال نﺰدیﮏ تﺮ بﻮد باز کﺮدم  ،او پﯿﺶ تﺮ
سﺮ ماشﯿﻦ را به ﻃﺮف کﻮﭼه ﭼﺮخانﺪم و ِ
به ﻃﺮف ماشﯿﻦ دویﺪه بﻮد .
با صﺪاي خﺸﻤﮕﯿﻨی گفﺘﻢ :سﻮار شﻮ
ایﻦ دیﮕه از کﺪوم گﻮري پﯿﺪاش شﺪ ؟
می دونﺴﺘﻢ که ﻓکﺮ بﺪیه ! اون تﻨها نﯿﺴﺖ.
بایﺪ ﻓﺮار کﻨﻢ ؟
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ﻓقﻂ یﮏ بلﻮك از آنها دور بﻮدم  .حاﻻ هﯿﻮﻻ می تﻮانﺴﺖ صﺪاي ﻏﺮش مﻮتﻮر اتﻮمﺒﯿلﻢ را بﺸﻨﻮد  ،ولی هﯿﭻ تﻮجه نﺪاشﺖ ،
سﺨﺖ روي ﻗﺮبانی اش تﻤﺮکﺰ کﺮده بﻮد .
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رمان

ﻓکﺮ کﻨﻢ دارم باﻻ مﯿارم ...
بال بﺪون معﻄلی به روي صﻨﺪلی جلﻮ پﺮیﺪ  ،و در را مﺤکﻢ بﺴﺖ .
و بعﺪ با ﭼﻨان اعﺘﻤادي به مﻦ نﮕﺮیﺴﺖ که هﺮگﺰ روي صﻮرت یﮏ انﺴان نﺪیﺪه بﻮدم و باعﺚ شﺪ تﻤام نقﺸه هاي جابﺮانه ام
ﻓﺮو بﺮیﺰد.
شایﺪ کﻤﺘﺮ از یﮏ ﺛانﯿه ﻃﻮل کﺸﯿﺪ تا بﺒﯿﻨﻢ نﻤی تﻮانﻢ او را در ماشﯿﻦ رها کﻨﻢ تا حﺴاب ﭼهار مﺮد داخﻞ خﯿابان را کﻒ
دسﺘﺸان بﮕﺬارم  .ﭼه می تﻮانﺴﺘﻢ به او بﮕﻮیﻢ  ،نﮕاه نکﻦ ؟ هه ! او تا به حال کی کاري که از خﻮاسﺘه بﻮدم انﺠام داده بﻮد
؟ تا به حال کی کار بیخﻄﺮ را به انﺠام رسانﺪه بﻮد ؟
آیا می خﻮاسﺘﻢ آنها را کﻨاري بکﺸﻢ  ،دور از ﭼﺸﻢ او و  ،او را ایﻨﺠا تﻨها بﮕﺬارم ؟ احﺘﻤال آن کﻢ بﻮد که امﺸﺐ انﺴان
خﻄﺮناك دیﮕﺮي در خﯿابان هاي پﻮرت آنﺠلﺲ به دنﺒال شکار باشﺪ  ،ولی احﺘﻤال ایﻦ هﻢ کﻢ بﻮد که اصالً ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي در
ایﻨﺠا پﯿﺶ بﯿایﺪ ! مﺜﻞ یﮏ آهﻦ ربا او تﻤام ﭼﯿﺰهاي خﻄﺮناك را به سﻤﺖ خﻮد می کﺸﯿﺪ  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ اجازه دهﻢ از جلﻮي
ﭼﺸﻤﻢ دور شﻮد .
او را شﺘابان از تعقﯿﺐ کﻨﻨﺪگانﺶ دور کﺮدم  ،با سﺮعﺘی که با دهان باز پﺸﺖ ماشﯿﻨﻢ خﯿﺮه نﮕاه می کﺮدنﺪ  .بال مﺘﻮجه مکﺚ
مﻦ نﺸﺪ  .ایﻦ ﻃﻮر می پﻨﺪاشﺖ که نقﺸه از اول  ،ﻓﺮار بﻮده اسﺖ .
حﺘی نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ با ماشﯿﻦ آنها را زیﺮ بﮕﯿﺮم  .مﻤکﻦ بﻮد او را بﺘﺮسانﺪ .

ولی آن دخﺘﺮ تﻨها دخﺘﺮي که در ایﻦ دنﯿا وجﻮد داشﺖ با هﺮ دو دسﺖ به صﻨﺪلی ﭼﻨﮓ زده و  ،با ﭼﺸﻤان گﺸاد شﺪه و با
اعﺘﻤاد مﻄلﻖ به مﻦ خﯿﺮه شﺪه بﻮد  .بﺮاي گﺮﻓﺘﻦ انﺘقام می شﺪ صﺒﺮ کﺮد .
ﻓﺮمان دادم  :کﻤﺮبﻨﺪت رو بﺒﻨﺪ
صﺪایﻢ از شﺪت نفﺮت و خﻮنﺨﻮاهی خﺸﻦ شﺪه بﻮد  .خﻮنﺨﻮاهی عادي نه  .نﻤی خﻮاسﺘﻢ با داشﺘﻦ هﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘی از او در
درونﻢ  ،خﻮدم را آلﻮده کﻨﻢ  .او کﻤﺮبﻨﺪ ایﻤﻨی را در جایﺶ ﻗفﻞ کﺮد و از صﺪاي آن کﻤی از جا پﺮیﺪ  .آن صﺪاي آهﺴﺘه او
را از جا پﺮانﺪه بﻮد  .می تﻮانﺴﺘﻢ ﭼﺸﻢ هاي او را روي صﻮرتﻢ احﺴاس کﻨﻢ  .به ﻃﺮز عﺠﯿﺒی آسﻮده خاﻃﺮ به نﻈﺮ می
رسﯿﺪ  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ از معﻨاي آن سﺮدرآورم نه با وجﻮد اتفاﻗی که امﺸﺐ بﺮایﺶ اﻓﺘاده بﻮد .
او پﺮسﯿﺪ :تﻮ حالﺖ خﻮبه ؟
صﺪایﺶ از اسﺘﺮس و تﺮس خﺸﮏ و گﺮﻓﺘه بﻮد
او می خﻮاسﺖ بﺪانﺪ حال مﻦ خﻮب اسﺖ یا نه ؟
بﺮاي کﺴﺮي از ﺛانﯿه به سﻮال او ﻓکﺮ کﺮدم  .نه به ﻗﺪري ﻃﻮﻻنی که مﺘﻮجه مکﺚ مﻦ شﻮد  .حال مﻦ خﻮب بﻮد ؟
آن ﻃﻮر که ﻓهﻤﯿﺪم :نه

صفحه 151

برای دانلود رمان های بیشتر به سایت  behtoop.comمراجعه کنید
PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ﭼﻨان وحﺸﯿانه خﻮاهان مﺮگ ﻻنی بﻮدم که نﯿاز به آن در گﻮشﻢ زنﮓ می زد و جلﻮي دیﺪم را می گﺮﻓﺖ  .عﻀالتﻢ از ﻓﺸار
 ،اشﺘﯿاق و ﺿﺮوریﺖ آن مﻨقﺒﺾ شﺪه بﻮدنﺪ  .مﻦ بایﺪ او را می کﺸﺘﻢ  .آرام آرام تکه تکه اش می کﺮدم  ،جﺰء به جﺰء،
پﻮسﺘﺶ را از ماهﯿﭽه ها جﺪا می کﺮدم  ،ماهﯿﭽه را از اسﺘﺨﻮان ...
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به ﻗﺪري عﺼﺒانی بﻮدم که نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ حﺮکﺖ کﻨﻢ  .دسﺘان مﺜﻞ یﺨﻢ بﺮاي از هﻢ دریﺪن مهاجﻢ او می سﻮخﺘﻨﺪ  ،تا او را
خﺮد کﻨﻨﺪ  ...بﺪنﺶ را ﭼﻨان له کﻨﻨﺪ که هﺮگﺰ شﻨاسایی نﺸﻮد ...ولی آن مﺴﺘلﺰم تﺮك کﺮدن بال در ایﻨﺠا بﻮد  ،تﻨها و بی
مﺤاﻓﻆ  ،در تاریکی شﺐ .
از پﺸﺖ دنﺪان هایﻢ پﺮسﯿﺪم :بال؟
او با صﺪاي خﺸکی جﻮاب داد :بله؟
گلﻮیﺶ را صاف کﺮد
 حالﺖ خﻮبه ؟ سالﻤی؟آن مهﻢ تﺮیﻦ ﭼﯿﺰ بﻮد  ،اولﯿﻦ اولﻮیﺖ  .مﺠازات در درجه ي دوم ﻗﺮار داشﺖ  .جﻮاب را می دانﺴﺘﻢ  ،ولی ﭼﻨان از خﺸﻢ
پﺮ بﻮدم که ﻓکﺮ کﺮدن سﺨﺖ شﺪه بﻮد .
 بلههﻨﻮز خﺲ خﺲ می کﺮد  ،بﺪون شﮏ به خاﻃﺮ تﺮس بﻮدو بﺮاي هﻤﯿﻦ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ او را تﺮك کﻨﻢ .
حﺘی اگﺮ او به دﻻیﻞ دیﻮانه کﻨﻨﺪه اي هﻤﻮاره در خﻄﺮ نﺒﻮد شﻮخی هایی که جهان با مﻦ می کﺮد حﺘی اگﺮ می تﻮانﺴﺘﻢ
مﻄﻤﺌﻦ شﻮم که او در ﻏﯿاب مﻦ امﻨﯿﺖ کامﻞ دارد  ،نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ او را در تاریکی تﻨها بﮕﺬارم .

نﯿاز داشﺘﻢ به ﭼﯿﺰ دیﮕﺮي ﻓکﺮ کﻨﻢ .
با لﺤﻦ ملﺘﻤﺴانه اي گفﺘﻢ:خﻮاهﺶ می کﻨﻢ یه جﻮري حﻮاسﻤﻮ پﺮت کﻦ
 بﺒﺨﺸﯿﺪ  ،ﭼی؟به سﺨﺘی می تﻮانﺴﺘﻢ ﭼﯿﺰي که نﯿاز داشﺘﻢ را تﻮﺿﯿﺢ دهﻢ .
 ﻓقﻂ راجﻊ به یه مﺴﺌله ي بی اهﻤﯿﺖ وراجی کﻦ تا مﻦ آروم بﮕﯿﺮمآرواره ام هﻨﻮز سﺨﺖ بﻮد  .تﻨها حقﯿقﺘی که او به مﻦ احﺘﯿاج داشﺖ مﺮا داخﻞ اتﻮمﺒﯿﻞ نﮕه داشﺘه بﻮد  .می تﻮانﺴﺘﻢ اﻓکار
مﺮد را بﺸﻨﻮم  ،ناامﯿﺪي و عﺼﺒانﯿﺖ او ...می دانﺴﺘﻢ کﺠا او را پﯿﺪا کﻨﻢ  ...ﭼﺸﻤانﻢ را بﺴﺘﻢ  ،آرزو داشﺘﻢ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ
ﭼﯿﺰي بﺒﯿﻨﻢ ...
 اوماو مکﺚ کﺮد گﻤان می کﺮدم سعی دارد مفهﻮم درخﻮاسﺖ مﺮا درك کﻨﺪ
 ﻓﺮدا ﻗﺒﻞ از مﺪرسه مﻦ تایلﺮ کﺮاولی رو زیﺮ می گﯿﺮم؟او ایﻦ جﻤله را مانﻨﺪ یﮏ سﻮال ادا کﺮده بﻮد
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در عﯿﻦ حال در شﺮایﻄی نﺒﻮدم که او را تﺴکﯿﻦ دهﻢ حﺘی اگﺮ دﻗﯿقاً می دانﺴﺘﻢ که ﭼﻄﻮرآن کار را انﺠام دهﻢ  ،که نﻤی
دانﺴﺘﻢ  .به ﻃﻮر ﻗﻄﻊ او می تﻮانﺴﺖ ﻏﻀﺒی که از مﻦ ساﻃﻊ می شﺪ را حﺲ کﻨﺪ  ،مﺴلﻤاً تا آن حﺪ مﺸﺨﺺ بﻮد  .اگﺮ
مﻮﻓﻖ نﻤی شﺪم اشﺘﯿاﻗی که به خﻮنﺮیﺰي در مﻦ می جﻮشﯿﺪ را ﻓﺮو نﺸانﻢ  ،او را به وحﺸﺖ می انﺪاخﺘﻢ .
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بله ایﻦ هﻤان ﭼﯿﺰي بﻮد که احﺘﯿاج داشﺘﻢ  .مﺴلﻤاً ایﺪه هاي دور از انﺘﻈار به ذهﻦ بال می رسﯿﺪ  .مانﻨﺪ گﺬشﺘه  ،تهﺪیﺪ
خﺸﻮنﺖ باري که بﺮ لﺐ بال می آمﺪ سﺮگﺮم کﻨﻨﺪه بﻮد  .اگﺮ در انﮕﯿﺰه ي ﻗﺘﻞ نﻤی سﻮخﺘﻢ  ،خﻨﺪه ام می گﺮﻓﺖ .
بﺮاي ایﻨکه او را به حﺮف آورم با صﺪاي تﯿﺰي گفﺘﻢ :ﭼﺮا؟
او گفﺖ :داره به هﻤه مﯿﮕه ﻗﺮاره مﻦ رو با خﻮدش به مهﻤﻮنی رﻗﺺ بﺒﺮه
صﺪایﺶ سﺮشار از خﺸﻢ پلﻨﮓ بﭽه گﺮبه اي بﻮد
 اون یا دیﻮونﺴﺖ یا هﻨﻮز داره تالش می کﻨه جﺒﺮان اون که نﺰدیﮏ بﻮد مﻨﻮ اون دﻓعه به کﺸﺘﻦ بﺪه ...خﻮب خﻮدت کهیادت هﺴﺖ
او با خﺸکی اﺿاﻓه کﺮد :و خﯿال کﺮده بهﺘﺮیﻦ راه جﺒﺮان اون سانﺤه ایﻨه که مﻨﻮ به رﻗﺺ بﺒﺮه  .بﻨابﺮایﻦ ﻓکﺮ کﺮدم اگه
مﻨﻢ زنﺪگﯿﺸﻮ به خﻄﺮ بﻨﺪازم با هﻢ بی حﺴاب می شﯿﻢ و اون از خﺮ شﯿﻄﻮن پایﯿﻦ مﯿاد مﻦ دشﻤﻦ نﺪارم  ،شایﺪ اگه اون
دسﺖ از سﺮ مﻦ بﺮداره خﯿال لﻮرن هﻢ راحﺖ بﺸه و ایﻨقﺪر به پﺮ و پاي مﻦ نﭙﯿﭽه  .الﺒﺘه مﻤکﻨه واسه ي اجﺮاي نقﺸﻢ
مﺠﺒﻮر بﺸﻢ اتﻮمﺒﯿﻞ سﻨﺘﺮاي اونﻮ بفﺮسﺘﻢ ﻗﺒﺮسﺘﻮن ماشﯿﻦ ها.
با حالﺖ مﺘفکﺮي ادامه داد :اگه ماشﯿﻦ نﺪاشﺘه باشه دیﮕه هﯿﭻ کﺲ رو نﻤی تﻮنه به مﺠلﺲ رﻗﺺ بﺒﺮه

آه  ،داشﺖ مﻮﺛﺮ واﻗﻊ می شﺪ  .ﻃﺮز کار گﯿﺞ کﻨﻨﺪه ي ذهﻦ او هﻤﯿﺸه جالﺐ بﻮد  .کﻢ کﻢ داشﺘﻢ کﻨﺘﺮل خﻮدم را بﺪسﺖ می
آوردم تا ﭼﯿﺰي را در ماوراء انﺘقام و شکﻨﺠه بﺒﯿﻨﻢ
او دیﮕﺮ حﺮﻓی نﺰد و  ،مﻦ نﯿاز داشﺘﻢ او ادامه دهﺪ  .به او گفﺘﻢ:آره  ،مﻦ هﻢ یه ﭼﯿﺰهایی در ایﻦ باره شﻨﯿﺪم
با ناباوري پﺮسﯿﺪ :تﻮ هﻢ شﻨﯿﺪي؟
و بعﺪ صﺪایﺶ از گﺬشﺘه خﺸﻤﮕﯿﻦ تﺮ شﺪ :اگه یه کاري کﻨﻢ که از گﺮدن به پایﯿﻦ ﻓلﺞ بﺸه دیﮕه خﻮدشﻢ نﻤی تﻮنه به مهﻤﻮنی
رﻗﺺ بﺮه
اي کاش راهی بﻮد که بﺘﻮانﻢ از او خﻮاهﺶ کﻨﻢ به تهﺪیﺪ هاي مﺮگﺒار و صﺪمات جﺴﻤانی دیﻮانه وار ادامه دهﺪ  .نﻤی
تﻮانﺴﺖ بﺮاي آرام کﺮدن مﻦ راه بهﺘﺮي را بﺮگﺰیﻨﺪ  .و کلﻤاتﺶ که بﺮاي او ﻓقﻂ مﺒالﻐه اي بﯿﺶ نﺒﻮدنﺪ تﺬکﺮي بﻮد که در
ایﻦ لﺤﻈه شﺪیﺪا ً به آن نﯿاز داشﺘﻢ .آهی کﺸﯿﺪم و ﭼﺸﻤانﻢ را باز کﺮدم
با کﻤﺮویی پﺮسﯿﺪ :بهﺘﺮ شﺪي؟
 نه خﯿلینه ،آرامﺘﺮ شﺪه بﻮدم  ،ولی بهﺘﺮ نه  .زیﺮا حاﻻ تازه مﺘﻮجه شﺪه بﻮدم که نﻤی تﻮانﻢ هﯿﻮﻻیی که ﻻنی نام داشﺖ را بکﺸﻢ و ،
هﻤﭽﻨان آن تقﺮیﺒاً هﻤه ي ﭼﯿﺰي بﻮد که در دنﯿا می خﻮاسﺘﻢ  .تقﺮیﺒاً .
تﻨها ﭼﯿﺰي که در ایﻦ لﺤﻈه بﯿﺶ از ارتکاب به ﻗﺘلی ﻓﻮق العاده تﻮجﯿه پﺬیﺮ می ﻃلﺒﯿﺪم  ،ایﻦ دخﺘﺮ بﻮد  .و هﺮﭼﻨﺪ نﻤی
تﻮانﺴﺘﻢ او را داشﺘه باشﻢ  ،ﻓقﻂ رویاي داشﺘﻨﺶ  ،اجﺘﻨاب از ایﻦ کار را بﺮایﻢ امکان پﺬیﺮ می کﺮد .

صفحه 153

برای دانلود رمان های بیشتر به سایت  behtoop.comمراجعه کنید
PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

دیﺪن ایﻨکه او گاهی اشﺘﺒاه مﺴاﺋﻞ را می گﺮﻓﺖ دلﮕﺮم کﻨﻨﺪه بﻮد  .پا ﻓﺸاري تایلﺮ هﯿﭻ ربﻄی به آن حادﺛه نﺪاشﺖ  .به نﻈﺮ
نﻤی رسﯿﺪ مﺘﻮجه جاذبه اي که بﺮاي پﺴﺮهاي انﺴان دبﯿﺮسﺘان داشﺖ باشﺪ  .آیا جاذبه را که بﺮاي مﻦ داشﺖ را هﻢ نﻤی دیﺪ
؟
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لﯿاﻗﺖ بال بﯿﺶ از یﮏ ﻗاتﻞ بﻮد .

مﻦ هفﺖ دهه را صﺮف ایﻦ کﺮده بﻮدم که ﭼﯿﺰي به ﻏﯿﺮ از آن باشﻢ هﺮﭼﯿﺰي به جﺰ یﮏ ﻗاتﻞ  .آن هﻤه سال تقال هﺮگﺰ
باعﺚ نﻤی شﺪ سﺰاوار دخﺘﺮي باشﻢ که در کﻨارم نﺸﺴﺘه بﻮد  .با ایﻦ حال اگﺮ حﺘی بﺮاي یﮏ شﺐ  ،به آن زنﺪگی باز می
گﺸﺘﻢ زنﺪگی یﮏ ﻗاتﻞ به ﻃﻮر حﺘﻢ بﺮاي هﻤﯿﺸه او را از دسﺘﺮس دور می کﺮدم  .حﺘی اگﺮ خﻮن آنها را نﻤی خﻮردم حﺘی
اگﺮ مﺪرك انﺠام آن از ﭼﺸﻢ هاي سﺮخﻢ شعله نﻤی کﺸﯿﺪ آیا او تفاوت را احﺴاس می کﺮد ؟
مﻦ در تالش بﻮدم تا بﺮاي او خﻮب باشﻢ  .ایﻦ هﺪﻓی دسﺖ نﯿاﻓﺘﻨی بﻮد  .ولی مﻦ سعی خﻮدم را می کﺮدم .
او زمﺰمه وار گفﺖ:ﭼﯿﺰي شﺪه؟
عﻄﺮ نفﺲ هاي او بﯿﻨی ام را پﺮ کﺮد و به یاد آوردم که ﭼﺮا نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ ﻻیﻖ او باشﻢ  .بعﺪ از تﻤام ایﻦ ها  ،حﺘی با وجﻮد
ایﻦ هﻤه عﺸقی که به او داشﺘﻢ ...هﻨﻮز دهانﻢ را آب می انﺪاخﺖ .
تا حﺪي که می شﺪ صادﻗانه جﻮابﺶ را دادم  .آن را به او مﺪیﻮن بﻮدم .
 گاهی نﻤی تﻮنﻢ خﺸﻢ خﻮدمﻮ کﻨﺘﺮل کﻨﻢ  ،بالدرون شﺐ سﯿاه خﯿﺮه شﺪم  ،هﻢ آرزو داشﺘﻢ که او وحﺸﺖ را از درون کلﻤاتﻢ بﺸﻨﻮد وهﻢ دلﻢ نﻤی خﻮاسﺖ  .اگﺮ نﻤی شﻨﯿﺪ
بهﺘﺮ بﻮد  .ﻓﺮار کﻦ بال  ،ﻓﺮار کﻦ ...بﻤﻮن  ،بال ،بﻤﻮن.

ﭼﯿﺰي نﻤانﺪه بﻮد ﻓقﻂ ﻓکﺮ آن مﺮا از اتﻮمﺒﯿﻞ بﯿﺮون بکﺸﺪ  .نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم  ،اجازه دادم عﻄﺮ او گلﻮیﻢ را بﺴﻮزانﺪ
 حﺪاﻗﻞ ایﻨﺠﻮري سعی دارم خﻮدم رو مﺘقاعﺪ کﻨﻢ اوهاو دیﮕﺮ ﭼﯿﺰي نﮕفﺖ  .ﭼقﺪر از کلﻤاتﻢ دسﺘﮕﯿﺮش شﺪه بﻮد ؟ دزدگی به او نﮕاه کﺮدم  ،اما ﭼهﺮه اش ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ خﻮانﺪن بﻮد
 .شایﺪ به خاﻃﺮ شﻮك خالی شﺪه بﻮد  .خﻮب  ،حﺪاﻗﻞ او جﯿﻎ نکﺸﯿﺪه بﻮد  .هﻨﻮز نه .
بﺮاي لﺤﻈه اي سکﻮت بﺮﻗﺮار شﺪ  .با خﻮدم در جﻨﮓ بﻮدم  ،سعی داشﺘﻢ ﭼﯿﺰي باشﻢ که بایﺪ می بﻮدم  .ﭼﯿﺰي که نﻤی
تﻮانﺴﺘﻢ باشﻢ .
آهﺴﺘه گفﺖ:جﺴﯿکا و آنﺠال نﮕﺮان می شﻦ
صﺪاي او آرام بﻮد  .مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم ﭼﻄﻮر می شﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي امکان پﺬیﺮ باشﺪ  .آیا او در شﻮك به سﺮ می بﺮد شایﺪ حادﺛه
ي امﺸﺐ هﻨﻮز بﺮایﺶ جا نﯿفﺘاده بﻮد
 ﻗﺮار بﻮد به اونها ملﺤﻖ بﺸﻢ ؟آیا می خﻮاسﺖ از مﻦ دور باشﺪ ؟ یا ﻓقﻂ دلﻮاپﺲ نﮕﺮانی دوسﺘانﺶ بﻮد ؟
جﻮابی به او نﺪادم  ،ولی ماشﯿﻦ را روشﻦ کﺮدم و او را بﺮگﺮدانﺪم  .هﺮ ایﻨﭽی که به شهﺮ نﺰدیﮏ تﺮ می شﺪم  ،ﭼﺴﺒﯿﺪن به
هﺪﻓﻢ سﺨﺖ تﺮ می شﺪ  .خﯿلی به آن مﺮد نﺰدیﮏ بﻮدم ...
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اگﺮ ایﻦ ﻏﯿﺮ مﻤکﻦ بﻮد اگﺮ هﺮگﺰ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ ﻻیﻖ ایﻦ دخﺘﺮ باشﻢ پﺲ ﭼه ﻓایﺪه اي داشﺖ که اجازه دهﻢ آن مﺮد مﺠازات
نﺸﺪه به زنﺪگی ادامه دهﺪ ؟ مﺴلﻤا ! می تﻮانﺴﺘﻢ خﻮدم را مﺠاز کﻨﻢ تا ...
نه  .مﻦ تﺴلﯿﻢ نﻤی شﺪم  .هﻨﻮز نه  .به ﻗﺪري او را می خﻮاسﺘﻢ که نﻤی شﺪ پا پﺲ بکﺸﻢ .
ﻗﺒﻞ از ایﻨکه حﺘی اﻓکارم را سامان دهﻢ به رسﺘﻮرانی که او ﻗﺮار بﻮد در آن دوسﺘانﺶ را بﺒﯿﻨﺪ رسﯿﺪه بﻮدیﻢ  .جﺴﯿکا و
آنﺠال ﻏﺬایﺸان را تﻤام کﺮده بﻮدنﺪ و حاﻻ ،هﺮدوي آنها جﺪا ً نﮕﺮان بال بﻮدنﺪ  .می خﻮاسﺘﻨﺪ بﺮاي جﺴﺘﺠﻮي او بﺮونﺪ و در
خﯿابان هاي تاریﮏ بﮕﺮدنﺪ.
شﺐ خﻮبی بﺮاي سﺮگﺮدان شﺪن نﺒﻮد ...
 از کﺠا می دونﺴﺘی کﺠا بایﺪ...؟سﻮال ناتﻤام بال مﺮا به خﻮد آورد و مﺘﻮجه شﺪم سهل انﮕاري دیﮕﺮي کﺮده ام  .به ﻗﺪري حﻮاسﻢ پﺮت بﻮد که ﻓﺮامﻮش کﺮده
بﻮدم از او بﭙﺮسﻢ کﺠا ﻗﺮار بﻮده به دوسﺘانﺶ ملﺤﻖ شﻮد .
اما  ،به جاي کامﻞ کﺮدن سﻮال و پﺮس و جﻮ  ،بال ﻓقﻂ سﺮي تکان داد و لﺒﺨﻨﺪ ملﯿﺤی زد .
معﻨاي آن ﭼه بﻮد ؟

او که به نﻈﺮ می رسﯿﺪ از جا پﺮیﺪه باشﺪ  ،پﺮسﯿﺪ:داري ﭼﯿکار می کﻨی؟
اجازه نﻤی دم از جلﻮي ﭼﺸﻤﻢ دور بﺸی  .نﺒایﺪ امﺸﺐ تﻨها بﻤﻮنﻢ.
 می خﻮام تﻮرو به شام دعﻮت کﻨﻢایﻦ بایﺪ جالﺐ می بﻮد  .کامًال مانﻨﺪ آن مﻮﻗﻊ که در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم آلﯿﺲ را با خﻮد بﯿاورم و وانﻤﻮد کﻨﻢ که تﺼادﻓًا هﻤان
رسﺘﻮرانی انﺘﺨاب کﺮده ایﻢ که بال و دوسﺘانﺶ آنﺠا بﻮدنﺪ  .و حاﻻ  ،مﻦ ایﻨﺠا بﻮدم  ،عﻤالً سﺮ ﻗﺮاري با آن دخﺘﺮ  .ﻓقﻂ ایﻦ
یکی حﺴاب نﻤی شﺪ  ،زیﺮا به او ﻓﺮصﺘی بﺮاي نه گفﺘﻦ نﻤی دادم .
ﻗﺒﻞ از ایﻨکه ماشﯿﻦ را دور بﺰنﻢ در ﻃﺮف خﻮد را نﯿﻤه باز کﺮده بﻮد معﻤﻮﻻً راه رﻓﺘﻦ با سﺮعﺖ کﻢ تا ایﻦ حﺪ باعﺚ
ناامﯿﺪي نﻤی شﺪ به جاي آنکه صﺒﺮ کﻨﺪ تا مﻦ در را بﺮایﺶ باز کﻨﻢ  .آیا به ایﻦ خاﻃﺮ بﻮد که عادت نﺪاشﺖ با او مانﻨﺪ یﮏ
خانﻢ رﻓﺘار شﻮد  ،یا دلﯿلﺶ ایﻦ بﻮد که مﺮا یﮏ آﻗا نﻤی دانﺴﺖ ؟
صﺒﺮ کﺮدم تا به مﻦ ملﺤﻖ شﻮد  ،هﺮ ﭼه دوسﺘان دخﺘﺮاو بﯿﺸﺘﺮ به سﻤﺖ نﺒﺶ تاریﮏ می رﻓﺘﻨﺪ مﻀﻄﺮب تﺮ می شﺪم .
به تﻨﺪي ﻓﺮمان دادم :ﻗﺒﻞ از ایﻨکه مﺠﺒﻮر بﺸﻢ دنﺒال جﺴﯿکا و آنﺠال هﻢ بﺮم و نﺠاتﺸﻮن بﺪم بﺮو جلﻮشﻮن رو بﮕﯿﺮ  .ﻓکﺮ
نکﻨﻢ اگه اتفاق مﺸابهی پﯿﺶ بﯿاد بﺘﻮنﻢ جلﻮي خﻮدم رو بﮕﯿﺮم .
نه  ،بﺮاي آن ﻗﺪرت کاﻓی نﺪاشﺘﻢ .
او بﺮ خﻮد لﺮزیﺪ و بعﺪ  ،به سﺮعﺖ خﻮدش را جﻤﻊ و جﻮر کﺮد  .به دنﺒال آنها ﻗﺪمی به جلﻮ بﺮداشﺖ و با صﺪاي بلﻨﺪ صﺪا
زد :جﺲ !آنﺠال
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خﻮب  ،زمانی بﺮاي ﻓکﺮ کﺮدن روي بﺮداشﺖ و پﺬیﺮش عﺠﯿﺐ او بﺮ دانﺴﺘه هاي عﺠﯿﺐ تﺮ خﻮدم نﺪاشﺘﻢ  .در را باز کﺮدم
.
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آنها بﺮگﺸﺘﻨﺪ و او دسﺘﺶ را باﻻي سﺮش تکان داد تا تﻮجه آنها را جلﺐ کﻨﺪ .
آنﺠال که خﯿالﺶ آسﻮده شﺪه بﻮد انﺪیﺸﯿﺪ  :بال ! اوه  ،اون سالﻤه!
جﺴﯿکا بﺮاي خﻮدش ﻏﺮﻏﺮ می کﺮد  :زیاد دیﺮ نکﺮدي ؟

ولی او هﻢ خﺪا را شکﺮ می کﺮد که بال گﻢ نﺸﺪه و یا صﺪمه اي نﺪیﺪه بﻮد  .ایﻦ باعﺚ شﺪ کﻤی او را دوسﺖ داشﺘه باشﻢ .
آنها با عﺠله بﺮگﺸﺘﻨﺪ و بعﺪ  ،وﻗﺘی ﭼﺸﻤﺸان به مﻦ در کﻨار او اﻓﺘاد خﺸکﺸان زد .
جﺲ با حﯿﺮت ﻓکﺮ کﺮد  :آه  -اوه ! امکان نﺪاره! ادوارد کالﻦ ؟ واسه خﻮدش راه اﻓﺘاد تا اونﻮ پﯿﺪا کﻨه ؟ اما اگه می دونﺴﺖ
اون ایﻨﺠاس پﺲ ﭼﺮا راجﻊ به گﺮدش هاي خارج از شهﺮ اونها پﺮسﯿﺪ...
تﺼﻮیﺮ کﻮتاهی از ﭼهﺮه ي ناراحﺖ بال زمانی که از آنﺠال درباره ي ایﻨکه خانﻮاده ي مﻦ زیاد در مﺪرسه ﻏﯿﺒﺖ داشﺘﻨﺪ می
پﺮسﯿﺪ .
آنﺠال باﻻخﺮه تﺼﻤﯿﻢ گﺮﻓﺖ  :نه  ،احﺘﻤاﻻً خﺒﺮ نﺪاشﺘه .
ذهﻦ جﺴﯿکا حﯿﺮت را رد می کﺮد و به سﻮءﻇﻦ می رسﯿﺪ :.بال با مﻦ پﻨهان کاري می کﺮده.
پﺮسﯿﺪ:کﺠا بﻮدي؟

بال گفﺖ :مﻦ گﻢ شﺪم  .و بعﺪش به ادوارد بﺮخﻮردم
با دسﺖ به مﻦ اشاره کﺮد  .تُﻦ صﺪایﺶ ﻓﻮق العاده عادي بﻮد  .انﮕار واﻗعاً ایﻦ تﻤام ماجﺮا بﻮد .
حﺘﻤاً در شﻮك به سﺮ می بﺮد  .تﻨها تﻮﺿﯿﺢ بﺮاي آرامﺶ او هﻤﯿﻦ بﻮد .
درحالی که می دانﺴﺘﻢ آنها ﻗﺒالً شامﺸان را خﻮرده انﺪ  ،بﺮاي رعایﺖ ادب پﺮسﯿﺪم :اشکالی داره اگه به شﻤا ملﺤﻖ بﺸﻢ؟
یا خﺪا ...اون خﯿلی هاته!
اﻓکار جﺴﯿکا ناگهان به هﻢ ریﺨﺘه شﺪه بﻮد .
آنﺠال هﻢ ﭼﻨﺪان آرام نﺒﻮد :کاش نﺨﻮرده بﻮدیﻢ  .واي ...ﻓقﻂ ...واي .
ﭼﺮا نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ ایﻦ تاﺛﯿﺮ را روي بال داشﺘه باشﻢ ؟
جﺴﯿکا مﻮاﻓقﺖ کﺮد  :ا ...حﺘﻤا
آنﺠال اخﻢ هایﺶ را در هﻢ کﺸﯿﺪ .اعﺘﺮاف کﺮد :اوم  ،بال  ،حقﯿقﺘﺶ  ،ما وﻗﺘی مﻨﺘﻈﺮت بﻮدیﻢ شامﻤﻮن رو خﻮردیﻢ  .مﺘﺄسفﻢ
جﺲ از درون ﻏﺮولﻨﺪ کﺮد  :ﭼی ؟ خفه شﻮ!
بال با بی خﯿالی شانه هایﺶ را باﻻ انﺪاخﺖ  .بﺴﯿار آسﻮده خاﻃﺮ  .به ﻃﻮر ﻗﻄﻊ شﻮکه شﺪه بﻮد
 -مﻦ گﺮسﻨه ام نﯿﺴﺖ  ،اشکالی نﺪاره
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به بال خﯿﺮه شﺪه بﻮد  ،ولی از گﻮشه ي ﭼﺸﻢ دزدکی به مﻦ نﮕاه می کﺮد
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به مﺨالفﺖ پﺮداخﺘﻢ :ﻓکﺮ می کﻨﻢ تﻮ بایﺪ یه ﭼﯿﺰي بﺨﻮري

او در جﺮیان خﻮنﺶ به ﻗﻨﺪ نﯿاز داشﺖ صﺪاي کﺞ انﺪیﺸی در سﺮم می گفﺖ که هﻤﯿﻦ حاﻻ به انﺪازه ي کاﻓی بﻮیﺶ شﯿﺮیﻦ
هست هﺮلﺤﻈه امکان داشﺖ وحﺸﺖ بﺮ او ﭼﯿﺮه شﻮد و یﮏ شکﻢ خالی کﻤﮏ ﭼﻨﺪانی نﻤی کﺮد  .هﻤان ﻃﻮر که تﺠﺮبه
ﺛابﺖ کﺮده بﻮد  ،او راحﺖ ﻏﺶ می کﺮد .
دخﺘﺮها اگﺮ مﺴﺘقﯿﻢ به خانه می رﻓﺘﻨﺪ خﻄﺮي مﺘﻮجهﺸان نﻤی شﺪ  .خﻄﺮ  ،هﺮﻗﺪم آن ها را دنﺒال نﻤی کﺮد .
ﻗﺒﻞ از ایﻨکه بال بﺘﻮانﺪ جﻮابی بﺪهﺪ رو به جﺴﯿکا گفﺘﻢ :اشکالی نﺪاره اگه امﺸﺐ مﻦ بالرو بﺮسﻮنﻢ خﻮنه ؟ ایﻦ ﻃﻮري شﻤا
هﻢ مﺠﺒﻮر نﻤی شﯿﻦ مﻨﺘﻈﺮ بﻤﻮنﯿﻦ تا ﻏﺬا خﻮردنﺶ تﻤﻮم بﺸه
 اوه  ،ایﺮادي نﺪارهجﺴﯿکا با کﻨﺠکاوي به بال نﮕاه کﺮد  ،به دنﺒالی نﺸانه اي که ایﻦ هﻤان ﭼﯿﺰي بﻮد که او می خﻮاسﺘه یا نه
جﺲ ﻓکﺮ کﺮد  :مﻦ می خﻮام بﻤﻮنﻢ ...ولی حﺘﻤاً اون می خﻮاد ادوارد واسه خﻮدش باشه  .کی نﻤی خﻮاد ؟
در هﻤان مﻮﻗﻊ بال را دیﺪ که ﭼﺸﻤکی زد .
بال ﭼﺸﻤﮏ زده بﻮد ؟

سﺮیﻊ گفﺖ  :باشه پﺲ  .ﻓﺮدا می بﯿﻨﻤﺖ بال  .خﺪاحاﻓﻆ...ادوارد
در تالش بﻮد تا نام مﺮا با لﺤﻨی عادي بﮕﻮیﺪ  .سﭙﺲ دسﺖ آنﺠال رو گﺮﻓﺖ و او را به ﻃﺮف ماشﯿﻦ کﺸﯿﺪ .
بایﺪ راهی پﯿﺪا می کﺮدم تا بﺮاي ایﻦ کار آنﺠال از او تﺸکﺮ کﻨﻢ .
اتﻮمﺒﯿﻞ جﺴﯿکا نﺰدیﮏ بﻮد و در شعاع نﻮري یکی از ﭼﺮاغ هاي کﻨار خﯿابان ﻗﺮار داشﺖ  .بال تا زمانی که سﻮار اتﻮمﺒﯿﻞ
شﺪنﺪ با دﻗﺖ آنها را تﻤاشا کﺮد  ،از نﮕﺮانی ﭼﯿﻦ کﻮﭼکی بﯿﻦ ابﺮوهایﺶ اﻓﺘاده بﻮد  ،پﺲ بایﺪ کامالً از خﻄﺮي که از بﯿﺦ
گﻮشﺶ گﺬشﺘه بﻮد آگاه می بﻮد  .جﺴﯿکا از داخﻞ ماشﯿﻦ دسﺘی تکان داد و مﻮتﻮر را روشﻦ کﺮد و بال هﻢ بﺮایﺸان دسﺖ
تکان داد  .زمانی که اتﻮمﺒﯿﻞ ناپﺪیﺪ شﺪ او نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪ و ﭼﺮخﯿﺪ تا به مﻦ نﮕاه کﻨﺪ .
گفﺖ :صادﻗانه می گﻢ  ،مﻦ گﺮسﻨﻢ نﯿﺴﺖ
ﭼﺮا صﺒﺮ کﺮده بﻮد آنها بﺮونﺪ بعﺪ ایﻦ حﺮف زده بﻮد ؟ آیا او واﻗعاً دلﺶ می خﻮاسﺖ با مﻦ تﻨها باشﺪ حﺘی حاﻻ  ،بعﺪ از
ایﻨکه خﺸﻢ جﻨﻮن آمﯿﺰ مﺮا دیﺪه بﻮد ؟
ﭼه گﺮسﻨه بﻮد و ﭼه نﺒﻮد  ،مﺠﺒﻮر بﻮد ﭼﯿﺰي بﺨﻮرد .
گفﺘﻢ :واسه دل مﻦ به حﺮﻓﻢ گﻮش کﻦ
در رسﺘﻮران را بﺮاي او باز نﮕه داشﺘﻢ و مﻨﺘﻈﺮ مانﺪم .او آهی کﺸﯿﺪ و ﻗﺪم به داخﻞ گﺬاشﺖ .
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آنﺠال عﺠله داشﺖ که اگﺮ ایﻦ هﻤان ﭼﯿﺰي اسﺖ که بال می خﻮاهﺪ زودتﺮ از سﺮ راه کﻨار بﺮود  .و به نﻈﺮ می رسﯿﺪ ایﻦ
هﻤان ﭼﯿﺰي اسﺖ که او می خﻮاهﺪ .
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رمان

به ﻃﺮف پﻮدیﻮم  ،جایی که زن مهﻤانﺪار ایﺴﺘاده بﻮد رﻓﺘﻢ  .بال هﻤﭽﻨان به نﻈﺮ کامالً خﻮددار می رسﯿﺪ  .می خﻮاسﺘﻢ دسﺖ
او را لﻤﺲ کﻨﻢ ،پﯿﺸانﯿﺶ را  ،تا دماي بﺪن او را ﭼﮏ کﻨﻢ  .اما دسﺖ سﺮدم  ،مانﻨﺪ گﺬشﺘه او را عقﺐ می رانﺪ
صﺪاي ذهﻨی نﺴﺒﺘًا بلﻨﺪ مهﻤانﺪار مﺮا از اﻓکارم بﯿﺮون آورد .
اوه  ،خﺪاي مﻦ  .واي خﺪا.
انﮕار امﺸﺐ هﻤه ي سﺮها به ﻃﺮف مﻦ بﺮمی گﺸﺖ  .یا شایﺪ ﻓقﻂ به ایﻦ خاﻃﺮ بﯿﺸﺘﺮ مﺘﻮجه ایﻦ می شﺪم که آرزو داشﺘﻢ
بال مﺮا ایﻦ ﻃﻮر بﺒﯿﻨﺪ ؟ ما هﻤﯿﺸه بﺮاي ﻃعﻤه یﻤان جﺬاب بﻮدیﻢ  .ﻗﺒالً هﯿﭻ گاه ﭼﻨﺪان به ایﻦ مﻮﺿﻮع ﻓکﺮ نکﺮده بﻮدم .
معﻤﻮﻻً به جﺰ کﺴانی مانﻨﺪ خانﻢ کﻮپ و جﺴﯿکا اسﺘﻨلی پﺲ از مﺠﺬوبﯿﺖ ابﺘﺪایی  ،تﺮس به سﺮعﺖ بﺮ آنها ﭼﯿﺮه می شﺪ ...
زمانی که مهﻤانﺪار حﺮﻓی نﺰد ،گفﺘﻢ :مﯿﺰ دونفﺮه داریﻦ؟
اﻓکارش پﺮیﺸان بﻮد:م م م !عﺠﺐ صﺪایی!
 اوه  ،ا ...بله  .به رسﺘﻮران ﻻ بال ایﺘالﯿا خﻮش اومﺪیﺪ  .لﻄفا دنﺒال مﻦ بﯿایﺪشایﺪ اون دخﺘﺮ خالﺸه  .نﻤی تﻮنه خﻮاهﺮش باشه  ،هﯿﭻ شﺒاهﺘی به هﻢ نﺪارن  .ولی حﺘﻤاً از خانﻮادشه  .نﻤی تﻮنه با اون
باشه .

مهﻤانﺪار هﻤان ﻃﻮر که ما را به سﻤﺖ یﮏ مﯿﺰ خانﻮادگی در وسﻂ شلﻮغ تﺮیﻦ ﻗﺴﻤﺖ رسﺘﻮران هﺪایﺖ می کﺮد انﺪیﺸﯿﺪ :
خﻮب  ،نﯿازي نﯿﺴﺖ به دخﺘﺮه کﻤﮏ کﻨﻢ  ،حاﻻ ﻓقﻂ واسه احﺘﯿاط  .تا وﻗﺘی اون هﺴﺘﺶ می تﻮنﻢ بهﺶ شﻤاره بﺪم . ..؟
اسکﻨاسی از جﯿﺐ پﺸﺘی ام درآوردم  .زمانی که پاي پﻮل وسﻂ می آمﺪ مﺮدم هﻤﻮاره حاﺿﺮ به هﻤکاري بﻮدنﺪ .
بال بﺪون اعﺘﺮاض می خﻮاسﺖ روي جایی که زن مﯿﺰبان نﺸان داده بﻮد بﻨﺸﯿﻨﺪ  .رو به او سﺮم را به نﺸانه ي مﺨالفﺖ
تکان دا دم  ،در حالی که سﺮش را با کﻨﺠکاوي به یﮏ ﻃﺮف مﺘﻤایﻞ کﺮده بﻮد مﺮدد مانﺪ  .یﮏ مکان شلﻮغ بﺮاي ایﻦ
گفﺘﮕﻮ مﻨاسﺐ نﺒﻮد .
پﻮل را در دسﺖ مهﻤانﺪار گﺬاشﺘﻢ و خﻮاهﺶ کﺮدم :اگه یه جاي خﺼﻮصی تﺮ باشه بهﺘﺮه
ﭼﺸﻤانﺶ از حﯿﺮت گﺸاد شﺪ و دسﺘﺶ را دورانعام پﯿﭽﯿﺪ.
 حﺘﻤاًزمانی که ما را به ﻃﺮف یﮏ دیﻮار مﺼﻨﻮعی می بﺮد به انعام نﮕاهی انﺪاخﺖ .
پﻨﺠاه دﻻر واسه یه مﯿﺰ بهﺘﺮ ؟ پﻮلﺪارم هﺴﺖ  .بهﺶ می خﻮره شﺮط می بﻨﺪم پﻮل ژاکﺘﺶ از حقﻮق ماه پﯿﺶ مﻦ بﯿﺸﺘﺮه .
اي لعﻨﺖ ﭼﺮا می خﻮاد با اون تﻨها باشه ؟
او جایﮕاهی در یﮏ گﻮشه ي خلﻮت رسﺘﻮران جایی که هﯿﭻ کﺲ ما را نﻤی دیﺪ به ما پﯿﺸﻨهاد کﺮد جایی که کﺴی ﻗادر نﺒﻮد
عکﺲالعﻤﻞ بال را به ﭼﯿﺰي که ﻗﺮار بﻮد به او بﮕﻮیﻢ ببیند  .هﯿﭻ سﺮ نﺨی از ﭼﯿﺰي که او امﺸﺐ از مﻦ می خﻮاسﺖ نﺪاشﺘﻢ
می خﻮاسﺘﻢ به او تﺤﻮیﻞ دهﻢ.
 .یا ﭼﯿﺰي که
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ﭼﺸﻢ انﺴان ها تار می دیﺪ ؛ آنها هﯿﺞ ﭼﯿﺰي را به وﺿﻮح نﻤی دیﺪنﺪ  .ﭼﻄﻮر ایﻦ زن کﻮته نﻈﺮ مﺮا بﺴﯿار ﻓﺮیﺒﻨﺪه و جﺬاب
یاﻓﺘه بﻮد ولی هﻨﻮز ﻗادر نﺒﻮد بی نقﺼی و ﻇﺮاﻓﺖ دخﺘﺮي که در کﻨارم بﻮد را بﺒﯿﻨﺪ ؟
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او ﭼقﺪر حﺪس زده بﻮد ؟ ﭼه تﻮﺿﯿﺤی بﺮاي حادﺛه اي که امﺸﺐ رخ داد به خﻮدش داده بﻮد ؟
مهﻤانﺪار پﺮسﯿﺪ :ایﻨﺠا ﭼﻄﻮره ؟
به او گفﺘﻢ  :عالﯿه

کﻤی به خاﻃﺮ خﺼﻮمﺖ او نﺴﺒﺖ به بال آزرده بﻮدم  .لﺒﺨﻨﺪ جانانه اي به او زدم تا دنﺪان هایﻢ نﻤایان شﻮنﺪ  .تا مﺮا به
روشﻨی بﺒﯿﻨﺪ.
 ووآ .اوم ...اﻻن سﺮویﺴﺘﻮن می رسهاون نﻤی تﻮنه واﻗعی باشه  .حﺘﻤاً دارم خﻮاب می بﯿﻨﻢ  .شایﺪ دخﺘﺮه ناپﺪیﺪ بﺸه ...شایﺪ شﻤارم رو با سﺲ کﭽاپ روي
بﺸقابﺶ بﻨﻮیﺴﻢ...
انﺪکی تلﻮتلﻮخﻮران دور شﺪ.
ﭼقﺪر عﺠﯿﺐ  .او بازهﻢ نﺘﺮسﯿﺪه بﻮد  .ناگهان به یاد شﻮخی اي که امﺖ هفﺘه ها پﯿﺶ با مﻦ کﺮده بﻮد اﻓﺘادم  :شﺮط می بﻨﺪم
مﻦ بهﺘﺮ از ایﻨها می تﻮنﺴﺘﻢ بﺘﺮسﻮنﻤﺶ .
داشﺘﻢ ابهﺘﻢ را از دسﺖ می دادم ؟
بال با لﺤﻦ مال مﺖ باري در اﻓکارم وﻗفه ایﺠاد کﺮد  :نﺒایﺪ با مﺮدم ایﻦ جﻮري رﻓﺘار کﻨی  .مﻨﺼفانه نﯿﺴﺖ

 مﮕه ﭼﯿکار می کﻨﻢ؟ ایﻨکه اون ﻃﻮري گﯿﺠﺸﻮن می کﻨی اون بﯿﭽاره احﺘﻤاًﻻ اﻻن تﻮي آشﭙﺰخﻮنه داره نفﺲ نفﺲ می زنههﻢ م  .بال تا حﺪودي درسﺖ می گفﺖ  .در ایﻦ لﺤﻈه مهﻤانﺪار ﭼﻨﺪان حال و روز خﻮبی نﺪاشﺖ  ،در حال تﻮصﯿﻒ ارزیابی
نادرسﺘﺶ از مﻦ به یکی از دوسﺘان پﯿﺸﺨﺪمﺘﺶ بﻮد.
زمانی که جﻮابی ﻓﻮري نﺪادم بال سﺮزنﺸﻢ کﺮد اوه  ،بﯿﺨﯿال  .خﻮدت بایﺪ بﺪونی که ﭼه تاﺛﯿﺮ خاصی روي مﺮدم داري
 مﻦ مﺮدم رو گﯿﺞ می کﻨﻢ؟ایﻦ کلﻤه ي جالﺒی بﺮاي آن بﻮد  .کامالً بﺮاي امﺸﺐ مﻨاسﺐ بﻮد  .در عﺠﺐ بﻮدم ﭼﺮا ایﻦ تﻐﯿﯿﺮ
دوباره با هﻤان لﺤﻦ انﺘقاد آمﯿﺰ پﺮسﯿﺪ :تاحاﻻ مﺘﻮجه نﺸﺪي ؟ ﻓکﺮ می کﻨی واسه ي مﺮدم روبه رو شﺪن با تﻮ آسﻮنه؟
 مﻦ تﻮ رو گﯿﺞ می کﻨﻢ؟ناخﻮدآگاه کﻨﺠکاویﻢ را بﺮ زبان آورده بﻮدم و حاﻻ بﺮاي پﺲ گﺮﻓﺘﻦ آن حﺮف دیﺮ شﺪه بﻮد
پﯿﺶ از آنکه ﻓﺮصﺖ کﻨﻢ عﻤﯿقاً اﻓﺴﻮس گفﺘﻦ آن کلﻤات با صﺪاي بلﻨﺪ را بﺨﻮرم  ،او جﻮاب داد:بﯿﺸﺘﺮ وﻗﺘها
و گﻮنه هایﺶ به رنﮓ صﻮرتی ملﯿﺤی درآمﺪ.
مﻦ او را گﯿﺞ می کﺮدم.
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به ﭼهﺮه ي مﻨﺘقﺪ او خﯿﺮه شﺪم  .مﻨﻈﻮرش ﭼه بﻮد ؟ عالرﻗﻢ نﯿﺘﻢ اصالً مهﻤان دار را نﺘﺮسانﺪه بﻮدم
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ﻗلﺐ خامﻮشﻢ با ﭼﻨان امﯿﺪي مﺘﻮرم می شﺪ که به یاد نﺪاشﺘﻢ تا به حال ﭼﻨﯿﻦ احﺴاسی به مﻦ دسﺖ داده باش ﺪ .
کﺴی گفﺖ  :سالم

پﯿﺸﺨﺪمﺖ خﻮدش را معﺮﻓی می کﺮد  .اﻓکار او بلﻨﺪ و صﺮیﺢ تﺮ از مهﻤانﺪار اولی بﻮدنﺪ  ،ولی آن را از سﺮم بﯿﺮون کﺮدم
 .به جاي گﻮش دادن  ،صﻮرت بال را تﻤاشا می کﺮدم  .خﻮن در زیﺮ پﻮسﺘﺶ در حال پﺨﺶ شﺪن بﻮد  ،مﺘﻮجه ایﻨکه ﭼقﺪر
باعﺚ سﻮخﺘﻦ گلﻮیﻢ می شﺪ نﺒﻮدم  ،اما به جاي آن بﺮاق تﺮ شﺪن صﻮرت زیﺒاي او و جلﻮه دار شﺪن رنﮓ کﺮمی پﻮسﺘﺶ
را نﻈاره کﺮدم ...
پﯿﺸﺨﺪمﺖ مﻨﺘﻈﺮ بﻮد تا مﻦ ﭼﯿﺰي بﮕﻮیﻢ  .آه  ،انﮕار پﺮسﯿﺪه بﻮد ﭼه نﻮشﯿﺪنی اي می خﻮاسﺘﯿﻢ  .به تﻤاشاي بال ادامه دادم و
پﯿﺸﺨﺪمﺖ با لﺞ و کﯿﻨه بﺮگﺸﺖ تا خﻮدش هﻢ او را نﮕاه کﻨﺪ .
بال با لﺤﻨی که انﮕار اجازه می خﻮاسﺖ  ،گفﺖ :مﻦ یه نﻮشابه می خﻮرم؟
گفﺘﻢ :پﺲ دو تا نﻮشابه بﯿاریﻦ
عﻄﺶ عﻄﺶ عادي انﺴانی نﺸانه اي از شﻮك بﻮد  .بایﺪ مﻄﻤﺌﻦ می شﺪم شکﺮ اﺿاﻓه از سﻮدا درسﯿﺴﺘﻤﺶ می آیﺪ .
هﺮﭼﻨﺪ  ،به نﻈﺮ سالمﺖ می رسﯿﺪ  .ﭼﯿﺰي بﯿﺶ از سالمﺖ  .بﺴﯿار سﺮخﻮش به نﻈﺮ می رسﯿﺪ .
پﺮسﯿﺪ:ﭼی شﺪه؟

پﺮسﯿﺪم :حالﺖ ﭼﻄﻮره؟
او پلﮏ زد  ،از سﻮال مﻦ مﺘعﺠﺐ شﺪه بﻮد
 مﻦ خﻮبﻢ احﺴاس سﺮگﯿﺠه  ،تهﻮع یا سﺮما نﺪاري؟حاﻻ حﺘی سﺮدرگﻢ تﺮ هﻢ شﺪه بﻮد
 بایﺪ داشﺘه باشﻢ؟بی صﺪا خﻨﺪیﺪم .
 خﻮب  ،راسﺘﯿاتﺶ مﻦ مﻨﺘﻈﺮم که تﻮ بﺮي تﻮ شﻮكدر حالی که انﺘﻈار انکار او را داشﺘﻢ  ،لﺒﺨﻨﻨﺪ مالیﻤی زدم  .او دلﺶ نﻤی خﻮاسﺖ از او مﺮاﻗﺒﺖ شﻮد .
لﺤﻈه اي ﻃﻮل کﺸﯿﺪ تا جﻮاب مﺮا بﺪهﺪ  .ﭼﺸﻤانﺶ انﺪکی نامﺘﻤﺮکﺰ بﻮد  .ﻗﯿاﻓه اش مﺜﻞ آن مﻮﻗﻊ هایی بﻮد که به او لﺒﺨﻨﺪ
می زدم  .آیا او ...گﯿﺞ شﺪه بﻮد ؟ دوسﺖ داشﺘﻢ ایﻦ را باور کﻨﻢ .
جﻮاب داد  :ﻓکﺮ نکﻨﻢ هﻤﭽﯿﻦ اتفاﻗی بﯿفﺘه
انﺪکی نفﺲ نفﺲ می زد  :مﻦ هﻤﯿﺸه تﻮي سﺮکﻮب احﺴاسات ناخﻮشایﻨﺪ درونﯿﻢ خﻮب بﻮدم
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حﺪس می زدم در ایﻦ ﻓکﺮ باشﺪ که ﭼﺮا به او زل زده ام  .به ﻃﻮر مﺒهﻤی از رﻓﺘﻦ پﯿﺸﺨﺪمﺖ آگاه بﻮدم
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پﺲ او تﺠﺮبﯿات زیادي با ﭼﯿﺰهاي نا خﻮشایﻨﺪ داشﺖ ؟ زنﺪگﯿﺶ هﻤﯿﺸه ایﻨﻄﻮر پﺮخﻄﺮ بﻮد ؟
به او گفﺘﻢ:مﻨﻢ هﻤﯿﻦ ﻃﻮر  .وﻗﺘی یه کﻢ ﻏﺬا و ﻗﻨﺪ بهﺖ بﺮسه و سﺮحال تﺮ بﺸی حال مﻨﻢ بهﺘﺮ مﯿﺸه

پﯿﺸﺨﺪمﺖ با نﻮشابه ها و سﺒﺪ نان بازگﺸﺖ  .آن ها را جلﻮي مﻦ گﺬاشﺖ و سفارش ﻏﺬایﻢ را خﻮاسﺖ  ،در آن بﯿﻦ سعی می
کﺮد تﻮجه مﺮا به خﻮد جلﺐ کﻨﺪ  .اشاره کﺮدم که اول بایﺪ از بال بﭙﺮسﺪ و بعﺪ دوباره او را از سﺮم بﯿﺮون کﺮدم  .او ذهﻦ
مﺒﺘﺬلی داشﺖ .
بال نﮕاه سﺮیعی به مﻨﻮ ﻏﺬاها انﺪاخﺖ :اوم مﻦ راویﻮلی ﻗارچ می خﻮرم
پﯿﺸﺨﺪمﺖ مﺸﺘاﻗانه به ﻃﺮف مﻦ بﺮگﺸﺖ :و شﻤا؟
 مﻦ ﭼﯿﺰي نﻤی خﻮرمبال ﻗﯿاﻓه اي به خﻮد گﺮﻓﺖ  .هﻢ م  .بایﺪ مﺘﻮجه شﺪه باشﺪ که مﻦ هﯿﭻ وﻗﺖ ﻏﺬا نﻤی خﻮردم  .او مﺘﻮجه هﻤه ﭼﯿﺰ می شﺪ .
مﻦ هﻤﯿﺸه ﻓﺮامﻮش می کﺮدم در اﻃﺮاف او مﺮاﻗﺐ باشﻢ .
صﺒﺮ کﺮدم تا دوباره تﻨها شﺪیﻢ
با اصﺮار گفﺘﻢ :بﺨﻮر

ﭼﻨﺪ جﺮعه نﻮشﯿﺪ و بعﺪ بﺪنﺶ لﺮزیﺪ .
 سﺮدته ؟گفﺖ :به خاﻃﺮ نﻮشابه اس
اما دومﺮتﺒه لﺮزیﺪ  ،لﺐ هایﺶ کﻤی مﺮتعﺶ بﻮدنﺪ و ﭼﻨﺪ ﺛانﯿه بعﺪ دنﺪان هایﺶ به هﻢ می خﻮردنﺪ  .بلﻮز ﻗﺸﻨﮕی که بﺮ تﻦ
داشﺖ نازك تﺮ از آن بﻮد که بﺘﻮانﺪ به درسﺘی از او مﺤاﻓﻈﺖ کﻨﺪ ؛ مانﻨﺪ یﮏ پﻮسﺖ دوم به او ﭼﺴﺒﯿﺪه و به ﻇﺮاﻓﺖ اولی
بﻮد  .او خﯿلی شکﻨﻨﺪه بﻮد  ،بﺴﯿار انﺴان
 ژاکﺖ نﺪاري؟ ﭼﺮاهاج و واج به اﻃﺮاف خﻮدش نﮕاه کﺮد
 اوه تﻮي ماشﯿﻦ جﺴﯿکا جاش گﺬاشﺘﻢژاکﺘﻢ را درآوردم  .اي کاش می شﺪ دماي بﺪنﻢ ایﻦ حﺮکﺖ را خﺮاب نﻤی کﺮد  .ﭼه خﻮب بﻮد اگﺮ می تﻮانﺴﺘﻢ یﮏ کﺖ گﺮم
به او پﯿﺸکﺶ کﻨﻢ  .او به مﻦ نﮕاه کﺮد  ،گﻮنه هایﺶ دوباره گﺮم می شﺪنﺪ  .حاﻻ به ﭼه ﭼﯿﺰي ﻓکﺮ می کﺮد؟
کﺖ را به او در آنﺴﻮي مﯿﺰ دادم  ،ﻓﻮرا ً آن را بﺮ تﻦ کﺮد و بعﺪ دوباره لﺮزیﺪ .بله  ،اگﺮ ژاکﺖ گﺮم بﻮد خﯿلی خﻮب می شﺪ
.
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وﻗﺘی بی معﻄلی و بﺪون اعﺘﺮاض اﻃاعﺖ کﺮد حﯿﺮت زده شﺪم  .نﻮشابه را نﻮشﯿﺪ تا زمانی که شﯿﺸه آن کامالً خالی شﺪ ،
بﻨابﺮایﻦ نﻮشﯿﺪنی دوم را به ﻃﺮف او هﻞ دادم  .انﺪکی اخﻢ هایﻢ در هﻢ رﻓﺘه بﻮد  .تﺸﻨه بﻮد  ،یا شﻮکه ؟
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او گفﺖ:مﺘﺸکﺮم
نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪ  ،سﭙﺲ آسﺘﯿﻦ هاي بلﻨﺪ را باﻻ کﺸﯿﺪ تا دسﺘانﺶ آزاد شﻮنﺪ  .نفﺲ عﻤﯿﻖ دیﮕﺮي کﺸﯿﺪ

آیا حادﺛه ي عﺼﺮ آنﺮوز باﻻخﺮه داشﺖ بﺮایﺶ جا می اﻓﺘاد ؟ رنﮓ و رویﺶ هﻨﻮز خﻮب بﻮد ؛ پﻮسﺖ کﺮم و گﻮنه هاي گﻞ
انﺪاخﺘه اش در بﺮابﺮ بلﻮز آبی سﯿﺮ او تﻤاشایی بﻮد .
صادﻗانه گفﺘﻢ:رنﮓ آبی خﯿلی با پﻮسﺖ تﻮ جﻮره
او سﺮخ شﺪ و تاﺛﯿﺮ لﺒاس را بﯿﺸﺘﺮ نﻤایان کﺮد .
به نﻈﺮ می رسﯿﺪ حالﺶ خﻮب باشﺪ  ،ولی ریﺴﮏ کﺮدن سﻮدي نﺪاشﺖ  .سﺒﺪ نان را به سﻤﺖ او کﺸﯿﺪم .
او که مقﺼﻮد مﺮا حﺪس زده بﻮد اعﺘﺮاض کﺮد:جﺪا ً می گﻢ  .مﻦ دیﮕه شﻮکه نﻤی شﻢ
با نارﺿایﺘی به او خﯿﺮه شﺪم :بایﺪ بﺸی یه آدم عادي شﻮکه می شه
در عﺠﺐ بﻮدم که ﭼﺮا او نﻤی تﻮانﺴﺖ عادي باشﺪ و بعﺪ به ایﻦ ﻓکﺮ اﻓﺘادم که مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم بﺨﻮاهﻢ او آن ﻃﻮر رﻓﺘار کﻨﺪ .
گفﺖ:مﻦ در کﻨار تﻮ خﯿلی احﺴاس امﻨﯿﺖ می کﻨﻢ
ﭼﺸﻤانﺶ دوباره از اعﺘﻤاد لﺒﺮیﺰ بﻮدنﺪ  .اعﺘﻤادي که مﻦ لﯿاﻗﺖ آن را نﺪاشﺘﻢ

ﭼﻄﻮر می تﻮانﺴﺘﻢ در بﺮابﺮ خﻮدم از او مﺤاﻓﻈﺖ کﻨﻢ  ،در حالی که هﯿﭻ یﮏ مایﻞ به آن نﺒﻮدیﻢ ؟
زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ  :پﯿﭽﯿﺪه تﺮ از اونی شﺪ که بﺮاش بﺮنامه ریﺰي کﺮده بﻮدم
می تﻮانﺴﺘﻢ بﺒﯿﻨﻢ که کلﻤات مﺮا در سﺮش سﺒﮏ سﻨﮕﯿﻦ می کﻨﺪ و در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم که ﭼه ﭼﯿﺰي از آنها در می آورد  .تکه
اي نان کﻨﺪ و بﺪون ایﻨکه مﺘﻮجه باشﺪ مﺸﻐﻮل خﻮردنﺶ شﺪ  .بﺮاي لﺤﻈه اي آن را جﻮیﺪ و بعﺪ  ،سﺮش را با حالﺖ مﺘفکﺮي
به یﮏ ﻃﺮف خﻢ کﺮد.
با لﺤﻨی عادي گفﺖ :معﻤﻮًﻻ وﻗﺘی ﭼﺸﻤات روشﻦ تﺮ می شه حالﺖ بهﺘﺮه
مﺸاهﺪات او به ﻗﺪري به حقﯿقﺖ نﺰدیﮏ بﻮد که مات و مﺒهﻮت می مانﺪم
 ﭼی گفﺘی؟ وﻗﺘی رنﮓ ﭼﺸﻤهات تﯿﺮه می شه بﺪخلﻖ تﺮ می شی دیﮕه بهﺶ عادت کﺮدمبا مالیﻤﺖ اﺿاﻓه کﺮد :مﻦ یه نﻈﺮیه در ایﻦ باره دارم
پﺲ او تعﺮیﻒ خﻮدش را داشﺖ  .بﺪون شﮏ داشﺖ  .زمانی که به ایﻦ ﻓکﺮ کﺮدم که او ﭼقﺪر به حقﯿقﺖ نﺰدیﮏ شﺪه اسﺖ
تﺮس عﻤﯿقی در درونﻢ حﺲ کﺮدم .
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ﻏﺮایﺰ او هﻤه ﻏلﻂ بﻮدنﺪ بﺮعکﺲ هﻤه ي مﺮدم  .حﺘﻤاً مﺸکلی وجﻮد داشﺖ  ،او آنﻄﻮر که بﺸﺮ ﻗادر به تﺸﺨﯿﺺ خﻄﺮ بﻮد
نﻤی شﺪ  .واکﻨﺶ او معکﻮس بﻮد  .به جاي ﻓﺮارایﺴﺘادگی می کﺮد  ،به سﻤﺖ ﭼﯿﺰي که بایﺪ او را می تﺮسانﺪ
مﺘﻮجه آن
جﺬب مﯿﺸﺪ ...
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رمان

 بازم نﻈﺮیه؟ م م -هﻢ مبا سهﻞ انﮕاري لقﻤه ي دیﮕﺮي را جﻮیﺪ .انﮕار نه انﮕار که داشﺖ در مﻮرد جﻨﺒه هاي یﮏ هﯿﻮﻻ با خﻮد هﯿﻮﻻ بﺤﺚ می
کﺮد .
زمانی که حﺮﻓﺶ را ادامه نﺪاد به دروغ گفﺘﻢ :امﯿﺪوارم ایﻦ دﻓعه خالﻗﯿﺖ بﯿﺸﺘﺮي از خﻮدت نﺸﻮن داده باشی
ﭼﯿﺰي که واﻗعاً امﯿﺪش را داشﺘﻢ ایﻦ بﻮد که اشﺘﺒاه کﻨﺪ مایﻞ ها از اصﻞ حقﯿقﺖ دور باشﺪ
 یا هﻨﻮزم از کﺘاب هاي کارتﻮنی کﻒ مﯿﺮي؟انﺪکی با کﻤﺮویی گفﺖ :خﻮب  ،نه  ،ایﻨﻮ از تﻮي کﺘاب هاي کارتﻮنی درنﯿاوردم  ،ولی تﻨهایی هﻢ پﯿﺪاش نکﺮدم
از بﯿﻦ دنﺪان هایﻢ پﺮسﯿﺪم  :و ...؟
به ﻃﻮر حﺘﻢ اگﺮ نﺰدیﮏ بﻮد ﻓﺮیاد بکﺸﺪ ایﻨقﺪر با آرامﺶ حﺮف نﻤی زد
هﻨﮕامی که مﺮدد مانﺪه بﻮد و لﺒﺶ را گاز می گﺮﻓﺖ  ،سﺮو کله ي پﯿﺸﺨﺪمﺖ با ﻏﺬاي بال پﯿﺪا شﺪ  .زمانی که گارسﻮن
بﺸقاب را جلﻮي بال گﺬاشﺖ و سﭙﺲ پﺮسﯿﺪ که مﻦ ﭼﯿﺰي ﻻزم دارم یا نه انﺪکی به او تﻮجه کﺮدم .

به مﺤﺾ ایﻨکه دوباره تﻨها شﺪیﻢ با اﺿﻄﺮاب او را تﺸﻮیﻖ به حﺮف زدن کﺮدم :داشﺘی می گفﺘی؟
با صﺪاي آهﺴﺘه اي گفﺖ:در بارش تﻮي ماشﯿﻦ بهﺖ می گﻢ.
آه  ،حﺘﻤاً ﭼﯿﺰ بﺪي بﻮد  .او مایﻞ به گفﺘﻦ حﺪس هایﺶ در اﻃﺮاف دیﮕﺮان نﺒﻮد .
ناگهان اﺿاﻓه کﺮد :اگه که
به ﻗﺪري عﺼﺒی بﻮدم که کلﻤات خﺮناس مانﻨﺪ از گلﻮیﻢ خارج شﺪ :شﺮط و شﺮوﻃی هﺴﺖ؟
 خﺐ  ،الﺒﺘه یه ﭼﻨﺪتایی سﻮال دارمبا صﺪاي خﺸﻨی تایﯿﺪ کﺮدم :الﺒﺘه
احﺘﻤاﻻً سﻮاﻻتﺶ کاﻓی بﻮد تا بفهﻤﻢ اﻓکارش به کﺠاها رﻓﺘه اسﺖ  .ولی ﭼﻄﻮر بایﺪ به آنها جﻮاب می دادم ؟ با دروغ هاي
مﺼلﺤﺖ آمﯿﺰ ؟ یا با گفﺘﻦ حقﯿقﺖ او را ﻓﺮاري می دادم ؟ یا وﻗﺘی ﻗادر به تﺼﻤﯿﻢ گﯿﺮي نﺒﻮدم اصالً جﻮاب نﻤی دادم ؟
زمانی که پﯿﺸﺨﺪمﺖ مﺠﺪدا ً سﻮدا آورد در سکﻮت نﺸﺴﺘﯿﻢ .
زمانی که او رﻓﺖ با آرواره ي سﺨﺖ شﺪه گفﺘﻢ :خﻮب  ،شﺮوع کﻦ
 تﻮ ﭼﺮا تﻮي پﻮرت آنﺠلﺲ بﻮدي ؟ایﻦ سﻮال خﯿلی آسانی بﻮد -لﺒﺘه بﺮاي او  .به ﭼﯿﺰي اﻗﺮار نکﺮدم  ،ﭼﺮا که مﻤکﻦ بﻮد جﻮابﻢ هﺮﭼﻨﺪ صادﻗانه  ،پﺮده از
ﭼﯿﺰهاي زیادي بﺮدارد می خﻮاسﺘﻢ او اول ﭼﯿﺰي ﻓاش کﻨﺪ .
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ﻓقﻂ نﻮشابه ي بﯿﺸﺘﺮي درخﻮاسﺖ کﺮدم  .پﯿﺸﺨﺪمﺖ مﺘﻮجه شﯿﺸه هاي خالی شﺪ  .آنها را بﺮداشﺖ و رﻓﺖ .
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گفﺘﻢ :بعﺪي
 ولی اون از هﻤه راحﺖ تﺮهدوباره گفﺘﻢ :بعﺪي
از امﺘﻨاع مﻦ ناامﯿﺪ شﺪه بﻮد  .نﮕاهﺶ را از مﻦ بﺮگﺮﻓﺖ و به ﻏﺬایﺶ انﺪاخﺖ .

در حالی که سﺨﺖ در ﻓکﺮ بﻮد  ،آهﺴﺘه تکه اي از ﻏﺬا را با ﭼﻨﮕال در دهانﺶ گﺬاشﺖ و با تﺄمﻞ شﺮوع به جﻮیﺪن آن کﺮد .
ﻏﺬا را بلعﯿﺪ و پﺸﺖ آن کﻤی دیﮕﺮ از نﻮشابه نﻮشﯿﺪ  .و بعﺪ باﻻخﺮه به مﻦ نﮕاه کﺮد  .ﭼﺸﻢ هاي او از ﻇﻦ ریﺰ شﺪه بﻮدنﺪ
.
گفﺖ :خﯿلی خﻮب  .بﺰار بﮕﯿﻢ  ،ﻓﺮﺿاً...یه شﺨﺼی ...می دونه مﺮدم ﭼی ﻓکﺮ می کﻨﻦ  ،به عﺒارت دیﮕه ذهﻦ ها رو می
خﻮنه الﺒﺘه به اسﺘﺜﻨاي یه ﭼﻨﺪ نفﺮ
وﺿعﯿﺖ بﺪتﺮ از ایﻨها بﻮد .
ایﻦ حﺮف علﺖ لﺒﺨﻨﺪ کﻤﺮنﮓ او در ماشﯿﻦ را تﻮﺿﯿﺢ می داد  .او سﺮیﻊ مﺴاﺋﻞ را می گﺮﻓﺖ تا به حال هﯿﭻ کﺲ ایﻦ حﺪس
را در مﻮرد مﻦ نﺰده بﻮد  .به ﻏﯿﺮ از کارﻻیﻞ  ،که آن هﻢ کامالً واﺿﺢ بﻮد  ،ﭼﺮاکه در اول ﻃﻮري به اﻓکار او پاسﺦ داده
بﻮدم که انﮕار آنها را بﺮاي مﻦ بازگﻮ کﺮده بﻮد  .او پﯿﺶ از آن مﺘﻮجه شﺪه بﻮد که مﻦ ...

جﻤله اش را تﺼﺤﯿﺢ کﺮدم :بﯿا ﻓﺮض کﻨﯿﻢ ﻓقﻂ به اسﺘﺜﻨاي یﮏ نفﺮ
با لﺒﺨﻨﺪي مﺒارزه می کﺮد او از صﺪاﻗﺖ انﺪك مﻦ خﻮشﻨﻮد شﺪه بﻮد
 باشه  ،پﺲ ﻓقﻂ به اسﺘﺜﻨاي یه نفﺮ  .ایﻦ ﻗابلﯿﺖ ﭼﻄﻮري عﻤﻞ می کﻨه ؟ ﭼه مﺤﺪودیﺖ هایی داره ؟ ﭼﻄﻮر ...مﻤکﻨه یه نفﺮ...شﺨﺺ دیﮕه اي رو دﻗﯿقاً سﺮ مﻮﻗﻊ پﯿﺪا کﻨه ؟ اون ﭼﻄﻮر می دونه که دخﺘﺮه تﻮي دردسﺮ اﻓﺘاده ؟
 ﻓﺮﺿاً ؟ آرهلﺒهاي او جﻤﻊ شﺪنﺪ  ،ﭼﺸﻤان ژرف ﻗهﻮه اي رنﮕﺶ خﻮشﻨﻮد بﻮدنﺪ .
 خﻮبمکﺚ کﺮدم :اگه ...اون یه نفﺮ
پﯿﺸﻨهاد کﺮد :بﯿا اسﻤﺶ رو بﺬاریﻢ جﻮ
ناخﻮدآگاه در جﻮاب شﻮر و شﻮق او لﺒﺨﻨﺪ زدم  .آیا او واﻗعاً ﻓکﺮ می کﺮد حقﯿقﺖ ﭼﯿﺰ خﻮبی اسﺖ ؟ اگﺮ رازهاي مﻦ خﻮش
آیﻨﺪ بﻮدنﺪ پﺲ ﭼﺮا آنها را از او پﻨهان می کﺮدم ؟
 -باشه  ،پﺲ اسﻤﺶ جﻮ باشه  .اگه جﻮ حﻮاسﺶ به اون شﺨﺺ بﻮده باشه  ،احﺘﯿاج نﺒﻮده زمان بﻨﺪیﺶ خﯿلی دﻗﯿﻖ باشه
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ایﻦ سﻮال آنقﺪرها هﻢ بﺪ نﺒﻮد  .در حﯿﻦ ایﻨکه می دانﺴﺖ مﺸکلی در رابﻄه با مﻦ وجﻮد دارد  ،می تﻮانﺴﺖ جﺪي تﺮ از ایﻨها
هﻢ باشﺪ  .به هﺮ حال ﻗابلﯿﺖ ذهﻦ خﻮانی از کارهاي مﺨﺘﺺ به خﻮن آشام ها نﺒﻮد  .با نﻈﺮیه پﺮدازي او کﻨار آمﺪم .
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سﺮم را تکان دادم و از لﺮزیﺪن به خاﻃﺮ ﻓکﺮ به آنکه ﭼقﺪر نﺰدیﮏ بﻮد امﺮوز دیﺮ بﺮسﻢ را سﺮکﻮب کﻨﻢ

 ﻓقﻂ تﻮ می تﻮنی تﻮي شهﺮ به ایﻦ کﻮﭼﯿکی دﭼار دردسﺮ بﺸی  .می دونی  ،تﻮ آمار جﺮم و جﻨایﺖ یه دهه ي ایﻦ شهﺮ روباﻻ بﺮدي
لﺒﺶ در یﮏ ﻃﺮف آویﺰان شﺪ و بعﺪ گفﺖ  :مﺜﻞ ایﻨکه داشﺘﯿﻢ از یه مﻮرد ﻓﺮﺿی حﺮف می زدیﻢ
به لﺤﻦ آزرده ي او خﻨﺪیﺪم .
لﺐ هاي او  ،پﻮسﺘﺶ ...بﺴﯿار لﻄﯿﻒ به نﻈﺮ می رسﯿﺪنﺪ  .دلﻢ می خﻮاسﺖ آنها را لﻤﺲ کﻨﻢ  .دلﻢ می خﻮاسﺖ انﮕﺸﺘانﻢ را
زیﺮ ابﺮوهاي در هﻢ رﻓﺘه ي او ﻓﺸار دهﻢ و آنها را باﻻ بﺒﺮم  .ﻏﯿﺮ مﻤکﻦ بﻮد  .پﻮسﺖ مﻦ باعﺚ بﯿﺰاري او می شﺪ .
ﻗﺒﻞ از آنکه خﻮدم را از ایﻦ اﻓﺴﺮده تﺮ کﻨﻢ سﺮ مکالﻤه بﺮگﺸﺘﻢ  .گفﺘﻢ :آره  ،حﻖ با تﻮﺋه  .می شه اسﻢ تﻮرو بﺰاریﻢ جﯿﻦ؟
او به ﻃﺮف مﻦ خﻢ شﺪ  ،تﻤام آزردگی ها از ﭼﺸﻤان گﺸاد شﺪه ي او رخﺖ بﺮبﺴﺘه بﻮد .
پﺮسﯿﺪ:از کﺠا می دونﺴﺘی؟
صﺪایﺶ آهﺴﺘه و مﺸﺘاق بﻮد بایﺪ حقﯿقﺖ را به او می گفﺘﻢ ؟ و اگﺮ جﻮاب مﺜﺒﺖ بﻮد  ،کﺪام ﻗﺴﻤﺖ را بایﺪ بﺮایﺶ تعﺮیﻒ می
کﺮدم ؟
دلﻢ می خﻮاسﺖ به او بﮕﻮیﻢ  .دلﻢ می خﻮاسﺖ لﯿاﻗﺖ اعﺘﻤادي که هﻨﻮز در ﭼهﺮه ي او دیﺪه می شﺪ را داشﺘه باشﻢ .

و دسﺘﺶ را دراز کﺮد تا دسﺖ هاي مﺮا که روي مﯿﺰ خالی پﯿﺶ رویﻢ ﻗﺮار داشﺘﻨﺪ بﮕﯿﺮد .
آنها را کﻨار کﺸﯿﺪم از ﻓکﺮ عکﺲ العﻤﻞ او در بﺮابﺮ پﻮسﺖ یﺦ زده و سﻨﮕی ام مﺘﻨفﺮ بﻮدم و او دسﺘﺶ را انﺪاخﺖ .
مﻦ می دانﺴﺘﻢ که می تﻮانﻢ به او بﺮاي نﮕه داشﺘﻦ رازهایﻢ اعﺘﻤاد کﻨﻢ ؛ او ﻗابﻞ اعﺘﻤاد و خﻮش ﻗلﺐ بﻮد  .ولی نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ
مﻄﻤﺌﻦ باشﻢ که از آنها وحﺸﺖ نﻤی کﻨﺪ  .او بایﺪ می تﺮسﯿﺪ  .حقﯿقﺖ ﭼﯿﺰي جﺰ خﻮف و وحﺸﺖ نﺒﻮد .
زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ :نﻤی دونﻢ راه دیﮕه اي هﻢ دارم یا نه
بﯿاد آوردم که زمانی به شﻮخی به او گفﺘه بﻮدم که به ﻃﺮز عﺠﯿﺒی ناهﻮشﯿار اسﺖ و اگﺮ درسﺖ مﺘﻮجه شﺪه بﻮدم او از مﻦ
رنﺠﯿﺪه بﻮد  .خﻮب  ،عادﻻنه ﻗﻀاوت نکﺮده بﻮدم
 مﻦ اشﺘﺒاه می کﺮدم تﻮ خﯿلی دﻗﯿﻖ تﺮ وهﺸﯿار تﺮ از اون ﭼﯿﺰي هﺴﺘی که بهﺖ نﺴﺒﺖ داده بﻮدم.و هﺮﭼﻨﺪ مﻤکﻦ بﻮد مﺘﻮجه نﺸﺪه باشﺪ  ،ولی حﺴﻦ هاي بﺴﯿاري را نﯿﺰ به او نﺴﺒﺖ داده بﻮدم  .او هﯿﭻ ﭼﯿﺰ را از ﻗلﻢ نﻤی
انﺪاخﺖ .
در حالی که لﺒﺨﻨﺪ می زد به شﻮخی گفﺖ :ﻓکﺮ می کﺮدم تﻮ هﯿﭻ وﻗﺖ اشﺘﺒاه نﻤی کﻨی
 ﻗﺒالً ها ایﻨﻄﻮر بﻮدمﻦ در گﺬشﺘه می دانﺴﺘﻢ ﭼه می کﻨﻢ  .هﻤﯿﺸه از مﺴﯿﺮي که انﺘﺨاب می کﺮدم مﻄﻤﺌﻦ بﻮدم  .و حاﻻ هﻤه ﭼﯿﺰآشفﺘه و درهﻢ
بﻮد .
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زمﺰمه وار گفﺖ.:می دونی ،تﻮ می تﻮنی به مﻦ اعﺘﻤاد کﻨی
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با ایﻨﺤال آن را با هﯿﭻ ﭼﯿﺰ عﻮض نﻤی کﺮدم  .مﻦ زنﺪگی اي که در آن هﻤه ﭼﯿﺰ سﺮ جاي خﻮدش بﻮد را نﻤی خﻮاسﺘﻢ  .نه
اگﺮ ایﻦ آشفﺘﮕی به معﻨاي بﻮدن با بال بﻮد .
ادامه دادم :راجﻊ به ﭼﯿﺰهاي دیﮕه هﻢ اشﺘﺒاه می کﺮدم  .تﻮ آهﻦ رباي جﺬب حﻮادث نﯿﺴﺘی ﭼﻨﯿﻦ آهﻦ ربایی به حﺪ کاﻓی
معﺮف شﺨﺼﯿﺖ تﻮ نﯿﺴﺖ  .تﻮ آهﻦ رباي جﺬب دردسﺮها هﺴﺘی  .اگه در شعاع ده مایلی تﻮ ﭼﯿﺰ خﻄﺮناکی وجﻮد داشﺘه
می کﻨه و به سﺮاﻏﺖ مﯿاد
باشه  ،مﻄﻤﺌﻨاً پﯿﺪات
ﭼﺮا او ؟ مﮕﺮ ﭼه کﺮده بﻮد که سﺰاوار یکی از ایﻨها باشﺪ ؟
صﻮرت بال دوباره جﺪي شﺪ:و تﻮ خﻮدت رو هﻢ تﻮي اون دسﺘه ﻗﺮار مﯿﺪي؟
صﺪاﻗﺖ درباره ي ایﻦ سﻮال از هﻤه ﭼﯿﺰ مهﻢ تﺮ بﻮد
 بﺪون شﮏﭼﺸﻤان او انﺪکی تﻨﮓ شﺪنﺪ حاﻻ مﺸکﻮك نﺒﻮد  ،ﻓقﻂ به ﻃﺮز عﺠﯿﺒی نﮕﺮان به نﻈﺮ می رسﯿﺪ  .آهﺴﺘه و با تامﻞ  ،دومﺮتﺒه
دسﺘﺶ را از آن سﻮي مﯿﺰ دراز کﺮد  .یﮏ ایﻨﭻ دسﺘﻢ را از او دور کﺮدم  ،ولی آن را نادیﺪه گﺮﻓﺖ  ،مﺼﻤﻢ بﻮد که مﺮا
لﻤﺲ کﻨﺪ  .نفﺴﻢ را حﺒﺲ کﺮدم نه به خاﻃﺮ عﻄﺮ او  ،به خاﻃﺮ تﻨﺶ ناگهانی سﺨﺖ  .تﺮس  .پﻮسﺖ مﻦ او را مﻨﺰجﺮ می
کﺮد  .او پا به ﻓﺮار می گﺬاشﺖ .

لﺒﺨﻨﺪ ملﯿﺤی گﻮشه ي لﺐ هاي او را باﻻ بﺮد .
گفﺖ:مﻤﻨﻮنﻢ
با ﭼﺸﻢ هاي خﺮسﻨﺪي نﮕاه خﯿﺮه ي مﺮا مالﻗات کﺮد :ایﻦ بار دومی بﻮد که گﺬاشﺘی بهﺖ دسﺖ بﺰنﻢ
انﮕﺸﺘان لﻄﯿﻒ او روي دسﺘﻢ درنﮓ کﺮدنﺪ  ،انﮕار که بﻮدن در آنﺠا را خﻮشایﻨﺪ یاﻓﺘه بﻮدنﺪ .
تا جایی که امکان داشﺖ با لﺤﻨی عادي جﻮاب دادم :پﺲ دیﮕه واسه بار سﻮم سعی نکﻦ  ،باشه ؟
شکلکی درآورد  ،ولی سﺮش را به نﺸانه ي رﺿایﺖ تکان داد .
دسﺖ هایﻢ را از از زیﺮ دسﺘان او بﯿﺮون کﺸﯿﺪم  .با ایﻨکه تﻤاس دسﺖ او احﺴاسی مﻄﺒﻮع به مﻦ مﯿﺪاد  ،ﻗﺼﺪ نﺪاشﺘﻢ صﺒﺮ
کﻨﻢ تا جادوي بﺮدباري او تﻤام شﻮد و جاي خﻮد را به تﻨفﺮ بﺪهﺪ  .دسﺖ هایﻢ را زیﺮ مﯿﺰ مﺨفی کﺮدم .
ﭼﺸﻤان او را خﻮانﺪم ؛ گﺮﭼه ذهﻦ او ساکﺖ بﻮد  ،می تﻮانﺴﺘﻢ اعﺘﻤاد و هﻢ شﮕفﺖ زدگی را در آنها مﺸاهﺪه کﻨﻢ  .مﺘﻮجه
شﺪم که در ایﻦ لﺤﻈه می خﻮاهﻢ به سﻮال هاي او جﻮاب ده ﻢ  .نه به ایﻦ دلﯿﻞ که به او مﺪیﻮن بﻮدم  .نه بﺮاي ایﻨکه می
خﻮاسﺘﻢ به مﻦ اعﺘﻤاد کﻨﺪ.
می خﻮاسﺘﻢ او مﺮا بﺸﻨاسﺪ .
به او گفﺘﻢ  :مﻦ تﻮرو تا پﻮرت آنﺠلﺲ تعقﯿﺐ کﺮدم
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با نﻮك انﮕﺸﺘانﺶ به نﺮمی پﺸﺖ دسﺘﻢ را نﻮازش کﺮد  .احﺴاسی که گﺮماي تﻤاس مالیﻢ و راﻏﺐ او در مﻦ به وجﻮد آورد
مانﻨﺪ هﯿﭻ ﭼﯿﺰي که ﻗﺒالً حﺲ کﺮده باشﻢ نﺒﻮد  .می شﺪ گفﺖ که لﺬت خالﺺ بﻮد  .اگﺮ ایﻨقﺪر نﻤی تﺮسﯿﺪم  ،می تﻮانﺴﺖ
باشﺪ  .هﻤان ﻃﻮر که پﻮسﺖ سﺮد و سﻨﮕی مﺮا لﻤﺲ می کﺮد صﻮرتﺶ را تﻤاشا کﺮدم  ،هﻨﻮز ﻗادر به نفﺲ کﺸﯿﺪن نﺒﻮدم .
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کلﻤات به ﻗﺪري سﺮیﻊ خارج می شﺪنﺪ که نﻤی شﺪ آنها را ویﺮایﺶ کﻨﻢ  .از خﻄﺮگفﺘﻦ حقﯿقﺖ آگاه بﻮدم  ،می دانﺴﺘﻢ که ﭼه
ریﺴکی می کﺮدم  .هﺮلﺤﻈه امکان داشﺖ جﯿﻎ هاي هﯿﺴﺘﺮیایی  ،آرامﺶ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿعی او را در هﻢ بﺸکﻨﻨﺪ  .دانﺴﺘﻦ ایﻦ
مﻮﺿﻮع نه تﻨها باعﺚ مﺘﻮﻗﻒ کﺮدنﻢ نﺸﺪ بلکه مﺮا بﺮ آن داشﺖ که سﺮیﻊ تﺮ حﺮف بﺰنﻢ
 مﻦ تا حاﻻ هﯿﭻ وﻗﺖ سعی نکﺮده بﻮدم از جﻮن شﺨﺺ خاصی مﺮاﻗﺒﺖ کﻨﻢ و ایﻦ خﯿلی دردسﺮساز تﺮ از اونﯿه که ﻓکﺮمی کﺮدم  .ولی احﺘﻤاﻻً تﻨها دلﯿلﺶ ایﻨه که اون شﺨﺺ تﻮ هﺴﺘی  .مﺮدم عادي بﺪون ایﻨکه به ایﻦ هﻤه مﺼﯿﺒﺖ دﭼار بﺸﻦ
روزهاشﻮنﻮ می گﺬرونﻦ
مﻨﺘﻈﺮ  ،به او خﯿﺮه شﺪم .
او لﺒﺨﻨﺪ زد  .گﻮشه ي لﺐ هایﺶ باﻻ رﻓﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻢ هاي شکالتﯿﺶ گﺮم شﺪنﺪ .مﻦ هﻤﯿﻦ حاﻻ به تعقﯿﺐ او اﻗﺮار کﺮده بﻮدم و
او لﺒﺨﻨﺪ می زد .
پﺮسﯿﺪ :تا حاﻻ ﻓکﺮ کﺮدي که شایﺪ هﻤﻮن دﻓعه ي اول  ،با اون سانﺤه ي ون  ،عﺠﻞ مﻦ رسﯿﺪه بﻮده و تﻮ تﻮي سﺮنﻮشﺖ
دسﺖ بﺮدي؟
 اون که بار اول نﺒﻮدسﺮم را پایﯿﻦ انﺪاخﺘﻢ و به رومﯿﺰي زرشکی خﯿﺮه شﺪم  ،شانه هایﻢ از شﺮم خﻢ شﺪنﺪ  .حﺼارهاي مﻦ پایﯿﻦ کﺸﯿﺪه شﺪه
بﻮدنﺪ  ،حقﯿقﺖ هﻤﭽﻨان بی پﺮوایانه خﻮدنﻤایی می کﺮد

ایﻦ حﺮف حقﯿقﺖ داشﺖ و خﺸﻢ مﺮا بﺮانﮕﯿﺨﺖ  .مﻦ مانﻨﺪ تﯿﻎ گﯿﻮتﯿﻦ باﻻي زنﺪگی او ﻗﺮار گﺮﻓﺘه بﻮدم  .انﮕار او به وسﯿله
ي سﺮنﻮشﺘی ناحﻖ و بﯿﺪادگﺮ بﺮاي مﺮدن نﺸان شﺪه بﻮد واز آنﺠایی که مﻦ وسﯿله اي بﺮﺿﺪ آن شﺪه بﻮدم هﻤان سﺮنﻮشﺖ
کﻤﺮ به اعﺪام او بﺴﺘه بﻮد و به کار خﻮد ادامه مﯿﺪاد  .در سﺮم به ﻗﺴﻤﺖ و سﺮنﻮشﺖ او شﺨﺼﯿﺖ دادم یﮏ گﺮیﺰلی  ،یﮏ
عﺠﻮزه ي حﺴﻮد  ،یﮏ جانﻮر کﯿﻨه تﻮز  .دلﻢ می خﻮاسﺖ  ،ﭼﯿﺰي یا کﺴی مﺴﺌﻮل ایﻦ باشﺪ تا ﭼﯿﺰي عﯿﻨی داشﺘه باشﻢ که
در بﺮابﺮش بﺠﻨﮕﻢ  .ﭼﯿﺰي  ،هﺮﭼﯿﺰي که نابﻮدش کﻨﻢ تا بِال در امان باشﺪ .
بال خﯿلی ساکﺖ بﻮد ؛ تﻨفﺴﺶ تﻨﺪ شﺪه بﻮد .
سﺮم را بلﻨﺪ کﺮدم تا او را بﺒﯿﻨﻢ  ،می دانﺴﺘﻢ که باﻻخﺮه تﺮسی که مﻨﺘﻈﺮ آن بﻮدم را خﻮاهﻢ دیﺪ  .مﮕﺮ هﻤﯿﻦ حاﻻ اﻗﺮار
نکﺮده بﻮدم که ﭼقﺪر نﺰدیﮏ بﻮده او را بکﺸﻢ ؟ نﺰدیﮏ تﺮ از ونی که ﭼﻨﺪ ایﻨﭻ بﯿﺸﺘﺮ نﻤانﺪه بﻮد تا به او بﺮخﻮرد کﻨﺪ  .و
هﻨﻮز هﻤﭽﻨان صﻮرتﺶ آرام بﻮد  ،ﻓقﻂ ﭼﺸﻢ هایﺶ از نﮕﺮانی تﻨﮓ شﺪه بﻮدنﺪ.
 یادت مﯿاد ؟بایﺪ آن را به خاﻃﺮ می داشﺖ
گفﺖ :آره
صﺪایﺶ مﺤکﻢ و جﺪي بﻮد  .ﭼﺸﻤان ژرﻓﺶ پﺮ از درك او می دانﺴﺖ  .او می دانﺴﺖ که خﻮاسﺘه بﻮدم او را به ﻗﺘﻞ بﺮسانﻢ
 .پﺲ ﻓﺮیادها ﭼه شﺪه بﻮدنﺪ ؟
گفﺘﻢ :و با ایﻦ حال  ،هﻨﻮز ایﻨﺠا نﺸﺴﺘی؟
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 آره  .ایﻨﺠا نﺸﺴﺘﻢ ...به خاﻃﺮ تﻮحالﺖ ﭼهﺮه اش تﻐﯿﯿﺮ کﺮد  ،کﻨﺠکاو شﺪه بﻮد  ،مﻮﺿﻮع را عﻮض کﺮد مﻦ سﺮدر نﻤﯿارم
 -ﭼﻮن تﻮ امﺮوز یه جﻮري که می دونﺴﺘی ﭼﻄﻮر پﯿﺪام کﻨی...؟

ناامﯿﺪانه  ،یﮏ بار دیﮕﺮ به مانعی که از اﻓکار او مﺤاﻓﻈﺖ می کﺮد ﻓﺸار آوردم  ،از جانﻢ می گﺬشﺘﻢ تا سﺮ از آنها
دربﯿاورم  .ایﻦ هﯿﭻ معﻨاي معقﻮﻻنه اي بﺮاي مﻦ نﺪاشﺘﻨﺪ  .وﻗﺘی حقﯿقﺖ آشکارا پﯿﺶ روي او خﻮدنﻤایی می کﺮد ﭼﻄﻮر می
تﻮانﺴﺖ به ﭼﯿﺰهاي دیﮕﺮ اهﻤﯿﺖ دهﺪ ؟
با لﺤﻦ مﺸﺮوﻃی گفﺘﻢ :تﻮ بﺨﻮر  ،مﻦ هﻢ حﺮف می زنﻢ
بﺮاي کﺴﺮي از ﺛانﯿه آن را سﺒﮏ سﻨﮕﯿﻦ کﺮد و بعﺪ  ،با سﺮعﺘی که به آرامﺶ او خﯿانﺖ می کﺮد لقﻤه ي دیﮕﺮي در دهانﺶ
گﺬاشﺖ  .بﯿﺶ از آنکه ﭼﺸﻤانﺶ نﺸان می داد از جﻮاب مﻦ پﺮیﺸان بﻮد .
به او گفﺘﻢ :پﯿﺪا کﺮدن رد تﻮ سﺨﺖ تﺮ از حﺪ معﻤﻮله  .معﻤﻮًﻻ رد گﯿﺮي اﻓﺮادي که اﻓکارشﻮن رو شﻨﯿﺪم خﯿلی راحﺘه
هﻤان ﻃﻮر که ایﻦ را می گفﺘﻢ با دﻗﺖ ﭼهﺮه ي او را نﮕاه کﺮدم  .درسﺖ حﺪس زدن یﮏ ﭼﯿﺰ بﻮد  ،تایﯿﺪ شﺪن آن یﮏ ﭼﯿﺰ
دیﮕﺮ  .ﭼﺸﻤان بال گﺸاد شﺪه بﻮدنﺪ و بی حﺮکﺖ نﺸﺴﺘه بﻮد  .هﻤان ﻃﻮر که مﻨﺘﻈﺮ وحﺸﺖ زده شﺪن او بﻮدم حﺲ کﺮدم
دنﺪان هایﻢ به هﻢ سایﯿﺪه می شﻮنﺪ .

 مﻦ با دﻗﺖ نه ﭼﻨﺪان زیادي جﺴﯿکا رو تﺤﺖ نﻈﺮ داشﺘﻢبا گفﺘﻦ هﺮ کلﻤه ﭼهﺮه ي او را سﺒﮏ سﻨﮕﯿﻦ می کﺮدم :هﻤﻮن ﻃﻮر که گفﺘﻢ  ،ﻓقﻂ تﻮ مﻤکﻨه تﻮي پﻮرت آنﺠلﺲ به دردسﺮ
بﯿفﺘی
نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ از اﺿاﻓه کﺮدن آن خﻮدداري کﻨﻢ  .آیا مﺘﻮجه شﺪه بﻮد که زنﺪگی دیﮕﺮ انﺴان ها مانﻨﺪ او با تﺠﺮبﯿات مﺮگ بار
گﺮه نﺨﻮرده اسﺖ  ،یا خﻮدش را عادي می دانﺴﺖ ؟ تا به حال با کﺴی روبه رو نﺸﺪه بﻮدم که ایﻨقﺪر از عادي بﻮدن دور
باشﺪ
 اولﺶ دﻗﺖ نکﺮده بﻮدم که از اونها جﺪا شﺪي  .وﻗﺘی مﺘﻮجه شﺪم که تﻮ دیﮕه هﻤﺮاه اون نﺒﻮدي دنﺒالﺖ به کﺘابفﺮوشی ايکه تﻮ ذهﻦ جﺴﯿکا دیﺪه بﻮدم رﻓﺘﻢ  .مﻄﻤﺌﻦ بﻮدم که تﻮ وارد اونﺠا نﺸﺪه بﻮدي و  ،به ﻃﺮف جﻨﻮب رﻓﺘی ...و می دونﺴﺘﻢ که
هﺮجایی بﻮدي به زودي بایﺪ بﺮمی گﺸﺘی  .بﻨابﺮایﻦ مﻨﺘﻈﺮت شﺪم  ،اتفاﻗی مﺸﻐﻮل گﺸﺘﻦ تﻮي ذهﻦ مﺮدم تﻮي خﯿابﻮن بﻮدم
تا تﺼﻮیﺮ تﻮرو تﻮي ذهﻦ کﺴی بﺒﯿﻨﻢ و بﺪونﻢ که کﺠایی  .هﯿﭻ دلﯿلی بﺮاي نﮕﺮانی نﺪاشﺘﻢ ...ولی یه جﻮر عﺠﯿﺒی دلﻮاپﺲ
بﻮدم
زمانی که احﺴاس وحﺸﺖ را به یاد می آوردم نفﺲ هاي تﻨﺪ تﺮ بﯿﺮون می آمﺪ  .عﻄﺮ او در گلﻮیﻢ شعله کﺸﯿﺪ و مﻦ
خﻮشﺤال شﺪم  .ایﻦ درد به آن معﻨا بﻮد که او زنﺪه اسﺖ  .تا زمانی که مﻦ می سﻮخﺘﻢ  ،او در امان بﻮد .
 هﻤﯿﻦ ﻃﻮر که ...گﻮش می کﺮدم با ماشﯿﻦ گﺸﺖ می زدمامﯿﺪوار بﻮدم کلﻤه ي گﻮش دادن بﺮایﺶ معﻨایی داشﺘه باشﺪ  .بایﺪ گﯿﺞ کﻨﻨﺪه می بﻮد
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اما او ﻓقﻂ یﮏ بار پلﮏ زد  ،با صﺪاي بلﻨﺪ ﻏﺬا را ﻓﺮو بﺮد و بعﺪ  ،به سﺮعﺖ تکه ي دیﮕﺮي با ﭼﻨﮕال بﺮداشﺖ و در
دهانﺶ گﺬاشﺖ  .او می خﻮاسﺖ مﻦ ادامه دهﻢ .
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 خﻮرشﯿﺪ رﻓﺘه رﻓﺘه ﻏﺮوب می کﺮد و دیﮕه ﭼﯿﺰي نﻤﻮنﺪه بﻮد که پﯿاده بﺸﻢ و پاي پﯿاده دنﺒالﺖ راه بﯿفﺘﻢ  .و بعﺪ ...هﻤان ﻃﻮر که آن خاﻃﺮه در ذهﻨﻢ جان می گﺮﻓﺖ کامالً واﺿﺢ و شفاف  ،انﮕار دوباره در آن لﺤﻈه بﻮدم حﺲ کﺮدم هﻤان
خﺸﻢ و خﻮنﺨﻮاهی درونﻢ را می شﻮیﺪ و به یﺦ تﺒﺪبﻞ می کﻨﺪ  .مﻦ خﻮاهان مﺮگ او بﻮدم  .به مﺮگ او نﯿازمﻨﺪ بﻮدم  .در
حﯿﻦ ایﻨکه بﺮاي نﮕه داشﺘﻦ خﻮدم ایﻨﺠا سﺮ مﯿﺰ تﻤﺮکﺰ کﺮده بﻮدم آرواره ام سﺨﺖ می شﺪ  .بال هﻨﻮز به مﻦ نﯿاز داشﺖ .
ﻓقﻂ هﻤﯿﻦ اهﻤﯿﺖ داشﺖ .
ﭼﺸﻤان تﯿﺮه اش گﺸاد شﺪه بﻮدنﺪ ،زمﺰمه کﺮد :بعﺪ ﭼی؟
از بﯿﻦ دنﺪان هایﻢ گفﺘﻢ :صﺪاي اﻓکار اونها رو شﻨﯿﺪم
ﻗادر نﺒﻮدم ازادا شﺪن کلﻤات به مانﻨﺪ ﻏﺮش خﻮدداري کﻨﻢ :صﻮرت تﻮ رو تﻮي ذهﻦ اون دیﺪم
به سﺨﺘی می تﻮانﺴﺘﻢ در بﺮابﺮ مﯿﻞ شﺪیﺪم بﺮاي کﺸﺘﻦ مقاومﺖ کﻨﻢ  .هﻨﻮز دﻗﯿﻖ می دانﺴﺘﻢ کﺠا او را پﯿﺪا کﻨﻢ  .اﻓکار او که
از سﯿاهی روي آسﻤان شﺐ را کﻢ می کﺮد  ،مﺮا به سﻤﺖ آنها می کﺸﯿﺪ

سعی کﺮدم عکﺲ العﻤﻞ جابﺮانه ام را تﻮﺿﯿﺢ دهﻢ تا مﺘﻮجه شﻮد .
با صﺪایی نﺠﻮاگﻮنه گفﺘﻢ :خﯿلی بﺮام ...سﺨﺖ بﻮد ﻓکﺮشﻢ نﻤی تﻮنی بکﻨی ﭼقﺪر سﺨﺖ که تﻮرو از اونﺠا دور کﻨﻢ و اونها
رو زنﺪه ولﺸﻮن کﻨﻢ  .می تﻮنﺴﺘﻢ بﺰارم تﻮ با جﺴﯿکا و آنﺠال بﺮي  ،ولی می تﺮسﯿﺪم اگه تﻨهام بﺬاري  ،بﺮم دنﺒال اونها
امﺸﺐ بﺮاي بار دوم بﻮد که به ﻗﺼﺪم بﺮاي ارتکاب ﻗﺘﻞ اعﺘﺮاف می کﺮدم  .حﺪاﻗﻞ ایﻦ یکی تﻮجﯿه پﺬیﺮ بﻮد .
هﻨﮕامی که بﺮاي کﻨﺘﺮل کﺮدن خﻮدم در تکاپﻮ بﻮدم او ساکﺖ نﺸﺴﺘه بﻮد  .به ﺿﺮبان ﻗلﺐ او گﻮش سﭙﺮدم  .ریﺘﻢ آن نامﻨﻈﻢ
بﻮد  ،اما هﻤان ﻃﻮر که زمان می گﺬشﺖ آهﺴﺘه تﺮ می شﺪ تا ایﻨکه دومﺮتﺒه مﺘعادل بﻮد  .هﻤﯿﻦ ﻃﻮر تﻨفﺴﺶ  ،آرام و مﻨﻈﻢ
بﻮد.به لﺒه ي پﺮتﮕاه بﺴﯿار نﺰدیﮏ شﺪه بﻮدم  .بایﺪ او را به خانه می رسانﺪم  ،ﻗﺒﻞ از ایﻨکه ...
سﭙﺲ آن مﺮد را می کﺸﺘﻢ ؟ آیا حاﻻ که او به مﻦ اعﺘﻤاد کﺮده بﻮد باز به یﮏ ﻗاتﻞ تﺒﺪیﻞ می شﺪم ؟ آیا راهی وجﻮد داشﺖ تا
جلﻮي خﻮدم را بﮕﯿﺮم .
او ﻗﻮل داده بﻮد تا زمانی که تﻨها می شﺪیﻢ آخﺮیﻦ نﻈﺮیه اش را به مﻦ بﮕﻮیﺪ  .آیا می خﻮاسﺘﻢ آن را بﺸﻨﻮم ؟ بﺮاي آن
مﻀﻄﺮب بﻮدم  ،ولی آیا مﻤکﻦ بﻮد سﺰاي کﻨﺠکاوي مﻦ بﺪتﺮ از نﺪانﺴﺘﻦ باشﺪ ؟ در هﺮ صﻮرت  ،بﺮاي یﮏ شﺐ به حﺪ
کاﻓی حقﯿقﺖ تﺤﻮیﻞ او داده بﻮدم .
دوباره به او نﮕاه کﺮدم  .ﭼهﺮه اش رنﮓ پﺮیﺪه تﺮ از گﺬشﺘه  ،ولی آرام بﻮد .
پﺮسﯿﺪم :بﺮاي رﻓﺘﻦ به خﻮنه حاﺿﺮي؟
او گفﺖ :بﺮاي رﻓﺘﻦ حاﺿﺮم
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صﻮرتﻢ را پﻮشانﺪم  ،می دانﺴﺘﻢ حالﺖ آن به یﮏ هﯿﻮﻻ می مانﺪ  ،یﮏ شکارﭼی  ،یﮏ ﻗاتﻞ  .تﺼﻮیﺮ بال پﺸﺖ پلﮏ هاي
بﺴﺘه ام ﺛابﺖ نﮕه داشﺘﻢ و  ،روي ﭼهﺮه او تﻤﺮکﺰ کﺮدم تا خﻮدم را کﻨﺘﺮل کﻨﻢ  .کالﺒﺪ ﻇﺮیﻒ اسﺘﺨﻮان هاي او  ،پﻮشﺶ
پﻮسﺖ نازك و رنﮓ پﺮیﺪه ي او مانﻨﺪ حﺮیﺮي که روي شﯿﺸه کﺸﯿﺪه شﺪه باشﺪ  ،ﻓﻮق العاده لﻄﯿﻒ بﻮد و آسان می شکﺴﺖ .
او بﺮاي ایﻦ دنﯿا خﯿلی آسﯿﺐ پﺬیﺮ بﻮد  .او به یﮏ مﺤاﻓﻆ احﺘﯿاج داشﺖ .و  ،از ﻗﻀاي بﺮعکﺲ و آشفﺘه ي تقﺮیﺮ  ،مﻦ تﻨها
ﭼﯿﺰي بﻮدم که در دسﺘﺮس بﻮد .
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کلﻤات را با دﻗﺖ انﺘﺨاب کﺮده بﻮد  ،انﮕار که یﮏ 'بله' ي خالی به روشﻨی مﻨﻈﻮر او را بﯿان نﻤی کﺮد نا امﯿﺪ کﻨﻨﺪه بﻮد .
پﯿﺸﺨﺪمﺖ بﺮگﺸﺖ  .در حالی که آنﻄﺮف پارتﯿﺸﻦ مﺮدد ایﺴﺘاده بﻮد و به ایﻦ ﻓکﺮ می کﺮد که آیا ﭼﯿﺰ دیﮕﺮي می تﻮانﺪ به
مﻦ پﯿﺸﻨهاد کﻨﺪ یا نه  ،جﻤله ي آخﺮ بال را شﻨﯿﺪه بﻮد  .دلﻢ می خﻮاسﺖ به خاﻃﺮ بعﻀی از پﯿﺸﻨهاداتی که در سﺮش بﻮد
پﺸﺖ ﭼﺸﻢ نازك کﻨﻢ .
از مﻦ پﺮسﯿﺪ :خﺪمﺖ دیﮕه اي از دسﺘﻢ بﺮمﯿاد؟
در حالی که ﭼﺸﻤﻢ به بال بﻮد  ،به او گفﺘﻢ :نه مﺘﺸکﺮم  ،ﻓقﻂ مﻨﺘﻈﺮ صﻮرت حﺴاب هﺴﺘﯿﻢ
پﯿﺸﺨﺪمﺖ به نفﺲ نفﺲ اﻓﺘاد و با شﻨﯿﺪن صﺪاي مﻦ بﻄﻮر آنی به گفﺘه ي بال گﯿﺞ شﺪه بﻮد .
در یﮏ لﺤﻈه  ،با گﻮش دادن به صﺪاي خﻮدم در اﻓکار کﻢ اهﻤﯿﺖ انﺴانی او  ،مﺘﻮجه شﺪم که ﭼﺮا امﺸﺐ ایﻨقﺪر مﻮرد
تﺤﺴﯿﻦ ﻗﺮار گﺮﻓﺘه بﻮدم مانﻨﺪ ﻗﺒﻞ کﺴی نﻤی تﺮسﯿﺪ
ایﻦ به خاﻃﺮ بال بﻮد  .به سﺒﺐ تالش سﺨﺘﻢ بﺮاي ایﻨکه خﻄﺮي از ﻃﺮف مﻦ مﺘﻮجه او نﺒاشﺪ و او را نﺘﺮسانﻢ  ،تا انﺴان
باشﻢ  ،حقﯿقﺘاً ابهﺘﻢ را از دسﺖ داده بﻮدم  .با وجﻮد وحﺸﺖ درونی ام که با دﻗﺖ ﻓﺮاوانی تﺤﺖ کﻨﺘﺮل درش آورده بﻮدم ،
حاﻻ بقﯿه ي انﺴان ها ﻓقﻂ زیﺒایی می دیﺪنﺪ .
به پﯿﺸﺨﺪمﺖ نﮕاه کﺮدم و مﻨﺘﻈﺮ شﺪم تا به حالﺖ عادي بازگﺮدد  .حاﻻ که دلﯿﻞ آن را می دانﺴﺘﻢ  ،به گﻮنه اي خﻨﺪه دار به
نﻈﺮ می رسﯿﺪ .

پﻮشه اي که صﻮرتﺤﺴاب در آن ﻗﺮار داشﺖ را به دسﺖ مﻦ داد  ،در ﻓکﺮ کارتی بﻮد که پﺸﺖ رسﯿﺪ گﺬاشﺘه بﻮد  .کارتی که
اسﻢ و شﻤاره تلفﻨﺶ روي آن نﻮشﺘه شﺪه بﻮد  .بله  ،نﺴﺒﺘاً خﻨﺪه دار بﻮد .
دوباره پﻮل را آماده نﮕه داشﺘه بﻮدم  .پﻮشه را به او بﺮگﺮدانﺪم تا وﻗﺘﺶ را در انﺘﻈار تﻤاسی که هﺮگﺰ گﺮﻓﺘه نﻤی شﺪ تلﻒ
نکﻨﺪ .
به او گفﺘﻢ:بقﯿه اش ﻻزم نﯿﺴﺖ
امﯿﺪوار بﻮدم مﺒلﻎ انعام از شﺪت ناامﯿﺪي او بکاهﺪ
بلﻨﺪ شﺪم و بال به سﺮعﺖ به دنﺒال مﻦ بﺮخاسﺖ  .دلﻢ می خﻮاسﺖ بﺮاي گﺮﻓﺘﻦ دسﺖ او دسﺘﻢ را دراز کﻨﻢ  ،ولی ﻓکﺮ کﺮدم
مﻤکﻦ بﻮد بﺮاي یﮏ شﺐ زیادي به بﺨﺖ خﻮدم لﮕﺪ زده باشﻢ  .در حالی ﭼﺸﻢ هایﻢ از صﻮرت بال دور نﻤی شﺪ از
پﯿﺸﺨﺪمﺖ تﺸکﺮ کﺮدم  .به نﻈﺮ می رسﯿﺪ بال هﻢ ﭼﯿﺰ سﺮگﺮم کﻨﻨﺪه اي یاﻓﺘه اسﺖ .
ﻗﺪم به بﯿﺮون در گﺬاشﺘﻢ ؛ تا جایی که جﺮأت داشﺘﻢ نﺰدیﮏ به او حﺮکﺖ می کﺮدم  .به حﺪي نﺰدیﮏ که گﺮمایی که از بﺪن
می شﺪ را مانﻨﺪ تﻤاس ﻓﯿﺰیکی در ﻃﺮف ﭼﭗ بﺪنﻢ حﺲ می کﺮدم  .در را بﺮاي او نﮕه داشﺘﻢ  ،آهﺴﺘه آهی
او ساتﻊ
کﺸﯿﺪ  ،با خﻮد در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم  ،که کﺪام حﺴﺮت او را ﻏﻤﮕﯿﻦ کﺮده اسﺖ  .در ﭼﺸﻢ هاي او نﮕاه کﺮدم  ،زمانی که
نﮕاهﻤان با هﻢ تالﻗی کﺮد ﭼﺸﻤانﺶ را به زمﯿﻦ دوخﺖ خﺠالﺖ زده به نﻈﺮ می رسﯿﺪ  .ایﻦ باعﺚ شﺪ بﯿﺸﺘﺮ کﻨﺠکاو شﻮم و
هﻢ از پﺮسﯿﺪن بی مﯿﻞ  .سکﻮت بﯿﻦ ما ادامه یاﻓﺖ  .در اتﻮمﺒﯿﻞ را بﺮاي او باز کﺮدم و بعﺪ سﻮار شﺪم .
بﺨاري را روشﻦ کﺮدم هﻮاي گﺮم با آخﺮیﻦ شﺪت مﻤکﻦ به داخﻞ پﯿﭽﯿﺪ ؛ حﺘﻤاً اتﻮمﺒﯿﻞ سﺮد بﺮاي او ناراحﺖ بﻮد  .خﻮدش
را در ژاکﺖ مﻦ جﻤﻊ کﺮد  ،لﺒﺨﻨﺪ ملﯿﺤی روي لﺒﺶ نقﺶ بﺴﺘه بﻮد .
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رمان

صﺒﺮ کﺮدم  ،مکالﻤه را تا زمانی که ﭼﺮاغ هاي کﻨار خﯿابان ناپﺪیﺪ می شﺪنﺪ به تاخﯿﺮ انﺪاخﺘﻢ  .ایﻦ باعﺚ شﺪ بﯿﺸﺘﺮ با او
احﺴاس تﻨهایی کﻨﻢ .
آیا ایﻦ صﺤﯿﺢ بﻮد ؟ حاﻻ که ﻓقﻂ روي او تﻤﺮکﺰ کﺮده بﻮدم  ،اتﻮمﺒﯿﻞ خﯿلی کﻮﭼﮏ به نﻈﺮ می رسﯿﺪ  .عﻄﺮ او با جﺮیان
گﺮماي بﺨاري در ﻓﻀا پﯿﭽﯿﺪ  ،تقﻮیﺖ شﺪ و جا خﻮش کﺮد  .انﮕار ﭼﯿﺰ دیﮕﺮي در ماشﯿﻦ حﻀﻮر داشﺖ  .حﻀﻮري که می
خﻮاسﺖ بازشﻨاخﺘه شﻮد .
هﻤان ﻃﻮر هﻢ شﺪ ؛ مﻦ سﻮخﺘﻢ  .هﺮﭼﻨﺪ سﻮخﺘﻦ ﻗابﻞ ﻗﺒﻮل بﻮد  .به ﻃﻮر عﺠﯿﺒی در نﻈﺮم شایﺴﺘه می نﻤﻮد .مﻦ امﺸﺐ
خﯿلی ﭼﯿﺰها را بﺮوز داده بﻮدم بﯿﺶ از آنکه انﺘﻈار داشﺘﻢ  .و او هﻤﯿﻦ جا بﻮد ،هﻤﭽﻨان از روي مﯿﻞ در کﻨار مﻦ نﺸﺴﺘه
بﻮد .در ازاي آن دیﻨی داشﺘﻢ که بایﺪ ادا می کﺮدم  .یﮏ ﻓﺪاکاري  .به بهاي سﻮخﺘﻦ .
اگﺮ می شﺪ آن را تا هﻤان حﺪ نﮕه دارم ایﺮادي نﺪاشﺖ  .اما دهانﻢ با زهﺮ انﺒاشﺘه شﺪ و عﻀالتﻢ با امﯿﺪواري مﻨقﺒﺾ شﺪنﺪ ؛
ﻓقﻂ سﻮخﺘﻦ انﮕار در حﯿﻦ شکار بﻮدم
بایﺪ هﻤﭽﯿﻦ ﻓکﺮهایی را از ذهﻨﻢ دور نﮕه می داشﺘﻢ  .و می دانﺴﺘﻢ که ﭼه ﭼﯿﺰي می تﻮانﺪ حﻮاسﻢ را پﺮت کﻨﺪ .
به او گفﺘﻢ:خﺐ  ،حاﻻ نﻮبﺖ تﻮﺋه
تﺮس از جﻮابی که از او می شﻨﯿﺪم  ،جاي سﻮزش را گﺮﻓﺖ

به جاي جﻮاب دادن به سﻮال مﻦ خﻮاهﺶ دیﮕﺮي کﺮد :می تﻮنﻢ ﻓقﻂ یه سﻮال دیﮕه بﭙﺮسﻢ ؟
به انﺘﻈار شﻨﯿﺪن بﺪتﺮیﻦ آنها عﺼﺒی شﺪه بﻮدم  .و با ایﻦ حال ﭼه وسﻮسه انﮕﯿﺰ بﻮد که ایﻦ لﺤﻈه را ﻃﻮﻻنی تﺮ کﻨﻢ .تا ﻓقﻂ
بﺮاي ﭼﻨﺪ ﺛانﯿه بﯿﺸﺘﺮ  ،بال را به مﯿﻞ خﻮد در کﻨارم داشﺘه باشﻢ  .به خاﻃﺮ ایﻦ وﺿﻊ دشﻮار آه کﺸﯿﺪم و بعﺪ گفﺘﻢ :ﻓقﻂ یکی
 خﻮبلﺤﻈه اي مکﺚ کﺮد  ،انﮕار داشﺖ تﺼﻤﯿﻢ می گﺮﻓﺖ کﺪام یﮏ از سﻮاﻻتﺶ را بﭙﺮسﺪ
 گفﺘی که می دونﺴﺘی مﻦ وارد اون کﺘابفﺮوشی نﺸﺪم و ،به ﻃﺮف جﻨﻮب رﻓﺘﻢ  .خﻮب تﻮ ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم که ایﻦ مﻮﺿﻮعرو از کﺠا می دونﺴﺘی
از پﺸﺖ شﯿﺸه ي جلﻮي اتﻮمﺒﯿﻞ خﯿﺮه به بﯿﺮون نﮕاه کﺮدم  .ایﻦ یکی دیﮕﺮ از سﻮال هایی بﻮد که هﯿﭻ ﭼﯿﺰ را از ﻃﺮف او
ﻓاش نﻤی کﺮد و ،هﻮیﺖ مﺮا بﯿﺸﺘﺮ اﻓﺸا می نﻤﻮد .
با لﺤﻦ مالمﺖ بار و ناامﯿﺪي گفﺖ :ﻓکﺮ می کﺮدم دیﮕه ﻗﺮار نﯿﺴﺖ از ﭼﯿﺰي ﻃفﺮه بﺮیﻢ
ﭼه خﻨﺪه دار  .او حﺘی بﺪون تالش کﺮدن هﻢ به ﻃﺮزي بی رحﻤانه ﻃفﺮه می زد .
خﻮب  ،او می خﻮاسﺖ مﻦ رو راسﺖ باشﻢ  .و در هﺮ صﻮرت  ،ایﻦ مکالﻤه پایان خﻮبی نﺪاشﺖ .
گفﺘﻢ :خﯿلی خﻮب  ،باشه  .بﻮي تﻮرو دنﺒال کﺮدم
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رمان

می خﻮاسﺘﻢ به ﭼهﺮه ي او نﮕاه کﻨﻢ  ،ولی از ﭼﯿﺰي که مﻤکﻦ بﻮد بﺒﯿﻨﻢ می تﺮسﯿﺪم  .در عﻮض  ،به صﺪاي نفﺲ هاي او
گﻮش سﭙﺮدم که شﺘاب گﺮﻓﺖ و بعﺪ مﺘعادل شﺪ  .پﺲ از یﮏ دﻗﯿقه دوباره به حﺮف آمﺪ  ،صﺪایﺶ از آنﭽه انﺘﻈار داشﺘﻢ
مﺤکﻢ تﺮ بﻮد .
گفﺖ :تازه به یکی از اولﯿﻦ سﻮال هاي مﻨﻢ جﻮاب نﺪادي
با اخﻢ به او نﮕاه کﺮدم  .او هﻢ داشﺖ وﻗﺖ کﺸی می کﺮد .
 کﺪوم یکی ؟سﻮالی که داخﻞ رسﺘﻮران پﺮسﯿﺪه بﻮد را تکﺮار کﺮد
 ایﻨکه ﭼﻄﻮري کار می کﻨه اون مﺴﺌله ي ذهﻦ خﻮانی ؟ می تﻮنی ﻓکﺮ هﺮ کﺴی رو هﺮجایی که باشه بﺨﻮنی ؟ ﭼﻄﻮرایﻦ کارو انﺠام مﯿﺪي ؟ بقﯿه ي اعﻀاي خﻮنﻮادت هﻢ می تﻮنﻦ...؟
جﻤله اش را ناتﻤام گﺬاشﺖ و دومﺮتﺒه سﺮخ شﺪ
گفﺘﻢ:ایﻦ که بﯿﺸﺘﺮ از یکی شﺪ
او ﻓقﻂ به مﻦ نﮕاه کﺮد  ،مﻨﺘﻈﺮ جﻮاب هایﺶ بﻮد .
ﭼﺮا به او نﮕﻮیﻢ ؟ هﻤﯿﻦ حاﻻ هﻢ خﻮدش بﯿﺸﺘﺮ آن را حﺪس زده بﻮد و  ،ایﻦ از بقﯿه مﻮﺿﻮع آسان تﺮي بﻮد .

سعی کﺮدم به راهی بﺮاي تﻮصﯿﻒ آن ﻓکﺮ کﻨﻢ که تا بهﺘﺮ مﺘﻮجه شﻮد  .تﺸﺒﯿهی که بﺘﻮانﺪ با هﻢ تﻄﺒﯿقﺸان دهﺪ
 تا حﺪودي مﺜﻞ ایﻦ می مﻮنه که تﻮي یه سالﻦ پﺮجﻤعﯿﺖ باشی و هﻤه با هﻢ حﺮف بﺰنﻦ  .ﻓقﻂ یه هﻤهﻤه ي نا مفهﻮمهتﺮکﯿﺒی از صﺪاهایی که مﺜﻞ وزوز زنﺒﻮر شﻨﯿﺪه می شه  .مﮕﺮ ایﻨکه روي یه صﺪا تﻤﺮکﺰ کﻨﻢ و بعﺪ اﻓکار اونها واﺿﺢ می
شه  .بﯿﺸﺘﺮ وﻗﺘها هﻤﺸﻮن رو از سﺮم بﯿﺮون می کﻨﻢ مﻤکﻨه حﻮاسﻢ پﺮت بﺸه  .و راحﺖ تﺮه که عادي به نﻈﺮ بﯿام
شکلکی درآوردم :مﻤکﻨه تﺼادﻓاً به جاي حﺮف هاي یه نفﺮ به اﻓکارش پاسﺦ بﺪم
با تعﺠﺐ گفﺖ :ﻓکﺮ می کﻨی واسه ﭼی نﻤی تﻮنی اﻓکار مﻨﻮ بﺨﻮنی؟
حقﯿقﺖ و تﺸﺒﯿه دیﮕﺮي تﺤﻮیﻞ او دادم  .اﻗﺮار کﺮدم :نﻤی دونﻢ  .تﻨها حﺪسی که می تﻮنﻢ بﺰنﻢ ایﻨه که شایﺪ عﻤلکﺮد ذهﻦ تﻮ
با بقﯿه ﻓﺮق داره  .مﺜﻞ ایﻨکه اﻓکار تﻮ روي مﻮج با ﻓﺮکانﺲ  AMباشﻦ در صﻮرتی که مﻦ ﻓقﻂ مﻮج  FMرو می گﯿﺮم
مﺘﻮجه شﺪم که از ایﻦ تﺸﺒﯿه خﻮشﺶ نﯿامﺪه  .پﯿﺶ بﯿﻨی واکﻨﺶ او باعﺚ شﺪ لﺒﺨﻨﺪ بﺰنﻢ  .او مﺮا ناامﯿﺪ نکﺮد .
پﺮسﯿﺪ :ذهﻦ مﻦ درسﺖ کار نﻤی کﻨه ؟
صﺪایﺶ از ناراحﺘی باﻻ می رﻓﺖ  :مﻦ عﺠﯿﺐ ﻏﺮیﺒﻢ؟
آه  ،بازهﻢ از آن ﭼﯿﺰهاي خﻨﺪه دار .
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 نه  ،ﻓقﻂ مﻨﻢ که ایﻦ کارو می کﻨﻢ  .در ﺿﻤﻦ نﻤی تﻮنﻢ صﺪاي یﮏ نفﺮ رو هﺮ جایی که باشه بﺸﻨﻮم  .بایﺪ تﻮ یه ﻓاصله يمعﯿﻦ از اون شﺨﺺ باشﻢ  .وﻗﺘی صﺪاي اون بﺮام آشﻨاتﺮ باشه  ،می تﻮنﻢ از ﻓاصله هاي دورتﺮ هﻢ صﺪاشﻮ بﺸﻨﻮم ...ولی
بازهﻢ نﺒایﺪ بﯿﺸﺘﺮ از یه ﭼﻨﺪ مایﻞ باشه
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 -مﻦ تﻮي سﺮم صﺪا می شﻨﻮم  ،اونﻮﻗﺖ تﻮ نﮕﺮانی که عﺠﯿﺐ ﻏﺮیﺐ باشی؟

خﻨﺪیﺪم  .او مﺘﻮجه تﻤام نکات کﻮﭼﮏ می شﺪ ولی درمﻮرد ﭼﯿﺰهاي بﺰرگ بﺮعکﺲ عﻤﻞ می کﺮد  .ﻏﺮایﺰش هﻤﻮاره ﻏلﻂ
بﻮدنﺪ ...
بال در حال جﻮیﺪن لﺒﺶ بﻮد و  ،عﻤﯿقاً بﯿﻦ ابﺮوهایﺶ ﭼﯿﻦ اﻓﺘاده بﻮد .
به او اﻃﻤﯿﻨان خاﻃﺮ دادم  :نﮕﺮان نﺒاش  ،ایﻦ ﻓقﻂ یه نﻈﺮیه اس
و نﻈﺮیه ي مهﻢ تﺮي بﻮد که می شﺪ راجﻊ به آن بﺤﺚ کﺮد  .با به یاد آوردن آن باز عﺼﺒی شﺪم  .هﺮ ﺛانﯿه اي که می
گﺬشﺖ بﯿﺸﺘﺮ و بﯿﺸﺘﺮ حﺲ وﻗﺖ خﺮیﺪه شﺪه را به مﻦ می داد
در حالی که بﯿﻦ اﺿﻄﺮاب و بی مﯿلی گﯿﺮ اﻓﺘاده بﻮدم  ،گفﺘﻢ :که ما رو بﺮمی گﺮدونه سﺮاغ تﻮ
او که هﻨﻮز در حال جﻮیﺪن لﺒﺶ بﻮد  ،آه کﺸﯿﺪ -نﮕﺮان بﻮدم با ایﻦ کار به خﻮدش آسﯿﺐ بﺮسانﺪ  .با ﭼهﺮه اي آشفﺘه در ﭼﺸﻢ
هاي مﻦ نﮕاه کﺮد .
آهﺴﺘه گفﺘﻢ :مﮕه حاﻻ دیﮕه با هﻢ رك و راسﺖ نﯿﺴﺘﯿﻢ؟
سﺮش را پایﯿﻦ انﺪاخﺖ  ،در درون با وﺿعی دشﻮار دسﺖ و پﻨﺠه نﺮم می کﺮد  .ناگهان  ،بﺪنﺶ سﺨﺖ شﺪ و ﭼﺸﻤانﺶ از
حﺪﻗه بﯿﺮون زد  .تﺮس بﺮاي اولﯿﻦ بار بﺮ صﻮرت او سایه اﻓکﻨﺪ

 ﭼی شﺪه؟نﻤی ﻓهﻤﯿﺪم ایﻦ وحﺸﺖ از کﺠا آمﺪه
سﺮ مﻦ ﻓﺮیاد زد :تﻮ داري با سﺮعﺖ صﺪ مایﻞ در ساعﺖ مﯿﺮي
نﮕاه سﺮیعی به بﯿﺮون از پﻨﺠﺮه انﺪاخﺖ و با دیﺪن درخﺘانی که به سﺮعﺖ از پﺲ آن می گﺬشﺘﻨﺪ بﺮخﻮد لﺮزیﺪ .ایﻦ مﺴﺌله
ي کﻮﭼﮏ  ،ﻓقﻂ انﺪکی سﺮعﺖ  ،باعﺚ شﺪه بﻮد او از تﺮس ﻓﺮیاد بکﺸﺪ ؟
ﭼﺸﻢ هایﻢ را ﭼﺮخی دادم :آروم باش  ،بال
با صﺪاي بلﻨﺪ و مﺤکﻤی پﺮسﯿﺪ :می خﻮاي ما رو به کﺸﺘﻦ بﺪي؟
به او ﻗﻮل دادم :ما ﻗﺮار نﯿﺴﺖ تﺼادف کﻨﯿﻢ
نفﺴﺶ را به تﻨﺪي بﯿﺮون داد و بعﺪ  ،با صﺪاي آرام تﺮي گفﺖ :ﭼﺮا ایﻨقﺪر عﺠله داري؟
 مﻦ هﻤﯿﺸه هﻤﯿﻦ ﻃﻮري رانﻨﺪگی می کﻨﻢنﮕاه خﯿﺮه ي او را مالﻗات کﺮدم  ،با دیﺪن حالﺖ ﭼهﺮه ي شﻮك زده ي او مﺠﺬوب شﺪه بﻮدم .
ﻓﺮیاد کﺸﯿﺪ :نﮕاهﺖ به جاده باشه  ،نه به مﻦ
 -مﻦ هﯿﭻ وﻗﺖ دﭼار سانﺤه نﺸﺪم  ،بال  .تا حاﻻ حﺘی یه جﺮیﻤه هﻢ نﮕﺮﻓﺘﻢ
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به او نﯿﺸﺨﻨﺪ زدم و به پﯿﺸانﯿﻢ دسﺖ کﺸﯿﺪم  .حﺘی مﻀﺤﮏ تﺮ هﻢ شﺪه بﻮد ﭼه ﻏﯿﺮ مﻨﻄقی بﻮد که می شﺪ در مﻮرد ﭼﯿﺰي
خﯿلی مﺤﺮمانه و عﺠﯿﺐ با او شﻮخی کﻨﻢ
 یه ردیاب درونی تﻮي مﻦ کار گﺬاشﺘه شﺪهبا ﻃعﻨه گفﺖ  :ﭼه بامﺰه
صﺪایﺶ بﯿﺶ از ایﻨکه عﺼﺒانی باشﺪ هﺮاسان بﻮد
 ﭼارلی یه پلﯿﺴه یادت که نﺮﻓﺘه  .مﻦ ﻃﻮري تﺮبﯿﺖ شﺪم که به ﻗﻮانﯿﻦ رانﻨﺪگی احﺘﺮام بﺰارم  .از ایﻦ گﺬشﺘه  ،اگه تﻮ ایﻦولﻮو رو به تﻨه ي یه درخﺖ بکﻮبی و هﯿکلﻤﻮن رو به ﻃﺮح اون تﺒﺪیﻞ کﻨی  ،احﺘﻤاﻻً ﻓقﻂ خﻮدت می تﻮنی از جا بلﻨﺪ شی و
راه بﺮي
تکﺮار کﺮدم  :احﺘﻤاﻻً
خﻨﺪه ي خﺸکی کﺮدم  .بله  ،ما در یﮏ تﺼادف رانﻨﺪگی کامالً مﺘفاوت بﻮدیﻢ  .عالرﻏﻢ مهارت مﻦ در رانﻨﺪگیاو حﻖ
داشﺖ بﺘﺮسﺪ
 اما تﻮ نﻤی تﻮنیآهی کﺸﯿﺪم و  ،آهﺴﺘه تﺮ رانﺪم

نﮕاهی به سﺮعﺖ سﻨﺞ انﺪاخﺖ
 کﻢ و بﯿﺶآیا ایﻦ بﺮاي او خﯿلی سﺮیﻊ بﻮد ؟ زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ :از رانﻨﺪگی با سﺮعﺖ کﻢ مﺘﻨفﺮم
اما انﺪکی دیﮕﺮ از سﺮعﺘﻢ کاسﺘﻢ
پﺮسﯿﺪ :تﻮ به ایﻦ می گی سﺮعﺖ کﻢ؟
با بی ﻗﺮاري گفﺘﻢ  :دیﮕه اﻇهار نﻈﺮ درباره ي رانﻨﺪگی مﻦ بﺴه
تا به حال ﭼﻨﺪ مﺮتﺒه از سﻮال مﻦ ﻃفﺮه رﻓﺘه بﻮد ؟ سه بار ؟ ﭼهار بار ؟ آیا گﻤان زنی او تا ایﻦ حﺪ وحﺸﺘﻨاك بﻮد ؟ بایﺪ
هﺮﭼه سﺮیﻊ تﺮ می ﻓهﻤﯿﺪم
 مﻦ هﻨﻮز مﻨﺘﻈﺮ شﻨﯿﺪن آخﺮیﻦ نﻈﺮیه ي تﻮ اماو دوباره لﺒﺶ را گاز گﺮﻓﺖ و  ،حالﺖ ﭼهﺮه اش پﺮیﺸان و تا حﺪي دردمﻨﺪ شﺪ  .بﺮ بی صﺒﺮي ام ﻏلﺒه کﺮدم و صﺪایﻢ را
مالیﻢ تﺮ جلﻮه دادم  .مﻦ نﻤی خﻮاسﺘﻢ او پﺮیﺸان حال باشﺪ .
 ﻗﻮل می دم نﺨﻨﺪمآرزو می کﺮدم که ایﻦ ﻓقﻂ خﺠالﺖ باشﺪ که او را بﺮاي حﺮف زدن بی مﯿﻞ کﺮده اسﺖ
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با صﺪایی نﺠﻮاگﻮنه گفﺖ :بﯿﺸﺘﺮ می تﺮسﻢ که تﻮ از دسﺘﻢ عﺼﺒانی بﺸی
با زور صﺪایﻢ را آرام نﮕه داشﺘﻢ:یعﻨی تا ایﻦ حﺪ بﺪه؟
 آره  ،خﯿلی زیادسﺮش را پایﯿﻦ انﺪاخﺖ تا از نﮕاه کﺮدن به ﭼﺸﻢ هاي مﻦ خﻮدداري کﻨﺪ .ﺛانﯿه ها می گﺬشﺘﻨﺪ
او را تﺸﻮیﻖ کﺮدم :شﺮوع کﻦ
صﺪایﺶ آهﺴﺘه بﻮد :نﻤی دونﻢ از کﺠا شﺮوع کﻨﻢ
 ﭼﺮا از اول شﺮوع نﻤی کﻨی؟کلﻤاتی که ﻗﺒﻞ از شام گفﺘه بﻮد را به یاد آوردم
 گفﺘی که خﻮدت تﻨهایی به ﻓکﺮش نﯿفﺘادي نهو بعﺪ دومﺮتﺒه ساکﺖ شﺪ

 از کﺠا شﺮوع شﺪ یه کﺘاب..؟ یه ﻓﯿلﻢ...؟زمانی که بﯿﺮون از خانه بﻮد بایﺪ نﮕاهی به کلکﺴﯿﻮن او می انﺪاخﺘﻢ  .هﯿﭻ خﺒﺮ نﺪاشﺘﻢ که آیا کﺘابی از بِﺮَم اسﺘاکﺮ یا اَ ْن
رایﺲ در بﯿﻦ کﺘاب هاي ﻓﺮسﻮده ي او وجﻮد دارد یا نه ...
دوباره گفﺖ :نه ... .روز شﻨﺒه بﻮد  ،کﻨار ساحﻞ
انﺘﻈار ایﻦ را نﺪاشﺘﻢ  .شایعات مﺤلی اي درباره ي ما بﺮ زبان ها می گﺸﺖ تا به حال خﯿلی نامﺄنﻮس یا خﯿلی مﻮشکاﻓانه
نﺒﻮدنﺪ  .آیا شایعه ي جﺪیﺪي بﺮ زبان ها اﻓﺘاده بﻮد که مﻦ از آن بی اﻃالع بﻮدم ؟ بال نﮕاهﺶ را از دسﺘهایﺶ بﺮگﺮﻓﺖ و
حﯿﺮت را در ﭼهﺮه ي مﻦ دیﺪ .
ادامه داد:به یه دوسﺖ خانﻮادگی ﻗﺪیﻤی بﺮخﻮردم جﯿکﻮب بلﮏ  .پﺪر اون و ﭼارلی از وﻗﺘی مﻦ به دنﯿا اومﺪم هﻤﺪیﮕه رو
می شﻨاخﺘﻦ
جﯿکﻮب بلﮏ اسﻢ او آشﻨا نﺒﻮد  ،ولی با ایﻦ حال ﭼﯿﺰي را ...در زمان هایی ،بﺴﯿار دور ...در ذهﻦ مﻦ تﺪاعی می کﺮد .
ﭼﺸﻤانﻢ را به شﯿﺸه ي جلﻮي اتﻮمﺒﯿﻞ دوخﺘﻢ  ،در خاﻃﺮاتﻢ به دنﺒال یﮏ رابﻄه می گﺸﺘﻢ .
او گفﺖ :پﺪر اون یکی از بﺰرگ هاي کﻮﺋﯿلﯿﺘه
جﯿکﻮب بلﮏ .اﻓْﺮِیﻢ بلﮏ .بﺪون شﮏ یکی از نﻮادگان او بﻮد .بﺪتﺮ از ایﻦ نﻤی شﺪ او حقﯿقﺖ را می دانﺴﺖ .
هﻤان ﻃﻮر که اتﻮمﺒﯿﻞ پﯿﭻ هاي تاریﮏ جاده را دور می زد  ،ذهﻨﻢ بﺮ ﻓﺮاز پﯿامﺪها در پﺮواز بﻮد  ،بﺪنﻢ از ﻏﻢ و انﺪوه
سﺨﺖ شﺪه بﻮد به جﺰ حﺮکﺖ جﺰﺋی و خﻮدکار ﭼﺮخانﺪن ﻓﺮمان  ،بی حﺮکﺖ بﻮدم .
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او حقﯿقﺖ را می دانﺴﺖ .
اما ...اگﺮ حقﯿقﺖ را شﻨﺒه ﻓهﻤﯿﺪه بﻮد ...پﺲ تﻤام ﻃﻮل بعﺪ از ﻇهﺮ آن را می دانﺴﺘه ...و هﻨﻮز هﻢ ...

او ادامه داد :رﻓﺘﯿﻢ ﻗﺪم بﺰنﯿﻢ و اون ﭼﻨﺪ تا اﻓﺴانه ي ﻗﺪیﻤی واسﻢ تعﺮیﻒ کﺮد ﻓکﺮ کﻨﻢ سعی داشﺖ مﻨﻮ بﺘﺮسﻮنه  .یه داسﺘان
بهﻢ گفﺖ که....
او مکﺚ کﺮد ولی حاﻻ دیﮕﺮ احﺘﯿاجی نﺒﻮد نﮕﺮان باشﺪ ؛ مﻦ می دانﺴﺘﻢ ﻗﺮار اسﺖ ﭼه بﮕﻮیﺪ  .تﻨها راز باﻗﯿﻤانﺪه ایﻦ بﻮد که
حاﻻ او ﭼﺮا ایﻨﺠا پﯿﺶ مﻦ بﻮد .
گفﺘﻢ :ادامه بﺪه
 راجﻊ به خﻮن آشام ها بﻮد ...نفﺴی کﺸﯿﺪ  .صﺪایﺶ ﺿعﯿﻒ تﺮ از یﮏ زمﺰمه بﻮد  ،به ﻃﺮیقی شﻨﯿﺪن آن کلﻤه با صﺪاي بلﻨﺪ از دهان او  ،حﺘی از
دانﺴﺘﻦ ایﻨکه او می دانﺴﺖ بﺪتﺮ بﻮد  .با آواي آن بﺮخﻮد لﺮزیﺪم و بعﺪ دوباره خﻮدم را کﻨﺘﺮل کﺮدم .
پﺮسﯿﺪم :و تﻮ هﻢ ﻓﻮرا ً یاد مﻦ اﻓﺘادي  .درسﺘه؟
 -نه .اون ...به خانﻮاده ي تﻮ اشاره کﺮد

بایﺪ می ﻓهﻤﯿﺪم پﯿﺮمﺮدانی که به اﻓﺴانه ها باور داشﺘﻨﺪ خﻄﺮآﻓﺮیﻦ نﻤی شﻮنﺪ  .مﺴلﻢ بﻮد که نﺴﻞ جﺪیﺪتﺮ کﺴانی که به آنها
هﺸﺪار داده شﺪه بﻮد  ،ولی خﺮاﻓات کهﻦ را خﻨﺪه دار می دانﺴﺘﻨﺪ خﻄﺮ اﻓﺸاگﺮي را دروغ می پﻨﺪاشﺘﻨﺪ .
گﻤان می کﺮدم ایﻦ به آن معﻨا بﻮد که حاﻻ مﻦ آزادم تا ﻗﺒﯿله ي کﻮﭼﮏ و بی دﻓاعی که در حاشﯿه ي ساحﻞ سکﻨی گﺰیﺪه
بﻮدنﺪ را ﻗﺘﻞ عام کﻨﻢ  .اﻓﺮیﻢ و گﺮوه مﺤاﻓﻈان او مﺪت ها پﯿﺶ مﺮده بﻮدنﺪ ...
بال با عﺠله گفﺖ :الﺒﺘه اون ﻓکﺮ می کﺮد ایﻦ ﻓقﻂ یه خﺮاﻓه ي احﻤقانه اس
در صﺪایﺶ پﺮیﺸانی جﺪیﺪي شﻨﯿﺪه می شﺪ
 اون انﺘﻈار نﺪاشﺖ که مﻦ از ایﻦ داسﺘان نﺘﯿﺠه گﯿﺮي خاصی بکﻨﻢاز گﻮشه ي ﭼﺸﻢ  ،دیﺪم که با نا راحﺘی دسﺖ هایﺶ را پﯿﭻ می داد .
پﺲ از مکﺚ کﻮتاهی گفﺖ  :تقﺼﯿﺮ مﻦ بﻮد
و بعﺪ سﺮش را پایﯿﻦ انﺪاخﺖ  ،انﮕار خﺠالﺖ زده شﺪه بﻮد:مﻦ وادارش کﺮدم که بهﻢ بﮕه
 ﭼﺮا؟آرام نﮕه داشﺘﻦ صﺪایﻢ ﭼﻨﺪان دشﻮار نﺒﻮد  .بﺪتﺮیﻦ ﻗﺴﻤﺖ تﻤام شﺪه بﻮد  .تا زمانی که درباره ي جﺰﺋﯿات اﻓﺸاگﺮي صﺤﺒﺖ
می کﺮدیﻢ  ،ﻻزم نﺒﻮد سﺮاغ عﻮاﻗﺐ آن بﺮویﻢ .
 -لﻮرن یه ﭼﯿﺰي درباره ي تﻮ گفﺖ می خﻮاسﺖ مﻨﻮ تﺤﺮیﮏ کﻨه
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با به یاد آوردن آن خاﻃﺮه شکلکی جﺰﺋی درآورد  .حﻮاسﻢ انﺪکی پﺮت شﺪه بﻮد  ،در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم که ﭼﺮا بال بایﺪ به خاﻃﺮ
حﺮف هاي کﺴی درباره ي مﻦ تﺤﺮیﮏ می شﺪ
 و یه پﺴﺮ بﺰرگ تﺮ از هﻤﻮن ﻗﺒﯿله گفﺖ که خانﻮاده ي تﻮ به اون مﻨﻄقه نﻤﯿان  ،ﻓقﻂ به نﻈﺮم رسﯿﺪکه یه مﻨﻈﻮر دیﮕه ايداشﺘه و واسه هﻤﯿﻦ جﯿکﻮب رو تﻨها گﯿﺮ آوردم گﻮلﺶ زدم و از زیﺮ زبﻮنﺶ بﯿﺮون کﺸﯿﺪم
با اﻗﺮار به ایﻦ سﺮش حﺘی پایﯿﻦ تﺮ هﻢ رﻓﺖ و ،از حالﺖ ﭼهﺮه اش معلﻮم بﻮد ...احﺴاس گﻨاه می کﻨﺪ .
نﮕاهﻢ را از او بﺮگﺮﻓﺘﻢ و با صﺪاي بلﻨﺪ خﻨﺪیﺪم .
او احﺴاس گﻨاه می کﺮد ؟ ﭼه کاري مﻤکﻦ بﻮد انﺠام داده باشﺪ که سﺰاور هﺮگﻮنه سﺮزنﺸی باشﺪ؟
پﺮسﯿﺪم :حاﻻ ﭼﻄﻮري گﻮلﺶ زدي؟
تﻮﺿﯿﺢ داد :سعی کﺮدم ﻻس بﺰنﻢ بهﺘﺮ از اون که ﻓکﺮ می کﺮدم جﻮاب داد
از خاﻃﺮه ي آن مﻮﻓقﯿﺖ صﺪایﺶ دیﺮباور می نﻤﻮد .
ﻓقﻂ می تﻮانﺴﺘﻢ تﺼﻮر کﻨﻢ نﻈﺮ به جاذبه اي که ﻇاهﺮاً او بﺮاي جﻨﺲ مﺨالﻒ داشﺖ و  ،کامالً از آن بی اﻃالع بﻮد دیﮕﺮ
زمانی که سعی می کﺮد جﺬاب باشﺪ ﭼقﺪر خﻮرد کﻨﻨﺪه می شﺪ ؟ ناگهان دلﻢ بﺮاي پﺴﺮ بﯿﭽاره اي که هﻤﭽﯿﻦ نﯿﺮوي مﺤکﻤی
را روي او به اجﺮا گﺬاشﺘه بﻮد سﻮخﺖ .

و بعﺪ دوباره خﻨﺪه ي ﻏﻤﮕﯿﻨی کﺮدم
 بعﺪ مﻨﻮ مﺘهﻢ می کﻨی که مﺮدم رو گﯿﺞ می کﻨﻢ بﺪبﺨﺖ جﯿکﻮب بلﮏآن ﻃﻮر که انﺘﻈار داشﺘﻢ از دسﺖ مﻨﺒﻊ اﻓﺸا کﻨﻨﺪه عﺼﺒانی نﺒﻮدم  .او ﭼه می دانﺴﺖ  .و مﻦ ﭼﻄﻮر می تﻮانﺴﺘﻢ اتﻨﻈار
داشﺘه باشﻢ کﺴی ﭼﯿﺰي که ایﻦ دخﺘﺮ می خﻮاسﺖ را از او دریﻎ کﻨﺪ ؟ نه  .ﻓقﻂ دلﻢ بﺮاي خﺴارتی که به آرامﺶ خﯿال آن
پﺴﺮ وارد آمﺪه بﻮد می سﻮخﺖ
در هﻮاي بﯿﻨﻤان دماي گﻮنه هاي سﺮخ شﺪه ي او را حﺲ کﺮدم  .به او نﮕاهی انﺪاخﺘﻢ و  ،او به بﯿﺮون از پﻨﺠﺮه خﯿﺮه شﺪه
بﻮد  .دیﮕﺮ حﺮﻓی نﺰد.
او را تﺸﻮیﻖ به گفﺘﻦ کﺮدم:بعﺪش ﭼﯿکار کﺮدي؟
وﻗﺖ بﺮگﺸﺘﻦ سﺮ ﻗﺼه ي وحﺸﺖ بﻮد
 تﻮي ایﻨﺘﺮنﺖ یه کﻢ جﺴﺘﺠﻮ کﺮدمهﻤﯿﺸه کاربﺮدي
 به نﺘﯿﺠه اي هﻢ رسﯿﺪي که ﻗانعﺖ کﻨه؟گفﺖ :نه  ،ﭼﯿﺰ به درد بﺨﻮري پﯿﺪا نکﺮدم  .یه مﺸﺖ اﻃالعات مﺴﺨﺮه و احﻤقانه  .و بعﺪ
دومﺮتﺒه جﻤله اش را ناتﻤام گﺬاشﺖ  ،و صﺪاي ﻗفﻞ شﺪن دنﺪان هایﺶ روي هﻢ را شﻨﯿﺪم .
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پﺮسﯿﺪم:بعﺪ ﭼی؟
او ﭼه ﭼﯿﺰي پﯿﺪا کﺮده بﻮد ؟ ﭼه ﭼﯿﺰي بﺮاي او به معﻨاي کابﻮس شﺒانه شﺪه بﻮد ؟
پﺲ از مکﺜی کﻮتاه  ،با صﺪایی نﺠﻮاگﻮنه گفﺖ :به ایﻦ نﺘﯿﺠه رسﯿﺪم که ایﻦ مﻮﺿﻮع اهﻤﯿﺘی نﺪاره

بﺮاي لﺤﻈه اي مﻐﺰم از شﻮك مﻨﺠﻤﺪ شﺪ و بعﺪ  ،تﻤام ایﻨها با هﻢ جﻮر درآمﺪ  .ایﻨکه ﭼﺮا امﺸﺐ به جاي ﻓﺮار کﺮدن با
دوسﺘانﺶ آنها را ﻓﺮسﺘاده بﻮد بﺮونﺪ  .ایﻨکه ﭼﺮا به جاي ﻓﺮار کﺮدن و با جﯿﻎ و داد سﺮاغ پلﯿﺲ رﻓﺘﻦ دومﺮتﺒه با مﻦ سﻮار
اتﻮمﺒﯿﻞ شﺪه بﻮد ...
واکﻨﺶ هاي او هﻤﯿﺸه ﻏلﻂ بﻮدنﺪ هﻤﯿﺸه کامالً ﻏلﻂ بﻮدنﺪ  .او خﻄﺮ را به سﻮي خﻮد می کﺸﯿﺪ  .با آﻏﻮش باز آن را دعﻮت
می کﺮد .
از خﺸﻢ پﺮ می شﺪم  ،از بﯿﻦ دنﺪان هایﻢ گفﺘﻢ :اهﻤﯿﺖ نﺪاشﺖ؟
ﭼﻄﻮر از کﺴی مﺮاﻗﺒﺖ می کﺮدم که ایﻨقﺪر ...ایﻨقﺪر ...ایﻨقﺪر مﺼﻤﻢ بﻮد که بی مﺤاﻓﻆ بﻤانﺪ؟
با صﺪاي آهﺴﺘه اي که به ﻃﺮزي اسﺮارآمﯿﺰ پﺮ احﺴاس بﻮد گفﺖ :نه  .اهﻤﯿﺘی نﺪاره که تﻮ کی یا ﭼی هﺴﺘی
او ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ باور بﻮد .
 -بﺮات اهﻤﯿﺘی نﺪاره اگه مﻦ یه هﯿﻮﻻ باشﻢ ؟ اگه اصالً انﺴان نﺒاشﻢ؟

داشﺘﻢ به ایﻦ ﻓکﺮ می اﻓﺘادم که جﺪي می گﻮیﺪ یا نه .
به گﻤانﻢ بایﺪ مقﺪمات مﺮاﻗﺒﺖ در بهﺘﺮیﻦ جایی که می شﺪ او را تﺤﺖ درمان ﻗﺮار داد  ،تﺮتﯿﺐ می دادم ...احﺘﻤاﻻً کارﻻیﻞ
رابﻂ هایی داشﺖ که کارآزمﻮده تﺮیﻦ پﺰشکان و با اسﺘعﺪاد تﺮیﻦ مﺘﺨﺼﺼان را بﺮاي او پﯿﺪا کﻨﻨﺪ  .شایﺪ می شﺪ کاري کﺮد
که مﺸکلی که او داشﺖ را درمان کﻨﻨﺪ ،ﭼﯿﺰي که باعﺚ شﺪه بﻮد او با رﺿایﺖ درکﻨار یﮏ خﻮن آشام بﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺿﺮبان
ﻗلﺒﺶ هﻤﭽﻨان آرام و مﻨﻈﻢ باشﺪ .بﺪیهی اسﺖ که خﻮدم هﻢ روي امکانات آنﺠا نﻈارت می کﺮدم ،و تا جایی که مﺠاز بﻮدم
مﺮتﺒاً به او سﺮ می زدم ...
او آهی کﺸﯿﺪ :تﻮ عﺼﺒانی هﺴﺘی .نﺒایﺪ اصالً ﭼﯿﺰي می گفﺘﻢ
انﮕار که مﺨفی کﺮدن ایﻦ تﻤایالت مﺨﺮب کﻤکی به یﮏ کﺪام از ما می کﺮد .
 نه  .مﻦ تﺮجﯿﺢ می دم بﺪونﻢ تﻮ ﻓکﺮ تﻮ ﭼی می گﺬره حﺘی اگه ﻓکﺮ هایی که می کﻨی جﻨﻮن آمﯿﺰ باشﻦپﺮسﯿﺪ  :پﺲ مﻦ بازم اشﺘﺒاه می کﻨﻢ؟
حاﻻ لﺤﻦ صﺪایﺶ انﺪکی تهاجﻤی شﺪه بﻮد .
 مﻨﻈﻮر مﻦ ﭼﯿﺰ دیﮕه اي بﻮد.دنﺪان هایﻢ دوباره به هﻢ سایﯿﺪه شﺪنﺪ .با صﺪاي خﺸﻦ و آزرده اي تکﺮار کﺮدم  :اهﻤﯿﺘی نﺪاره!
نفﺴﺶ را با صﺪاي بلﻨﺪي حﺒﺲ کﺮد :حﻖ با مﻨه؟
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جﻮاب دادم:اهﻤﯿﺘی هﻢ داره؟
نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪ ،با خﺸﻢ مﻨﺘﻈﺮ پاسﺦ او مانﺪم .
در حالی که صﺪایﺶ دومﺮتﺒه آرام شﺪه بﻮد گفﺖ :در واﻗﻊ نه .اما مﻦ کﻨﺠکاوم.

در واﻗﻊ نه .جﺪا ً اهﻤﯿﺘی نﺪاشﺖ .او بﺮایﺶ مهﻢ نﺒﻮد .او می دانﺴﺖ مﻦ انﺴان نﯿﺴﺘﻢ ،یﮏ هﯿﻮﻻ ...و ایﻦ مﻮﺿﻮع بﺮایﺶ
ﭼﻨﺪان اهﻤﯿﺘی نﺪاشﺖ .
گﺬشﺘه از دلﻮاپﺴی هایﻢ به خاﻃﺮ سالمﺖ عقﻞ او  ،شﺮوع به امﯿﺪوارتﺮ شﺪن کﺮدم  .سعی کﺮدم ایﻦ احﺴاس را ﻓﺮو نﺸانﻢ
از او پﺮسﯿﺪم :در ﭼه مﻮرد کﻨﺠکاوي؟
هﯿﭻ رازي باﻗی نﻤانﺪه بﻮد  ،تﻨها جﺰﺋﯿات کﻮﭼﮏ
او پﺮسﯿﺪ :تﻮ ﭼﻨﺪ سالﺘه ؟
بی اخﺘﯿار جﻮاب دادم :هفﺪه
 ﭼﻨﺪ وﻗﺘه که هفﺪه ساله مﻮنﺪي؟سعی کﺮدم به لﺤﻦ مﺘکﺒﺮ او لﺒﺨﻨﺪ نﺰنﻢ  .اﻗﺮار کﺮدم:یه مﺪتی می شه

او به مﻦ لﺒﺨﻨﺪ زد  .زمانی که نﮕﺮان از سالمﺖ روانﯿﺶ  ،مﺘقابالً به او خﯿﺮه شﺪم  ،لﺒﺨﻨﺪش عﺮیﺾ تﺮ شﺪ  .شکلکی
درآوردم .
اخﻄار داد:نﺨﻨﺪ  ،باشه ...؟ ولی تﻮ ﭼﻄﻮري می تﻮنی درﻃﻮل روز بﯿﺮون بﯿاي؟
بﺮخالف درخﻮاسﺖ او خﻨﺪیﺪم  .ایﻦ ﻃﻮر که پﯿﺪا بﻮد  ،تﺤقﯿقات او ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮعادي اي به او مﺘﺬکﺮ نﺸﺪه بﻮدنﺪ  .گفﺘﻢ :اﻓﺴانه
 آﻓﺘاب تﻮرو سﻮزونﺪه؟ اﻓﺴانه خﻮابﯿﺪن تﻮي تابﻮت ها؟ اﻓﺴانهبﺮاي مﺪت ها خﻮابﯿﺪن بﺨﺸی از زنﺪگی مﻦ نﺒﻮد نه تا هﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ شﺐ پﯿﺶ  ،زمانی که خﻮاب دیﺪن بال را تﻤاشا کﺮده بﻮدم
...
زیﺮ لﺐ جﻮاب کامﻞ تﺮي به سﻮال او دادم :مﻦ نﻤی تﻮنﻢ بﺨﻮابﻢ
بﺮاي لﺤﻈه اي ساکﺖ مانﺪ .
پﺮسﯿﺪ:اصالً؟
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 -هﯿﭻ وﻗﺖ

در ﭼﺸﻢ هاي او که زیﺮ ﭼﺘﺮ مﮋه هایﺶ گﺸاد شﺪه بﻮدنﺪ خﯿﺮه شﺪم  ،و در حﺴﺮت خﻮاب سﻮخﺘﻢ  .نه مانﻨﺪ گﺬشﺘه  ،به
خاﻃﺮ ﻓﺮامﻮشی و ﻓﺮار از ماللﺖ  ،بلکه به ایﻦ خاﻃﺮ که دلﻢ می خﻮاسﺖ خﻮاب بﯿﺒﻨﻢ  .شایﺪ  ،اگﺮ می تﻮانﺴﺘﻢ ناهﺸﯿار
باشﻢ  ،اگﺮ می تﻮانﺴﺘﻢ در رویاهایﻢ ﻏﺮق شﻮم  ،می شﺪ بﺮاي ﭼﻨﺪ ساعﺖ هﻢ شﺪه در دنﯿایی زنﺪگی کﻨﻢ که در آن او و مﻦ
می تﻮانﺴﺘﯿﻢ با هﻢ باشﯿﻢ  .او خﻮاب مﺮا می دیﺪ  .مﻦ هﻢ دلﻢ می خﻮاسﺖ خﻮاب او را بﺒﯿﻨﻢ .
با ﭼهﺮه اي پﺮ از حﯿﺮت  ،نﮕاه خﯿﺮه ي مﺮا پاسﺦ داد  .مﺠﺒﻮر شﺪم ﭼﺸﻢ هایﻢ را از او بﺮگﯿﺮم .
مﻦ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ خﻮاب او را بﺒﯿﻨﻢ  .او هﻢ نﺒایﺪ خﻮاب مﺮا می دیﺪ
گفﺘﻢ :هﻨﻮز مهﻢ تﺮیﻦ سﻮال رو از مﻦ نﭙﺮسﯿﺪي
سﯿﻨه ي خامﻮشﻢ از هﻤﯿﺸه سﺮدتﺮ و سﺨﺖ تﺮ بﻮد  .بایﺪ او را مﺠﺒﻮر می کﺮدنﺪ تا بفهﻤﺪ  .در بعﻀی مﻮارد  ،بایﺪ مﺘﻮجه
می شﺪ که حاﻻ دارد ﭼه می کﻨﺪ  .بایﺪ او را مﺠﺒﻮر می کﺮدنﺪ تا بﺒﯿﻨﺪ که تﻤام ایﻦ ﭼﯿﺰها اهﻤﯿﺖ داشﺖ بﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ
دیﮕﺮ  .بﯿﺶ از مﻮاردي مانﻨﺪ ایﻦ حقﯿقﺖ که مﻦ عاشﻖ او بﻮدم .
با حﯿﺮت و بی اﻃالعی پﺮسﯿﺪ :کﺪوم یکی؟
ایﻦ ﻓقﻂ باعﺚ شﺪ صﺪاي مﻦ خﺸﮏ تﺮ شﻮد

با صﺪایی آهﺴﺘه که تﻮجﯿهی بﺮاي آن نﺪاشﺘﻢ ،گفﺖ :اوه  .اون
 آره  ،اون  .نﻤی خﻮاي بﺪونی که مﻦ خﻮن می خﻮرم یا نه؟با ایﻦ سﻮال کﻤی لﺮزیﺪ  .ﭼه عﺠﺐ  .او داشﺖ می ﻓهﻤﯿﺪ .
گفﺖ :خﻮب ،جﯿکﻮب یه ﭼﯿﺰهایی دراون مﻮرد به مﻦ گفﺖ
 جﯿکﻮب ﭼی گفﺖ؟ اون گفﺖ که تﻮ ...مﺮدم رو شکار نﻤی کﻨی  .اون گفﺖ که خانﻮاده ي تﻮ خﻄﺮناك نﯿﺴﺘﻦ ﭼﻮن شﻤا ﻓقﻂ حﯿﻮون ها روشکار می کﻨﯿﻦ
با ﻃعﻨه تکﺮار کﺮدم :اون گفﺖ ما خﻄﺮناك نﯿﺴﺘﯿﻢ؟
تﻮﺿﯿﺢ داد :نه دﻗﯿقاً  .اون گفﺖ که شﻤا ﻗﺮار  ،نﯿﺴﺖ خﻄﺮناك باشﯿﻦ  .ولی کﻮﺋﯿلﯿﺖ ها هﻨﻮز نﻤی خﻮان شﻤا تﻮي زمﯿﻦ
هاشﻮن بﯿایﻦ ﻓقﻂ واسه احﺘﯿاط
به جاده خﯿﺮه شﺪم  ،اﻓکارم از ناامﯿﺪي آشفﺘه بﻮدنﺪ  ،گلﻮیﻢ از عﻄﺸی سﻮزان و آشﻨا درد می کﺮد .
گفﺖ :خﻮب  ،درسﺖ گفﺘه؟
صﺪایﺶ به ﻗﺪري آرام بﻮد  ،گﻮیی داشﺖ از گﺰارشات هﻮا شﻨاسی حﺮف می زد  :درباره ي شکار نکﺮدن انﺴان ها؟
-کﻮﺋﯿلﯿﺖ ها حاﻓﻈه شﻮن خﻮب کار می کﻨه
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در حالی که سﺨﺖ در ﻓکﺮ بﻮد  ،سﺮش را بﺮاي خﻮد تکان داد .

به تﻨﺪي گفﺘﻢ  :با ایﻦ حال  ،نﺬار ایﻦ باعﺚ شه راحﺘی بﺮت داره  .اون ها حﻖ دارن ﻓاصله شﻮن رو از ما حفﻆ کﻨﻦ  .ما
هﻨﻮزم خﻄﺮناکﯿﻢ
 مﺘﻮجه نﻤی شﻢنه او مﺘﻮجه نﻤی شﺪ  .ﭼﻄﻮر او را وادار به دیﺪن کﻨﻢ ؟
به او گفﺘﻢ :ما سعی خﻮدمﻮن رو می کﻨﯿﻢ  .ما معﻤﻮﻻً تﻮي ایﻦ کار خﻮب هﺴﺘﯿﻢ  .بعﻀی وﻗﺖ ها اشﺘﺒاه هایی هﻢ می کﻨﯿﻢ .
مﺜالً ،مﻦ به خﻮدم اجازه می دم که با تﻮ تﻨها باشﻢ
عﻄﺮ او هﻤﭽﻨان در اتﻮمﺒﯿﻞ عﺼﯿان می کﺮد  .داشﺘﻢ به آن بﯿﺸﺘﺮ عادت می کﺮدم  ،دیﮕﺮ تقﺮیﺒاً می تﻮانﺴﺘﻢ آن را نادیﺪه
بﮕﯿﺮم  ،اما نﻤی شﺪ انکار کﺮد که بﺪنﻢ هﻨﻮز هﻢ بﺮاي مقاصﺪ اشﺘﺒاهی او را ﻃلﺐ می کﺮد  ،دهانﻢ پﺮ از سﻢ می شﺪ .
او پﺮسﯿﺪ:ایﻦ کار اشﺘﺒاهﯿه؟
و صﺪاي او ﻏﺼه دار بﻮد  .ﻃﻨﯿﻦ آن مﺮا خلﻊ سالح کﺮد  .او می خﻮاسﺖ با مﻦ باشﺪ عالرﻗﻢ هﻤه ي ﭼﯿﺰها  ،او می
خﻮاسﺖ با مﻦ باشﺪ .
امﯿﺪ دوباره پﺮ و بال می زد و مﻦ آن را عقﺐ رانﺪم .

آرزو می کﺮدم اي کاش می شﺪ به گﻮنه اي حقﯿقﺖ واﻗعاً از اهﻤﯿﺖ خﻮد بکاهﺪ
دﻗﯿقه اي جﻮاب نﺪاد  .شﻨﯿﺪم که آهﻨﮓ تﻨفﺴﺶ عﻮض می شﺪ ﻃﻮر عﺠﯿﺒی نا مﻮزون شﺪه بﻮد که نﻤی خﻮرد به خاﻃﺮ تﺮس
باشﺪ .
ناگهان با صﺪایی که از ناراحﺘی شکﺴﺘه می شﺪ گفﺖ :بازم بﺮام بﮕﻮ
با دﻗﺖ او را از نﻈﺮ گﺬرانﺪم .
او درد می کﺸﯿﺪ  .ﭼﻄﻮر اجازه ي هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي را داده بﻮدم ؟
سعی کﺮدم به ﻓکﺮ راهی باشﻢ که از جﺮیﺤه دار شﺪن احﺴاسات او جلﻮگﯿﺮي کﻨﻢ  .دل او نﺒایﺪ می شکﺴﺖ  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ
اجازه دهﻢ دلﺶ بﺸکﻨﺪ  .پﺮسﯿﺪم :دیﮕه ﭼی می خﻮاي بﺪونی؟
او که هﻨﻮز انﺪوهﮕﯿﻦ بﻮد  ،گفﺖ:بهﻢ بﮕﻮ ﭼﺮا به جاي آدم ها حﯿﻮانات رو شکار می کﻨی
آیا واﺿﺢ نﺒﻮد ؟ یا شایﺪ ایﻦ هﻢ اهﻤﯿﺘی بﺮاي او نﺪاشﺖ .
با صﺪاي ﺿعﯿفی گفﺘﻢ :مﻦ نﻤی خﻮام یه هﯿﻮﻻ باشﻢ
 مﮕه حﯿﻮانات کاﻓی نﯿﺴﺘﻦ؟به دنﺒال تﺸﺒﯿه دیﮕﺮي گﺸﺘﻢ تا مﺘﻮجه شﻮد
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 مﻄﻤﺌﻦ نﯿﺴﺘﻢ الﺒﺘه  ،ولی مﺜﻞ ایﻦ می مﻮنه که بﺨﻮاي هﻤﯿﺸه خﻮدت رو با شﯿﺮ و سﻮیا سﯿﺮ کﻨی ؛ ما به خﻮدمﻮن می گﯿﻢگﯿاهﺨﻮار  .یه جﻮك بﯿﻦ خﻮدمﻮنه  .تﻐﺬیه باخﻮن حﯿﻮانات گﺮسﻨﮕی یا بهﺘﺮه بﮕﻢ تﺸﻨﮕی مارو کامﻞ بﺮﻃﺮف نﻤی کﻨه  .اما
اون ﻗﺪر رو به ما نﯿﺮو مﯿﺪه که از شکار انﺴان ها اجﺘﻨاب کﻨﯿﻢ  .الﺒﺘه هﻤﯿﺸه نه
صﺪایﻢ پایﯿﻦ می آمﺪ ؛ از خﻄﺮي که اجازه داده بﻮدم او را تهﺪیﺪ کﻨﺪ شﺮمﺴار بﻮدم  .خﻄﺮي که هﻤﭽﻨان او را تهﺪیﺪ می
کﺮد
 گاهی وﻗﺖ ها ایﻦ کار سﺨﺖ تﺮ می شه اﻵن انﺠام ایﻦ کار بﺮات سﺨﺘه؟آهی کﺸﯿﺪم  .بﺪون شﮏ او هﻤان سﻮالی را می کﺮد که مﻦ نﻤی خﻮاسﺘﻢ پاسﺦ دهﻢ  .اﻗﺮار کﺮدم :آره
ایﻦ بار واکﻨﺶ ﻓﯿﺰیکی او را درسﺖ حﺪس زدم تﻨفﺴﺶ مﻨﻈﻢ مانﺪ  ،ﺿﺮبان ﻗلﺒﺶ مﺘعادل بﻮد  .انﺘﻈار ایﻦ ها را داشﺘﻢ ،
ولی از آن سﺮدر نﻤی آوردم  .ﭼﻄﻮر امکان داشﺖ او نﺘﺮسﯿﺪه باشﺪ ؟
او با لﺤﻨی کامالً مﻄﻤﺌﻦ گفﺖ :ولی تﻮ اﻵن گﺮسﻨه نﯿﺴﺘی
 -ﭼﺮا هﻤﭽﯿﻦ ﻓکﺮي می کﻨی؟

به تﻮصﯿفی که کﺮده بﻮد آهﺴﺘه خﻨﺪیﺪم  :بﺪاخالق
ولی مانﻨﺪ هﻤﯿﺸه کامالً حﻖ با او بﻮد
 تﻮ حﻮاسﺖ به هﻤه جا هﺴﺖ  ،درسﺘه؟دوباره خﻨﺪیﺪم .
لﺒﺨﻨﺪ مالیﻤی زد  ،ﭼﯿﻦ بﯿﻦ ابﺮوهایﺶ بازگﺸﺘه بﻮد انﮕار داشﺖ روي ﭼﯿﺰي تﻤﺮکﺰ می کﺮد .
بعﺪ از ایﻨکه خﻨﺪه ي مﻦ خامﻮش شﺪ پﺮسﯿﺪ  :آخﺮ هفﺘه با امﺖ به شکار رﻓﺘه بﻮدي؟
لﺤﻦ عادي صﺤﺒﺖ کﺮدن او به هﻤان انﺪازه اي که جﺬاب بﻮد ناامﯿﺪ کﻨﻨﺪه نﯿﺰ بﻮد  .واﻗعاً می تﻮانﺴﺖ ایﻦ هﻤه را ﻗﺒﻮل کﻨﺪ
؟ انﮕار مﻦ بﯿﺶ تﺮ از او شﻮکه شﺪه بﻮدم .
به او گفﺘﻢ  :آره
و بعﺪ  ،زمانی که می خﻮاسﺘﻢ مﻮﺿﻮع را هﻤان جا رها کﻨﻢ ،هﻤان مﯿلی که در رسﺘﻮران احﺴاس کﺮده بﻮدم به سﺮاﻏﻢ آمﺪ
می خﻮاسﺘﻢ او مﺮا بﺸﻨاسﺪ .
آهﺴﺘه ادامه دادم :نﻤی خﻮاسﺘﻢ بﺮم  ،ولی ﻻزم بﻮد  .وﻗﺘی که تﺸﻨه نﯿﺴﺘﻢ دور و بﺮ تﻮ بﻮدن یه کﻤی راحﺖ تﺮ می شه
 -ﭼﺮا نﻤی خﻮاسﺘی بﺮي؟
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گﺮسﻨه هﺴﺘﻦ بﺪاخالق تﺮ می شﻦ
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نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم و سﭙﺲ بﺮگﺸﺘﻢ تا نﮕاه خﯿﺮه ي او را مالﻗات کﻨﻢ  .ایﻦ نﻮع صادق بﻮدن به گﻮنه ي دیﮕﺮي مﺸکﻞ بﻮد
.
 دور بﻮدن از تﻮ ...مﻦ رو ...عﺼﺒی می کﻨهگﻤان می کﺮدم لﻐﺖ عﺼﺒی بﺲ باشﺪ  ،هﺮﭼﻨﺪ به انﺪازه ي کاﻓی ﻗﻮي نﺒﻮد
 پﻨﺠﺸﻨﺒه ي گﺬشﺘه  ،وﻗﺘی ازت خﻮاسﺘﻢ مﺮاﻗﺐ باشی تﻮي اﻗﯿانﻮس نﯿفﺘی یا زیﺮ ماشﯿﻦ نﺮي شﻮخی نﻤی کﺮدم  .تﻤامﻃﻮل تعلﻄﯿالت آخﺮ هفﺘه رو دﭼار حﻮاس پﺮتی بﻮدم  ،نﮕﺮانﺖ بﻮدم  .و بعﺪ از اتفاﻗی که امﺸﺐ اﻓﺘاد  ،مﺘعﺠﺒﻢ که تﻮ
ﭼﻄﻮر تﻮنﺴﺘی یه تعﻄﯿالت آخﺮ هفﺘه ي کامﻞ رو سالﻢ سﭙﺮي کﻨی
بعﺪ به یاد خﺮاش هاي روي کﻒ دسﺘﺶ اﻓﺘادم  .جﻤله ام را اصالح کﺮدم :خﻮب  ،سالﻢِ سالﻢ که نه
 ﭼی؟به او یادآوري کﺮدم :دسﺖ هات
او آهی کﺸﯿﺪ و شکلکی درآورد:زمﯿﻦ خﻮردم

در واﻗﻊ  ،نﺒایﺪ ﻓعﻞ گﺬشﺘه به کار می بﺮدم  .احﺘﻤاﻻً هﻤﭽﻨان امﺖ و دیﮕﺮ اعﻀاي خانﻮاده ام را آزار می دادم  .به جﺰ
آلﯿﺲ ...
پﺮسﯿﺪ:سه روز؟
لﺤﻦ صﺪایﺶ ناگهان تﻨﺪ شﺪه بﻮد :مﮕه شﻤا امﺮوز بﺮنﮕﺸﺘﯿﻦ؟
دلﯿﻞ ناراحﺘی صﺪاي او را نﻤی ﻓهﻤﯿﺪم .
 نه  ،ما یکﺸﻨﺒه بﺮگﺸﺘﯿﻢپﺮسﯿﺪ :پﺲ ﭼﺮا هﯿﭻ کﺪوم از شﻤا مﺪرسه نﯿﻮمﺪیﻦ؟
آزردگی او مﺮا گﯿﺞ کﺮد  .به نﻈﺮ نﻤی رسﯿﺪ مﺘﻮجه شﺪه باشﺪ که ایﻦ سﻮال باز هﻢ به اساﻃﯿﺮ مﺮبﻮط می شﺪ
گفﺘﻢ :خﻮب  ،تﻮ پﺮسﯿﺪي که آﻓﺘاب به مﻦ صﺪمه می زنه یا نه  ،که نﻤی زنه  .اما مﻦ نﻤی تﻮنﻢ زیﺮ نﻮر آﻓﺘاب بﯿﺮون بﺮم ،
حﺪ اﻗﻞ نه در جایی که کﺴی بﺘﻮنه بﺒﯿﻨه
ایﻦ حﻮاس او را از دلﺨﻮري اسﺮارآمﯿﺰش پﺮت کﺮد  .در حالی که سﺮش را به ﻃﺮﻓی خﻢ کﺮده بﻮد  ،پﺮسﯿﺪ :ﭼﺮا؟
شﮏ داشﺘﻢ تﻮﺿﯿﺢ مﻨاسﺒی بﺮاي ایﻦ یکی به ذهﻨﻢ بﺮسﺪ  .بﻨابﺮایﻦ ﻓقﻂ به او گفﺘﻢ  :باشه تا یه مﻮﻗعی بهﺖ نﺸﻮن بﺪم
و بعﺪ به ایﻦ ﻓکﺮ اﻓﺘادم نکﻨﺪ ایﻦ ﻗﻮل شکﺴﺘه شﻮد  .آیا پﺲ از امﺸﺐ دوباره او را می دیﺪم ؟ آیا حاﻻ به انﺪازه اي دوسﺘﺶ
داشﺘﻢ که تاب و تﻮان تﺮك کﺮدنﺶ را داشﺘه باشﻢ ؟
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درسﺖ حﺪس زده بﻮدم  .در حالی که ﻗادر نﺒﻮدم از لﺒﺨﻨﺪ زدن خﻮدداري کﻨﻢ  ،گفﺘﻢ  :مﻦ هﻢ هﻤﯿﻦ ﻓکﺮو کﺮدم  .به گﻤﻮنﻢ با
وجﻮد تﻮ می تﻮنﺴﺖ بﺪتﺮ از ایﻦ ها بﺸه و ایﻦ احﺘﻤال تﻤام مﺪتی که از ایﻨﺠا دور بﻮدم عﺬابﻢ داد  .ایﻦ سه روز خﯿلی
ﻃﻮﻻنی گﺬشﺖ  .واﻗعاً اعﺼاب امﺖ رو خﻮرد کﺮدم
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رمان

گفﺖ :می تﻮنﺴﺘی بهﻢ یه زنﮓ بﺰنی
ﭼه نﺘﯿﺠه گﯿﺮي عﺠﯿﺒی
 ولی مﻦ می دونﺴﺘﻢ خﻄﺮي تهﺪیﺪت نﻤی کﻨه ولی مﻦ نﻤی دونﺴﺘﻢ تﻮ کﺠا بﻮدي .مﻦناگهان مکﺚ کﺮد و  ،نﮕاهﺶ را به دسﺘانﺶ انﺪاخﺖ
 ﭼی؟در حالی که پﻮسﺖ گﻮنه هایﺶ داغ می شﺪ  ،با کﻤﺮویی گفﺖ :ایﻦ رو دوسﺖ نﺪاشﺘﻢ  .مﻦ هﻢ وﻗﺘی تﻮرو نﻤی بﯿﻨﻢ عﺼﺒی
می شﻢ
داش امﯿﺪواري مﻦ بﻮد .
از خﻮدم پﺮسﯿﺪم  :حاﻻ راﺿی شﺪي ؟ خﻮب  ،ایﻦ پا ِ
از ایﻨکه ﻓهﻤﯿﺪه بﻮدم وحﺸﯿانه تﺮیﻦ خﯿاﻻتﻢ ﭼﻨﺪان هﻢ دور از دسﺘﺮس نﯿﺴﺖ هاج و واج بﻮدم  ،در پﻮسﺖ خﻮد نﻤی گﻨﺠﯿﺪم
 ،وحﺸﺖ زده بﻮدم بﯿﺸﺘﺮ وحﺸﺖ زده .به هﻤﯿﻦ دلﯿﻞ بﻮد که بﺮایﺶ اهﻤﯿﺖ نﺪاشﺖ مﻦ یﮏ هﯿﻮﻻ باشﻢ  .ایﻦ دﻗﯿقاً هﻤان
دلﯿلی بﻮد که ﻗﻮانﯿﻦ دیﮕﺮ بﺮاي مﻦ اهﻤﯿﺘی نﺪاشﺘﻨﺪ  .دلﯿﻞ ایﻨکه دیﮕﺮ درسﺖ و ﻏلﻂ اعﺘﺒار ﭼﻨﺪانی نﺪاشﺖ  .دلﯿﻞ ایﻨکه تﻤام
اولﻮیﺖ هاي مﻦ یﮏ پله سقﻮط کﺮده بﻮدنﺪ تا بﺮاي ایﻦ دخﺘﺮ جایی در ﻗله درسﺖ کﻨﻨﺪ .
بال هﻢ به مﻦ اهﻤﯿﺖ می داد .

هﻤﯿﻦ ﻗﺪر کاﻓی بﻮد تا انﺠام دادن کار درسﺖ و تﺮك او باعﺚ دردکﺸﯿﺪنﺶ شﻮد .
آیا حاﻻ کاري وجﻮد داشﺖ که با انﺠام آن به او صﺪمه نﺰنﻢ ؟ هﺮ ﭼﯿﺰي ؟
بایﺪ دور می مانﺪم  .هﺮگﺰ نﺒایﺪ به ﻓﻮرکﺲ باز می گﺸﺘﻢ  .مﻦ بﺮاي او هﯿﭻ ﭼﯿﺰي جﺰ درد به بار نﻤی آوردم .
حاﻻ ایﻦ می تﻮانﺴﺖ مﺮا از مانﺪن مﻨﺼﺮف کﻨﺪ ؟ از ایﻨکه ﭼﯿﺰها را بﺪتﺮ از ایﻨی که هﺴﺖ نکﻨﻢ ؟
احﺴاسی که حاﻻ داشﺘﻢ  ،احﺴاس گﺮماي او در بﺮابﺮ پﻮسﺘﻢ ...نه ،هﯿﭻ ﭼﯿﺰ جلﻮدار مﻦ نﺒﻮد .
ناله اي کﺮدم :آه  ،ایﻦ درسﺖ نﯿﺴﺖ
پﺮسﯿﺪ :مﮕه مﻦ ﭼی گفﺘﻢ؟
سﺮیﻊ خﻮدش را سﺮزنﺶ می کﺮد
 مﺘﻮجه نﯿﺴﺘی  ،بال ؟ ایﻨکه مﻦ باعﺚ بﺪبﺨﺘی خﻮدم بﺸﻢ یه ﭼﯿﺰه  ،ولی ایﻨکه تﻮ رو هﻢ درگﯿﺮ بکﻨﻢ یه ﭼﯿﺰه کامالً مﺘفاوتدیﮕه اس نﻤی خﻮام بﺸﻨﻮم که تﻮ هﻤﭽﯿﻦ احﺴاسی داري
ایﻦ حقﯿقﺖ داشﺖ  .ایﻦ یﮏ دروغ بﻮد  .بﺨﺶ خﻮدخﻮاه وجﻮدم با دانﺴﺘﻦ ایﻨکه او هﻢ هﻤان ﻃﻮر که مﻦ می خﻮاسﺘﻤﺶ ،
مﺮا می خﻮاسﺖ در آسﻤان ها سﯿﺮ می کﺮد
 -ایﻦ اشﺘﺒاهه  .ﺿﻤانﺘی بهﺶ نﯿﺴﺖ  .مﻦ خﻄﺮناکﻢ  ،بال خﻮاهﺶ می کﻨﻢ  ،ایﻦ مﻮﺿﻮع رو درك کﻦ
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می دانﺴﺘﻢ که ایﻦ در مقایﺴه با انﺪازه ي عﺸﻖ مﻦ به او هﯿﭻ اسﺖ  .ولی هﻤﯿﻦ ﻗﺪر بﺮاي او کاﻓی بﻮد تا زنﺪگﯿﺶ را به
خﻄﺮ بﯿﻨﺪازد و ایﻨﺠا در کﻨار مﻦ بﻨﺸﯿﻨﺪ  .و ایﻦ کار را با شادي انﺠام دهﺪ .
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 نه.لﺐ هایﺶ مانﻨﺪ یﮏ کﻮدك زود رنﺞ و کﺞ خلﻖ آویﺰان شﺪ
 -دارم جﺪي حﺮف می زنﻢ

با خﻮدم در نﺰاع سﺨﺘی بﻮدم نﯿﻤی از مﻦ بﺮاي پﺬیﺮﻓﺘﻦ او پﺮپﺮ می زد  ،نﯿﻤی دیﮕﺮ ناامﯿﺪانه بﺮاي بﺮحﺰر بﻮدن از دادن
هﺸﺪار ﻓﺮار به او می جﻨﮕﯿﺪ و باعﺚ شﺪ کلﻤات از بﯿﻦ دنﺪان هایﻢ مانﻨﺪ یﮏ ﻏﺮش درآیﻨﺪ .
مﺼﺮانه گفﺖ :مﻦ هﻢ جﺪي هﺴﺘﻢ  .بهﺖ که گفﺘﻢ  ،بﺮام مهﻢ نﯿﺴﺖ تﻮ ﭼی هﺴﺘی  .دیﮕه خﯿلی دیﺮ شﺪه
خﯿلی دیﺮ ؟ آن کلﻤه بﺮاي لﺤﻈه اي به بلﻨﺪاي ابﺪیﺖ در سﺮم تﯿﺮه و تار بﻮد  ،در خاﻃﺮم در حال تﻤاشاي سایه هایی بﻮدم
که آهﺴﺘه بﺮ پﯿکﺮ خفﺘه ي بال که روي ﭼﻤﻨﺰار آﻓﺘابی دراز کﺸﯿﺪه بﻮد می خﺰیﺪنﺪ  .اجﺘﻨاب ناپﺬیﺮ  ،ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ تﻮﻗﻒ  .آنها
رنﮓ را از ﭼهﺮه ي او دزدیﺪنﺪ و  ،او را در تاریکی ﻓﺮو بﺮدنﺪ .
خﯿلی دیﺮ ؟ تﺼﻮیﺮي که آلﯿﺲ دیﺪه بﻮد در سﺮم ﭼﺮخ خﻮرد  ،ﭼﺸﻤان ﻗﺮمﺰ از خﻮن بال با آرامﺶ به مﻦ خﯿﺮه شﺪه بﻮدنﺪ .
عاري از هﺮگﻮنه احﺴاس اما امکان نﺪاشﺖ که او به خاﻃﺮ ﭼﻨان آیﻨﺪه اي از مﻦ مﺘﻨفﺮ نﺸﻮد  .تﻨفﺮ به خاﻃﺮ هﻤه ي
ﭼﯿﺰهایی که او او می دزدیﺪم  .دزدیﺪن زنﺪگی و روح او .
نﻤی تﻮانﺴﺖ خﯿلی دیﺮ شﺪه باشﺪ .

از پﻨﺠﺮه ي سﻤﺖ خﻮدش به بﯿﺮون خﯿﺮه شﺪ و ،دوباره دنﺪان هایﺶ در لﺒﺶ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ  .دسﺖ هایﺶ روي پایﺶ به مﺸﺖ
تﺒﺪیﻞ شﺪه بﻮدنﺪ  .نفﺲ هایﺶ نامﻨﻈﻢ و شکﺴﺘه بﻮدنﺪ .
 به ﭼی داري ﻓکﺮ می کﻨی؟بایﺪ می دانﺴﺘﻢ
بﺪون ایﻨکه به مﻦ نﮕاه کﻨﺪ سﺮش را تکان داد  .ﭼﯿﺰي درخﺸﯿﺪ  ،مانﻨﺪ یﮏ کﺮیﺴﺘال  ،روي گﻮنه ي او .
درد و رنﺞ
 داري گﺮیه می کﻨی؟مﻦ اشﮏ او را درآورده بﻮدم  .تا آن حﺪ او را رنﺠانﺪه بﻮدم .
با پﺸﺖ دسﺘﺶ اشﮏ هایﺶ را پاك کﺮد .
به دروغ گفﺖ :نه.
صﺪایﺶ شکﺴﺖ
بعﻀی ﻏﺮیﺰه هاي دﻓﻦ شﺪه در وجﻮدم باعﺚ شﺪنﺪ دسﺘﻢ را به ﻃﺮف او دراز کﻨﻢ در آن لﺤﻈه بﯿﺶ از هﺮ زمان دیﮕﺮي
احﺴاس انﺴان بﻮدن می کﺮدم  .و بعﺪ به یاد آوردم که مﻦ ...انﺴان نﯿﺴﺘﻢ  .و دسﺘﻢ را پایﯿﻦ انﺪاخﺘﻢ
با آرواره ي سﺨﺖ شﺪه گفﺘﻢ  :مﺘاسفﻢ
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با صﺪاي هﯿﺲ مانﻨﺪي گفﺘﻢ :دیﮕه هﯿﭻ وﻗﺖ اون حﺮف رو نﺰن
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ﭼﻄﻮر می تﻮانﺴﺘﻢ به او بﮕﻮیﻢ که ﭼقﺪر مﺘاسﻒ هﺴﺘﻢ  .مﺘاسﻒ به خاﻃﺮ تﻤام اشﺘﺒاهات احﻤقانه اي که مﺮتکﺐ شﺪه بﻮدم .
مﺘاسﻒ به خاﻃﺮ خﻮدخﻮاهی هاي بی پایانﻢ  .مﺘاسﻒ به خاﻃﺮ ایﻨکه ایﻨقﺪر بﺪشانﺲ بﻮد که باعﺚ تﺠلی ایﻦ عﺸﻖ اول و ﻏﻢ
انﮕﯿﺰ در مﻦ شﺪه اسﺖ  .هﻤﭽﻨﯿﻦ مﺘاسﻒ به خاﻃﺮ ﭼﯿﺰهایی که از دسﺘﻢ خارج بﻮد که مﻦ بایﺪ آن هﯿﻮﻻیی می بﻮدم که
تقﺪیﺮ بﺮاي تﻤام کﺮدن زنﺪگی او از هﻤان اول انﺘﺨاب کﺮده بﻮد .
نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم در حالی که واکﻨﺶ بﺪم به رایﺤه اي که داخﻞ اتﻮمﺒﯿﻞ پﯿﭽﯿﺪه شﺪه بﻮد نادیﺪه می گﺮﻓﺘﻢ و سعی کﺮدم
خﻮدم را جﻤﻊ و جﻮر کﻨﻢ  .می خﻮاسﺘﻢ مﻮﺿﻮع بﺤﺚ را عﻮض کﻨﻢ  ،تا به ﭼﯿﺰي دیﮕﺮ بﯿﻨﺪیﺸﻢ  .از خﻮش شانﺴی مﻦ ،
کﻨﺠکاویﻢ درباره ي آن دخﺘﺮ سﯿﺮي ناپﺬیﺮ بﻮد .هﻤﯿﺸه سﻮال داشﺘﻢ .
گفﺘﻢ :یه ﭼﯿﺰي رو به مﻦ بﮕﻮ
 ﭼی رو؟صﺪایﺶ خﺸﻦ و آﺛار گﺮیه هﻨﻮز در صﺪاي او شﻨﯿﺪه می شﺪ
 امﺸﺐ ﻗﺒﻞ از ایﻨکه مﻦ خﻮدم رو بهﺖ بﺮسﻮنﻢ  ،به ﭼی داشﺘی ﻓکﺮ می کﺮدي ؟ نﻤی تﻮنﺴﺘﻢ حالﺖ ﭼهﺮه ات رو درك کﻨﻢبه نﻈﺮ نﻤﯿﻮمﺪ وحﺸﺖ کﺮده باشی  ،مﺜﻞ ایﻦ بﻮد که روي ﭼﯿﺰي سﺨﺖ تﻤﺮکﺰ کﺮدي
صﻮرت او را به یاد آوردم خﻮدم را مﺠﺒﻮر کﺮدم ﭼﺸﻢ هایی که از ﻃﺮیﻖ آن نﻈاره گﺮ بﻮدم را ﻓﺮامﻮش کﻨﻢ عﺰمی جﺰم
در آن دیﺪه می شﺪ .

آرامﺶ او در آخﺮ تﻮﺿﯿﺤﺶ از بﯿﻦ رﻓﺘه بﻮد  .صﺪایﺶ از نفﺮت لﺒﺮیﺰ بﻮد  .ایﻦ گﺰاﻓه گﻮیی نﺒﻮد و  ،خﺸﻢ بﭽه گﺮبه مانﻨﺪ
او حاﻻ هﯿﭻ نکﺘه ي ﻓکاهی اي نﺪاشﺖ  .می تﻮانﺴﺘﻢ انﺪام شکﻨﻨﺪه ي او را بﺒﯿﻨﻢ ﻓقﻂ حﺮیﺮي بﺮ روي شﯿﺸه که دسﺖ هاي
سﻨﮕﯿﻦ و ﻗﻮي انﺴان هاي هﯿﻮﻻ که می خﻮاسﺘﻨﺪ به او صﺪمه بﺰنﻨﺪ بﺮ آن سایه انﺪاخﺘه بﻮد  .خﺸﻢ در پﺸﺖ سﺮم جﻮشﯿﺪ .
 می خﻮاسﺘی با اونها بﺠﻨﮕی؟دلﻢ می خﻮاسﺖ ناله کﻨﻢ  .ﻏﺮایﺰ او مﺮگﺒار بﻮدنﺪ الﺒﺘه بﺮاي خﻮدش
 به ﻓکﺮ ﻓﺮار نﯿفﺘادي؟با کﻤﺮویی گفﺖ :هﺮ بار که می خﻮام بﺪوم  ،مﺮتﺐ زمﯿﻦ می خﻮرم
 داد کﺸﯿﺪن و کﻤﮏ خﻮاسﺘﻦ ﭼی؟داشﺘﻢ به اون ﻗﺴﻤﺖ هﻢ می رسﯿﺪمبا ناباوري سﺮم را تکان دادم  .ﻗﺒﻞ از آمﺪن به ﻓﻮرکﺲ ﭼﻄﻮري خﻮدش را زنﺪه نﮕه داشﺘه بﻮد ؟
به او گفﺘﻢ:حﻖ با تﻮ بﻮد
صﺪایﻢ لﺤﻦ تلﺨی داشﺖ :بﺪون شﮏ بﺮاي زنﺪه نﮕه داشﺘﻦ تﻮ دارم با سﺮنﻮشﺖ می جﻨﮕﻢ
او آهی کﺸﯿﺪ و  ،به بﯿﺮون پﻨﺠﺮه ﭼﺸﻢ دوخﺖ  .بعﺪ دوباره به مﻦ نﮕاه کﺮد .
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با صﺪاي آرام تﺮي گفﺖ :داشﺘﻢ سعی می کﺮدم ﻃﺮیقه ي ﻓلﺞ کﺮدن یه مهاجﻢ رو به یاد بﯿارم  .می دونی  ،مﻨﻈﻮرم دﻓاع
شﺨﺼﯿه می خﻮاسﺘﻢ دماﻏﺸﻮ له کﻨﻢ و مﻐﺰشﻮ بﯿارم تﻮ دهﻨﺶ
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به تﻨﺪي پﺮسﯿﺪ :ﻓﺮدا تﻮرو می بﯿﻨﻢ؟
تا زمانی که در راهﻢ بﺮاي رسﯿﺪن به جهﻨﻢ بﻮدم از سفﺮم نﯿﺰ لﺬت می بﺮدم
 آره مﻦ هﻢ بایﺪ مقاله ام رو تﺤﻮیﻞ بﺪمبه او لﺒﺨﻨﺪ زدم و  ،انﺠام ایﻦ کار حﺲ خﻮبی به مﻦ داد
 -مﻮﻗﻊ ناهار  ،یه صﻨﺪلی بﺮات نﮕه می دارم

ﻗلﺐ او تﻨﺪ تﺮ زد ؛ ﻗلﺐ مﺮده ام ناگهان گﺮمﺘﺮ شﺪ  .اتﻮمﺒﯿﻞ را جلﻮي خانه ي پﺪر او مﺘﻮﻗﻒ کﺮدم  .بﺮاي تﺮك مﻦ هﯿﭻ
حﺮکﺘی انﺠام نﺪاد .
با اصﺮار گفﺖ :ﻗﻮل می دي ﻓﺮدا اونﺠا باشی؟
 ﻗﻮل می دمﭼﻄﻮر انﺠام کار اشﺘﺒاه ایﻦ ﻗﺪر می تﻮانﺴﺖ مﺮا خﻮشﺤال کﻨﺪ ؟ مﺴلﻤاً ﭼﯿﺰي نادرسﺖ در آن وجﻮد داشﺖ .
او با رﺿایﺖ بﺮاي خﻮدش سﺮ تکان داد و  ،شﺮوع به درآوردن ژاکﺖ مﻦ کﺮد .
با عﺠله او را خاﻃﺮ جﻤﻊ کﺮدم :می تﻮنی نﮕهﺶ داري

 واسه ﻓﺮدا ژاکﺖ نﺪارياو با لﺒﺨﻨﺪ تلﺨی آن را به دسﺖ مﻦ داد  .به مﻦ گفﺖ :نﻤی خﻮام مﺠﺒﻮر بﺸﻢ راجﻊ بهﺶ به ﭼارلی تﻮﺿﯿﺢ بﺪم
به گﻤانﻢ نﻤی خﻮاسﺖ  .به او لﺒﺨﻨﺪ زدم :اوه  ،درسﺘه
دسﺘﺶ را روي دسﺘﮕﯿﺮه ي در گﺬاشﺖ و بعﺪ  ،مکﺚ کﺮد  .بﺮاي رﻓﺘﻦ بی مﯿﻞ بﻮد  ،درسﺖ هﻤان ﻃﻮر که مﻦ بی مﯿﻞ
بﻮدم اجازه دهﻢ بﺮود .که او را بی مﺤاﻓﻆ تﻨها بﮕﺬارم  ،حﺘی بﺮاي ﭼﻨﺪ دﻗﯿقه ...
پﯿﺘﺮ و شارلﻮت تا اﻵن دیﮕﺮ رﻓﺘه بﻮدنﺪ  ،بﺪون شﮏ از سﯿاتﻞ هﻢ گﺬشﺘه بﻮدنﺪ  .ولی هﻤﯿﺸه اﻓﺮاد دیﮕﺮي نﯿﺰ بﻮدنﺪ  .ایﻨﺠا
بﺮاي هﯿﭻ انﺴانی جایی امﻦ نﺒﻮد و  ،بﺮاي او به نﻈﺮ می رسﯿﺪ نﺴﺒﺖ به بقﯿه خﻄﺮناك تﺮ هﻢ باشﺪ .
 بال؟از لﺬت گفﺘﻦ اسﻢ او به سادگی مﺘﺤﯿﺮ شﺪم
 بله؟ یه ﻗﻮلی به مﻦ می دي؟به راحﺘی مﻮاﻓقﺖ کﺮد :آره
و بعﺪ ﭼﺸﻢ هایﺶ تﻨﮓ شﺪنﺪ  ،انﮕار به ﻓکﺮ دلﯿلی بﺮاي مﺨالفﺖ اﻓﺘاده بﻮد
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در حالی که در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم که ایﻦ خﻮاهﺶ به ﭼﺸﻢ او مﻮردي بﺮاي مﺨالفﺖ دارد یا نه ،به او هﺸﺪار دادم  :دیﮕه تﻨها
تﻮي جﻨﮕﻞ نﺮو
با تعﺠﺐ پلﮏ زد :ﭼﺮا؟
رو به تاریکی ﻏﯿﺮﻗابﻞ اﻃﻤﯿﻨان ﭼﺸﻢ ﻏﺮه رﻓﺘﻢ  .عﺪم روشﻨایی بﺮاي ﭼﺸﻤان مﻦ اشکالی پﯿﺶ نﻤی آورد  ،اما شکارﭼﯿان
دیﮕﺮ هﻢ با آن مﺸکلی نﺪاشﺘﻨﺪ  .تاریکی ﻓقﻂ انﺴان ها را کﻮر می کﺮد .
به او گفﺘﻢ :ﻓقﻂ هﻤﯿﻨﻮ بﮕﻢ که هﻤﯿﺸه ایﻦ مﻦ نﯿﺴﺘﻢ که مﻤکﻨه بﯿﺸﺘﺮیﻦ خﻄﺮ رو بﺮاي تﻮ داشﺘه باشه
او انﺪکی لﺮزیﺪ  ،ولی سﺮیﻊ به حالﺖ عادي بازگﺸﺖ و با لﺒﺨﻨﺪي به مﻦ گفﺖ :هﺮﭼی تﻮ بﮕی
نفﺲ او صﻮرتﻢ را نﻮازش کﺮد  ،بﺴﯿار شﯿﺮیﻦ و مﻄﺒﻮع .
می تﻮانﺴﺘﻢ تﻤام شﺐ را هﻤﯿﻨﺠا بﻨﺸﯿﻨﻢ  ،اما او خﻮابﺶ را احﺘﯿاج داشﺖ  .دو آرزو هﻤﭽﻨان در مﻦ درحال جﻨﮕی تﻦ به تﻦ
بﻮدنﺪ یکی خﻮاسﺘﻦ او  ،و دیﮕﺮي خﻮاسﺘﻦ ایﻤﻦ بﻮدن او .
با ﻓکﺮ کارهاي نﺸﺪنی آهی کﺸﯿﺪم  .گفﺘﻢ :ﻓﺮدا می بﯿﻨﻤﺖ
می دانﺴﺘﻢ که زودتﺮ از ایﻨها او را می بﯿﻨﻢ  .به هﺮحال  ،او مﺮا تا ﻓﺮدا نﻤی دیﺪ.
گفﺖ :پﺲ تا ﻓﺮدا

با دیﺪن رﻓﺘﻦ او  ،بازهﻢ در درد و رنﺞ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ .
 بال؟به دنﺒال او خﻢ شﺪم  ،دلﻢ می خﻮاسﺖ او را ایﻨﺠا نﮕه دارم
او به ﻃﺮف مﻦ بﺮگﺸﺖ و بعﺪ سﺮجایﺶ خﺸﮏ شﺪ  ،از ایﻨکه صﻮرت هایﻤان را ایﻨقﺪر نﺰدیﮏ به هﻢ یاﻓﺘه بﻮد حﯿﺮت
کﺮده بﻮد .
مﻦ هﻢ تﺤﺖ تاﺛﯿﺮ ایﻦ نﺰدیکی ﻗﺮار گﺮﻓﺘه بﻮدم  .مﻮج گﺮمی از او ساتﻊ شﺪ و صﻮرتﻢ را در بﺮ گﺮﻓﺖ  .حﺮیﺮ پﻮسﺖ او
را تﻤاماً می تﻮانﺴﺘﻢ احﺴاس کﻨﻢ ...
ﺿﺮبان ﻗلﺐ او نا مﻨﻈﻢ شﺪ و  ،لﺒهایﺶ از هﻢ باز شﺪنﺪ .
زمﺰمه کﺮدم :خﻮب بﺨﻮابی
و ﻗﺒﻞ از ایﻨکه نﯿازهاي شﺪیﺪ در بﺪنﻢ ﭼه تﺸﻨﮕی مﺄنﻮس و ﭼه اشﺘﯿاق شﺪیﺪ و بﺴﯿار تازه اي که ناگهان احﺴاس می کﺮدم
باعﺚ شﻮد کاري انﺠام دهﻢ که احﺘﻤال داشﺖ به او صﺪمه بﺰنﺪ  ،عقﺐ رﻓﺘﻢ .
بﺮاي لﺤﻈه اي با ﭼﺸﻢ هاي گﺸاد شﺪه و حﯿﺮت زده  ،هﻤانﺠا بی حﺮکﺖ نﺸﺴﺖ  .حﺪس می زدم گﯿﺞ شﺪه باشﺪ  .مﺜﻞ خﻮدم
.
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او به هﻮش آمﺪ هﺮﭼﻨﺪ صﻮرتﺶ هﻨﻮر کﻤی بهﺖ زده بﻮد و ﭼﯿﺰي نﻤانﺪه بﻮد از ماشﯿﻦ بﯿﺮون بﯿفﺘﺪ ،تعادل نﺪاشﺖ و
مﺠﺒﻮر بﻮد دسﺘﺶ را به بﺪنه ي اتﻮمﺒﯿﻞ بﮕﯿﺮد تا خﻮدش را سﺮپا نﮕه دارد .
بی صﺪا خﻨﺪیﺪم امﯿﺪوار بﻮدم صﺪاي آن به ﻗﺪري آرام بﻮده باشﺪ که نﺸﻨﻮد .
هﻤانﻄﻮر که به سﻤﺖ نﻮري که در جلﻮي خانه را در بﺮ گﺮﻓﺘه بﻮد می رﻓﺖ سکﻨﺪري می خﻮرد  .حاﻻ جایﺶ امﻦ بﻮد  .و
مﻦ به زودي باز می گﺸﺘﻢ تا مﻄﻤﺌﻦ شﻮم .
هﻤان ﻃﻮر که به سﻤﺖ پایﯿﻦ خﯿابان تاریﮏ رانﻨﺪگی می کﺮدم می تﻮانﺴﺘﻢ ﭼﺸﻢ هاي بال را احﺴاس کﻨﻢ که مﺮا دنﺒال می
کﺮدنﺪ  .احﺴاسی مﺘفاوت تﺮ از آن حﺴی که به آن عادت داشﺘﻢ بﻮد  .معﻤﻮﻻً به سادگی می تﻮاسﺘﻢ خﻮدم را در ﭼﺸﻢ هایی
که مﺮا دنﺒال می کﺮدنﺪ بﺒﯿﻨﻢ .ایﻦ مﻮرد به ﻃﻮر عﺠﯿﺒی هﯿﺠان انﮕﯿﺰ بﻮد -ایﻦ احﺴاس نامﺮﺋی از ﭼﺸﻤانی که مﺮا دنﺒال می
کﺮدنﺪ .می دانﺴﺘﻢ تﻨها دلﯿلﺶ ایﻦ اسﺖ که ایﻦ ﭼﺸﻢ ها ﭼﺸﻤان او هﺴﺘﻨﺪ
هﻨﮕامی که بی هﺪف در شﺐ می رانﺪم یﮏ مﯿلﯿﻮن ﻓکﺮ پﺸﺖ سﺮ یکﺪیﮕﺮ در سﺮم در رﻓﺖ و آمﺪ بﻮدنﺪ .
بﺮاي مﺪتی ﻃﻮﻻنی در راه ناکﺠاآباد دور خﯿابان ها ﭼﺮخ زدم در ﻓکﺮ بال و رهایی ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ باور ناشی از بﺮمال شﺪن
حقﯿقﺖ بﻮدم  .دیﮕﺮ ﻻزم نﺒﻮد از ایﻨکه نکﻨﺪ او بفهﻤﺪ مﻦ ﭼه هﺴﺘﻢ بﺘﺮسﻢ  .او می دانﺴﺖ  .ایﻦ مﻮﺿﻮع بﺮایﺶ اهﻤﯿﺘی
نﺪاشﺖ  .حﺘی با ایﻨکه به ﻃﻮر واﺿﺢ ایﻦ بﺮاي او خﻮب نﺒﻮد به ﻃﺮزي شﮕفﺖ آور بﺮاي مﻦ مایه ي رهایی شﺪه بﻮد .

بﺮاي مﺪتی وﻗﺘی که تﻨها بﻮدم و بﺮاي یﮏ تﻐﯿﯿﺮ هﻢ که شﺪه کﺴی را آزار نﻤی دادم به خﻮدم اجازه دادم زنﺪگی در تﺮاژدي
شادي را احﺴاس کﻨﻢ  .تا ﻓقﻂ بﺮاي ایﻨکه او به مﻦ اهﻤﯿﺖ می داد شاد باشﻢ  .تا ﻓقﻂ بﺮاي پﯿﺮوزي و ﻓﺘﺢ عﻮاﻃﻒ او در
آن خﻮد می
پﻮسﺖ خﻮد نﮕﻨﺠﻢ  .تا ﻓقﻂ تﺼﻮر کﻨﻢ که هﺮ روز نﺰدیﮏ او می نﺸﯿﻨﻢ  ،صﺪایﺶ را می شﻨﻮم و لﺒﺨﻨﺪش را از ِ
کﻨﻢ .
آن لﺒﺨﻨﺪ را بارها در سﺮم تکﺮار کﺮدم  ،گﻮشه ي لﺐ هایﺶ را که باﻻ رﻓﺘه بﻮد دیﺪم  ،ﭼال کﻮﭼکی که روي گﻮنه هایﺶ
اﻓﺘاده بﻮد  ،آن ﻃﻮري که ﭼﺸﻢ هایﺶ گﺮم و زﻻل شﺪه بﻮدنﺪ ...
امﺸﺐ انﮕﺸﺘانﺶ روي دسﺘﻢ بﺴﯿار گﺮم و لﻄﯿﻒ بﻮدنﺪ  .تﺼﻮر کﺮدم که لﻤﺲ پﻮسﺖ ﻇﺮیفی که روي گﻮنه هایﺶ کﺸﯿﺪه
شﺪه بﻮد ﭼه حﺴی دارد حﺮیﺮ مانﻨﺪ ،گﺮم ...بﺴﯿار شکﻨﻨﺪه .حﺮیﺮ بﺮ روي شﯿﺸه ...به ﻃﺮزي وحﺸﺘﻨاك شکﻨﻨﺪه .
تا زمانی که دیﮕﺮ خﯿلی دیﺮ شﺪه بﻮد مﺘﻮجه نﺒﻮدم اﻓکارم به کﺠا می رود  .هﻤانﻄﻮر که در ﻓکﺮ آسﯿﺐ پﺬیﺮي تﺨﺮیﺐ گﺮ
سﯿﺮ می کﺮدم تﺼاویﺮ جﺪیﺪي از ﭼهﺮه ي او وارد ﻓانﺘﺰي هایﻢ شﺪنﺪ  .رنﮓ پﺮیﺪه از تﺮس  ،در سایه ها ﻓﺮو رﻓﺘه بﻮد با
ایﻦ حال آرواره اش سﺨﺖ شﺪه و مﺼﻤﻢ بﻮد  ،ﭼﺸﻤانﺶ خﺸﻢ آلﻮد  ،لﺒﺮیﺰ از تﻤﺮکﺰ بﺪن ﻻﻏﺮش آماده بﺮاي ﺿﺮبه زدن به
مهاجﻤان درشﺖ هﯿکلی که دور او را گﺮﻓﺘه بﻮدنﺪ  ،کابﻮس هاي تاریکی ...
 آههﻤان ﻃﻮر که تﻨفﺮ خﺮوشانی که می شﺪ گفﺖ به خاﻃﺮ لﺬت عﺸﻖ او از یاد بﺮده بﻮدم دومﺮتﺒه در جهﻨﻢ خﺸﻢ به جﻮش می
آمﺪ،ﻏﺮیﺪم.
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بﯿﺶ تﺮ به بال و عﺸﻖ مﺘقابﻞ ﻓکﺮ کﺮدم .او نﻤی تﻮانﺴﺖ آن ﻃﻮري که مﻦ عاشقﺶ بﻮدم مﺮا دوسﺖ داشﺘه باشﺪ عﺸﻖ به
ایﻦ مقاومﺖ ناپﺬیﺮي و ویﺮانﮕﺮي مﻤکﻦ بﻮد بﺪن نﺤﯿﻒ او را بﺸکﻨﺪ  .اما به حﺪ کاﻓی احﺴاسﺶ ﻗﻮي بﻮد  .به حﺪي که
تﺮس ﻏﺮیﺰي را مﻄﯿﻊ سازد  .به حﺪي که بﺨﻮاهﺪ با مﻦ باشﺪ  .و بﻮدن با او عﻈﯿﻢ تﺮیﻦ شادي اي بﻮد که تا به حال شﻨاخﺘه
بﻮدم .
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مﻦ تﻨها بﻮدم  .بال در خانه اش  ،آن ﻃﻮر که مﻦ اﻃﻤﯿﻨان حاصﻞ کﺮده بﻮدم  ،امﻦ بﻮد ؛ بﺮاي لﺤﻈه اي شﺪیﺪاً خﻮشﺤال
بﻮدم که ﭼارلی سﻮان -سﺮپﺮسﺖ اداره ي پلﯿﺲ  ،تعلﯿﻢ دیﺪه و مﺴلﺢ پﺪر او بﻮد  .ایﻦ به معﻨاي ﻓﺮاهﻢ کﺮدن یﮏ سﺮپﻨاه
بﺮاي او بﻮد  .جاي او امﻦ بﻮد  .زیاد ﻃﻮل نﻤی کﺸﯿﺪ تا انﺘقام بی حﺮمﺘی اي که ...
نه  .او ﻻیﻖ بهﺘﺮ از ایﻨها بﻮد  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ به او اجازه دهﻢ که به یﮏ ﻗاتﻞ اهﻤﯿﺖ دهﺪ .
ولی ...دیﮕﺮان ﭼه می شﺪنﺪ ؟
بال در امان بﻮد  ،بله  .به ﻃﻮر حﺘﻢ آنﺠال و جﺴﯿکا هﻢ در تﺨﺘﺸان در امان بﻮدنﺪ .
با ایﻦ حال یﮏ هﯿﻮﻻ در خﯿابان هاي پﻮرت آنﺠلﺲ ول می گﺸﺖ  .یﮏ هﯿﻮﻻ  .ارتکاب به ﻗﺘلی که بﺮاي ارتکاب به آن می
مﺮدم اشﺘﺒاه بﻮد  .آن را می دانﺴﺘﻢ  .ولی ایﻨکه او را رها کﻨﻢ تا باز حﻤله ور شﻮد هﻢ اشﺘﺒاه بﻮد
پﯿﺸﺨﺪمﺖ بلﻮنﺪ داخﻞ رسﺘﻮران  .پﯿﺸﺨﺪمﺘی که هﯿﭻ وﻗﺖ درسﺖ به او نﮕاه نکﺮده بﻮدم  .با ایﻨکه به ﻃﺮزي بﺪیهی مﺮا
آزار داده بﻮد  ،اما ایﻦ به آن معﻨا نﺒﻮد که اسﺘﺤقاق به خﻄﺮ اﻓﺘادن را داشﺘه باشﺪ  .امکان داشﺖ هﺮکﺪام از آنها  ،بِالي
کﺴی دیﮕﺮ باشﺪ  .ایﻦ مﻮﺿﻮع باعﺚ شﺪ تﺼﻤﯿﻤﻢ را بﮕﯿﺮم .
سﺮ اتﻮمﺒﯿﻞ را به ﻃﺮف شﻤال کﺞ کﺮدم  ،حاﻻ که هﺪﻓی داشﺘﻢ با سﺮعﺖ بﯿﺸﺘﺮي حﺮکﺖ کﺮدم  .هﺮ زمان که مﺸکلی
داشﺘﻢ که باﻻتﺮ از حﺪ تﻮانﻢ بﻮ د-مﺸکلی واﻗعی مانﻨﺪ ایﻦ می دانﺴﺘﻢ بﺮاي کﻤﮏ گﺮﻓﺘﻦ به کﺠا می تﻮانﻢ بﺮوم .
آلﯿﺲ روي ایﻮان نﺸﺴﺘه بﻮد و انﺘﻈار مﺮا می کﺸﯿﺪ  .به جاي دور زدن خانه و رﻓﺘﻦ داخﻞ گاراژ  ،جلﻮي آن تﺮمﺰ کﺮدم .

هﻤان ﻃﻮر که رد می شﺪم مﻮهاي او را به هﻢ ریﺨﺘﻢ .گفﺘﻢ :مﺮسی
ﻃعﻨه آمﯿﺰ انﺪیﺸﯿﺪ  :مﻤﻨﻮن که جﻮاب تلفﻨﻤﻮ دادي.
اوهجلﻮي در تﻮﻗﻒ کﺮدم  ،گﻮشی ام را بﯿﺮون کﺸﯿﺪم و آن را باز کﺮدم
 بﺒﺨﺶ .حﺘی ﭼﮏ نکﺮدم که بﺒﯿﻨﻢ کی بﻮده  .مﻦ ...سﺮم شلﻮغ بﻮد آره  ،می دونﻢ  .تﻮ هﻢ مﻨﻮ بﺒﺨﺶ  .وﻗﺘی دیﺪم ﭼه اتفاﻗی داره مﯿفﺘه  ،تﻮ تﻮي راه بﻮدي و به اونﺠا می رﻓﺘیبا صﺪاي ﺿعﯿفی گفﺘﻢ:نﺰدیﮏ بﻮد
او که از خﻮدش شﺮمﺴار بﻮد  ،تکﺮار کﺮد  :مﺘاسفﻢ.
 نﺒاش  .می دونﻢ که نﻤی تﻮنی سﺮ از هﻤه ﭼﯿﺰ دربﯿاري  .هﯿﭻ کﺲ ازت انﺘﻈار نﺪاره واﻗﻒ به هﻤه ﭼﯿﺰ باشی  ،آلﯿﺲحاﻻ که می دانﺴﺘﻢ حال بال خﻮب اسﺖ  ،بﺨﺸﻨﺪگی آسان بﻮد .
مﻤﻨﻮن -امﺸﺐ می خﻮاسﺘﻢ ازت دعﻮت کﻨﻢ بﺮاي شام بﺮیﻢ بﯿﺮون اونﻮ ﻗﺒﻞ از ایﻨکه نﻈﺮمﻮ تﻐﯿﯿﺮ بﺪم گﺮﻓﺘی؟
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او نﯿﺸﺨﻨﺪ زد :نه  ،اون رو هﻢ از دسﺖ دادم  .کاش ﻓهﻤﯿﺪه بﻮدم  .می خﻮاسﺘﻢ بﯿام
 روي ﭼی تﻤﺮکﺰ کﺮده بﻮدي که ایﻦ هﻤه ﭼﯿﺰ رو از دسﺖ دادي؟ جاسﭙﺮ به ﻓکﺮ سالﮕﺮدمﻮنه.خﻨﺪیﺪ .
 داره سعی می کﻨه تﺼﻤﯿﻢ گﯿﺮي نکﻨه که مﻦ ﻗاﻓلﮕﯿﺮ بﺸﻢ ولی یه جﻮرهایی خﺒﺮ دارم...اي بی حﯿاآرهاو لﺐ هایﺶ را به هﻢ ﻓﺸﺮد و ،با حالﺘی انﺪکی اتهام آمﯿﺰ به مﻦ نﮕاه کﺮد  .بعﺪش بهﺘﺮ تﻮجه کﺮدم .
 ﻗﺼﺪ داري بهﺸﻮن بﮕی که اون می دونه ؟آهی کﺸﯿﺪم :آره  .بعﺪا ً
 -مﻦ هﯿﭽی نﻤی گﻢ  .یه لﻄفی به مﻦ بکﻦ و وﻗﺘی مﻦ ایﻦ دور و بﺮ نﯿﺴﺘﻢ به رزالی بﮕﻮ  ،باشه ؟

 بال ایﻦ مﻮﺿﻮع رو خﯿلی خﻮب ﻗﺒﻮل کﺮد . زیادي خﻮباو به مﻦ پﻮزخﻨﺪ زد
 بال رو دسﺖ کﻢ نﮕﯿﺮ.سعی کﺮدم راه تﺼﻮیﺮي که نﻤی خﻮاسﺘﻢ بﺒﯿﻨﻢ را بﺒﻨﺪم بال و آلﯿﺲ  ،دوسﺘان صﻤﯿﻤی .
حاﻻ بی ﻗﺮار شﺪه بﻮدم  ،آه عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم  .می خﻮاسﺘﻢ بﺨﺶ بعﺪي بعﺪ از ﻇهﺮ آن روز را پﺸﺖ سﺮ بﮕﺬارم ؛ می خﻮاسﺘﻢ
کارم را با آن تﻤام کﻨﻢ  .اما بﺮاي تﺮك ﻓﻮرکﺲ انﺪگی نﮕﺮان بﻮدم ...
شﺮوع به گفﺘﻦ کﺮدم :آلﯿﺲ
او دیﺪ که ﻗﺼﺪ خﻮاسﺘﻦ ﭼه ﭼﯿﺰي را دارم
امﺸﺐ مﺸکلی بﺮاش پﯿﺶ نﻤﯿاد  .امﺸﺐ حﻮاسﻤﻮ بﯿﺸﺘﺮ جﻤﻊ می کﻨﻢ  .اون یه جﻮرایی به مﺮاﻗﺐ بﯿﺴﺖ و ﭼهار ساعﺘه نﯿازداره  ،درسﺘه ؟
حﺪاﻗلﺶ به هﺮ حال  ،تﻮ به زودي با اون خﻮاهی بﻮدنفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم  .آن کلﻤات به دلﻢ نﺸﺴﺘﻨﺪ .
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به مﻦ گفﺖ .:بﺮو به کارت بﺮس تﻤﻮمﺶ کﻦ تا بﺘﻮنی جایی باشی که می خﻮاي

سﺮم را تکان دادم و  ،با عﺠله به ﻃﺮف اتاق کارﻻیﻞ رﻓﺘﻢ  .او مﻨﺘﻈﺮ مﻦ بﻮد  ،به جاي کﺘاب ﻗﻄﻮر روي مﯿﺰش به در
ﭼﺸﻢ دوخﺘه بﻮد .
او گفﺖ :شﻨﯿﺪم آلﯿﺲ بهﺖ می گفﺖ کﺠا مﻨﻮ پﯿﺪا کﻨی
و لﺒﺨﻨﺪ زد
بﻮدن با او و دیﺪن هﻤﺪلی و بﯿﻨﺶ سﺮشارش مایه ي آرامﺶ بﻮد  .کارﻻیﻞ حﺘﻤاً می دانﺴﺖ ﭼه بایﺪ کﺮد .
مﻦ احﺘﯿاج به کﻤﮏ دارمﻗﻮل داد:ادوارد  ،هﺮﭼی که بﺨﻮاي
 آلﯿﺲ بهﺖ گفﺖ امﺸﺐ ﭼه اتفاﻗی بﺮاي بال اﻓتاد؟او اصالح کﺮد  :داشﺖ می اﻓﺘاد.
 آره  ،داشﺖ مﯿفﺘاد  .مﻦ دﭼار یه مﺸکﻞ شﺪم  ،کارﻻیﻞ .می دونی .مﻦ ...شﺪیﺪا ً می خﻮام ...که اونﻮ بکﺸﻢکلﻤات سﺮیﻊ و پﺮ حﺮارت ادا شﺪنﺪ

لﺒﺨﻨﺪ جانانه و ﻏﯿﺮ مﻨﺘﻈﺮه ي او یﻮرش کلﻤات مﺮا مﺘﻮﻗﻒ کﺮد .
 اون واسﺖ خﯿلی خﻮبه ایﻨﻄﻮر نﯿﺴﺖ ؟ ایﻦ هﻤه شفقﺖ ایﻦ هﻤه کﻨﺘﺮل  .تﺤﺖ تﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار گﺮﻓﺘﻢ . مﻦ دنﺒال تعﺮیﻒ نﻤی گﺮدم کارﻻیﻞ معلﻮمه که نﻤی گﺮدي  .ولی نﻤی تﻮنﻢ جلﻮي ﻓکﺮهامﻮ بﮕﯿﺮم  ،می تﻮنﻢ؟دوباره لﺒﺨﻨﺪ زد :مﻦ ایﻦ ﻗﻀﯿه رو حﻞ می کﻨﻢ  .می تﻮنی با خﯿال راحﺖ اسﺘﺮاحﺖ کﻨی  .هﯿﭻ کﺴی در جاي بال آسﯿﺒی
نﻤی بﯿﻨه
نقﺸه اي که در سﺮش داشﺖ را دیﺪم  .ایﻦ دﻗﯿقًا آن ﭼﯿﺰي که می خﻮاسﺘﻢ نﺒﻮد اشﺘﯿاﻗﻢ بﺮاي به خﺮج دادن خﺸﻮنﺖ را
بﺮﻃﺮف نﻤی کﺮد ولی می دانﺴﺘﻢ که کار درسﺖ هﻤﯿﻦ اسﺖ .
گفﺘﻢ :بهﺖ نﺸﻮن می دم کﺠا پﯿﺪاش کﻨی
. -بﺰن بﺮیﻢ
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 خﯿلی زیاد  .ولی می دونﻢ که ایﻦ کار اشﺘﺒاهه  ،واسه ایﻨکه انﺘقام مﯿﺸه  ،نه اجﺮاي عﺪالﺖ  .از روي خﺸﻢ  ،بﺪونانﺼاف  .ولی بازهﻢ درسﺖ نﯿﺴﺖ که بﺬاري یه مﺘﺠاوز و ﻗاتﻞ تﻮي پﻮرت آنﺠلﺲ ول بﮕﺮده ! مﻦ آدماي اونﺠا رو نﻤی
شﻨاسﻢ  ،ولی نﻤی تﻮنﻢ اجازه بﺪم یه ﻗﺮبانی دیﮕه جاي بال رو بﮕﯿﺮه  .اون زنهاي دیﮕه یه نفﺮ مﻤکﻨه احﺴاسی که مﻦ بﺮاي
بال دارم رو درباره ي اونها داشﺘه باشه مﻤکﻨه زجﺮي رو که مﻦ اگه اون صﺪمه اي دیﺪه بﻮد می کﺸﯿﺪم  ،بکﺸه .ایﻦ
درسﺖ نﯿﺴﺖ
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رمان

او سﺮ راه کﯿﻒ سﯿاهﺶ را بﺮداشﺖ  .تﺮجﯿه می دادم از راه هاي تهاجﻤی تﺮي حﺴاب او کﻒ دسﺘﺶ گﺬاشﺘه شﻮد مﺜﻞ
شکﺴﺘﻦ جﻤﺠه ولی اجازه می دادم کارﻻیﻞ به روش خﻮدش ایﻦ کار را انﺠام دهﺪ .
اتﻮمﺒﯿﻞ مﺮا بﺮداشﺘﯿﻢ  .آلﯿﺲ هﻨﻮز روي پله ها بﻮد  .نﯿﺸﺨﻨﺪي زد و هﻤان ﻃﻮر که دور می شﺪیﻢ بﺮایﻤان دسﺖ تکان داد .
دیﺪم به ﭼﯿﺰي که در پﯿﺶ بﻮد نﮕاهی انﺪاخﺘه اسﺖ ؛ به هﯿﭻ مﺸکلی بﺮنﻤی خﻮردیﻢ .
در جاده ي تاریﮏ و خالی سفﺮ کﻮتاهی داشﺘﯿﻢ  .مﻦ ﭼﺮاغ هاي جلﻮي ماشﯿﻦ را خامﻮش گﺬاشﺘﻢ تا تﻮجهی جلﺐ نکﻨﯿﻢ ،
ﻓکﺮ ایﻦ که اگﺮ بال بﻮد نﺴﺒﺖ به ایﻦ سﺮعﺖ ﭼه عکﺲ العﻤلی نﺸان می داد لﺒﺨﻨﺪي بﺮ لﺒانﻢ نﺸانﺪ .
پﯿﺶ از آن که اعﺘﺮاض کﻨﺪ هﻢ از حﺪ معﻤﻮل آهﺴﺘه تﺮ می رانﺪم تا زمان با او بﻮدنﻢ را ﻃﻮﻻنی تﺮ کﻨﻢ .
کارﻻیﻞ هﻢ به بال ﻓکﺮ می کﺮد .
پﯿﺶ بﯿﻨی نکﺮده بﻮدم که اون دخﺘﺮ می تﻮنه ایﻨقﺪر واسﺶ خﻮب باشه  .ﻏﯿﺮ مﻨﺘﻈﺮه اس  .شایﺪ یه جﻮرایی ﻗﺴﻤﺖ بﻮده .
شایﺪ یه هﺪف باﻻتﺮي پﺸﺘﺸه .ﻓقﻂ...
او بال را با پﻮسﺖ سﺮد یﺨی و ﭼﺸﻢ هاي ﻗﺮمﺰ خﻮنی تﺠﺴﻢ کﺮد و بعﺪ ،آن تﺼﻮیﺮ را پﺲ زد .
بله  .ﻓقﻂ .بﺪون شﮏ  .زیﺮا نابﻮد کﺮدن ﭼﯿﺰي بﺴﯿار خالﺺ و دوسﺖ داشﺘﻨی ﭼه خﻮبی اي می تﻮانﺴﺖ داشﺘه باشﺪ ؟
به شﺐ تﯿﺮه خﯿﺮه شﺪم  ،تﻤام شادي آن روز عﺼﺮ به وسﯿله ي اﻓکار او تﺨﺮیﺐ شﺪه بﻮد .

تﻨﺪي اﻓکار کارﻻیﻞ مﺮا حﯿﺮت زده کﺮد .
بایﺪ یه راهی باشه.
اي کاش می تﻮانﺴﺘﻢ آن را باور کﻨﻢ حﺘی یکی از آنها را  .اما هﯿﭻ هﺪف باﻻتﺮي در پی بالیی که سﺮ بال می آمﺪ وجﻮد
نﺪاشﺖ  .ﻓقﻂ یﮏ جانﻮر شﯿﻄانی  ،یﮏ سﺮنﻮشﺖ تلﺦ و زشﺖ که ﭼﺸﻢ نﺪاشﺖ بﺒﯿﻨﺪ بال زنﺪگی اي دارد که سﺰاوارش اسﺖ
.
زیاد در پﻮرت آنﺠلﺲ درنﮓ نکﺮدم  .کارﻻیﻞ را به کالب شﺒانه ي مﺨﺮوبه اي بﺮدم که جانﻮر ﻻنی نام و رﻓقایﺶ در آن نا
امﯿﺪي خﻮد را به دسﺖ ﻓﺮامﻮشی می سﭙﺮدنﺪ دوتایﺸان پﯿﺶ تﺮ از حال رﻓﺘه بﻮدنﺪ  .کارﻻیﻞ می دانﺴﺖ ﭼقﺪر بﺮاي مﻦ
سﺨﺖ اسﺖ که نﺰدیﮏ آنها باشﻢ تا اﻓکار هﯿﻮﻻیی را بﺸﻨﻮم و خاﻃﺮاتﺶ را بﺒﯿﻨﻢ  ،خاﻃﺮاتی که در آنها بال در بﯿﻦ دخﺘﺮان
بﺪشانﺲ تﺮي که حاﻻ هﯿﭻ کﺲ نﻤی تﻮانﺴﺖ نﺠاتﺸان دهﺪ حﻀﻮر داشﺖ .
به نفﺲ نفﺲ اﻓﺘادم  .مﺤکﻢ به ﻓﺮمان اتﻮمﺒﯿﻞ ﭼﻨﮓ زدم .
او با مالیﻤﺖ به مﻦ گفﺖ  :بﺮو  ،ادوارد  .مﻦ کاري می کﻨﻢ که بقﯿه ي اونها در امان باشﻦ  .تﻮ بﺮگﺮد پﯿﺶ بال .
ایﻦ دﻗﯿقاً هﻤان ﭼﯿﺰي بﻮد که بایﺪ می گفﺖ  .اسﻢ او تﻨها حﻮاس پﺮتی اي بﻮد که حاﻻ می تﻮانﺴﺖ بﺮایﻢ مفهﻮمی داشﺘه باشﺪ
.
او را در اتﻮبﯿﻞ تﺮك کﺮدم و  ،مﺴﺘقﯿﻢ از وسﻂ جﻨﮕﻞ خفﺘه به ﻃﺮف ﻓﻮرکﺲ دویﺪم .کﻤﺘﺮ از مﺴﯿﺮ اول با اتﻮمﺒﯿﻞ پﺮ
سﺮعﺖ به ﻃﻮل انﺠامﯿﺪ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿقه بﯿﺸﺘﺮ نﮕﺬشﺘه بﻮد که از کﻨار خانه ي او باﻻ رﻓﺘﻢ و پﻨﺠﺮه ي اتاﻗﺶ را از سﺮ راهﻢ
کﻨار کﺸﯿﺪم .
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آهی از سﺮ آسﻮدگی کﺸﯿﺪم  .هﻤه ﭼﯿﺰ هﻤان گﻮنه اي بﻮد که بایﺪ می بﻮد  .بال در تﺨﺘﺶ در امان بﻮد  ،در خﻮاب ناز ﻓﺮو
رﻓﺘه بﻮد  ،مﻮي خﯿﺴﺶ هﻤﭽﻮن مﺮجان هاي دریایی روي بالﺸﺶ در هﻢ ﻓﺮو رﻓﺘه بﻮد .
اما  ،بﺮخالف دیﮕﺮ شﺒها  ،خﻮدش را مانﻨﺪ تﻮپ جﻤﻊ کﺮده بﻮد و مالﻓه ها را مﺤکﻢ دور شانه هایﺶ پﯿﭽﯿﺪه بﻮد  .حﺪس
می زدم  ،سﺮدش باشﺪ  .پﯿﺶ از آنکه روي صﻨﺪلی هﻤﯿﺸﮕی ام ﻗﺮار بﮕﯿﺮم  ،او در خﻮاب لﺮزیﺪ و لﺒهایﺶ به هﻢ خﻮردنﺪ
.
لﺤﻈه اي ﻓکﺮ کﺮدم و بعﺪ  ،آهﺴﺘه به ﻃﺮف هال رﻓﺘﻢ  ،بﺮاي اولﯿﻦ بار در ﻗﺴﻤﺖ دیﮕﺮي از خانه ي او کاوش کﺮدم .
صﺪاي خﺮوپﻒ هاي ﭼارلی بلﻨﺪ و مﻨﻈﻢ بﻮد  .تقﺮیﺒًا می تﻮانﺴﺘﻢ ﻗﺴﻤﺖ هایی از رویاي او را بفهﻤﻢ  .ﭼﯿﺰي به هﻤﺮاه
جﺮیان آب و با بﺮدباري انﺘﻈار کﺸﯿﺪن ...شایﺪ  ،ماهﯿﮕﯿﺮي ؟
آنﺠا  ،در باﻻي پله ها  ،ﻗفﺴه اي ﻗﺮار داشﺖ که به نﻈﺮ نﻤی رسﯿﺪ مﺮا ناکام بﮕﺬارد  .امﯿﺪوارانه آن را باز کﺮدم و ،ﭼﯿﺰي
را که به دنﺒالﺶ بﻮدم یاﻓﺘﻢ  .کلفﺖ تﺮیﻦ پﺘﻮ را از کﻤﺪ کﻮﭼﮏ بﺮداشﺘﻢ و  ،آن را به اتاق او بﺮدم  .پﯿﺶ از آنکه از خﻮاب
بلﻨﺪ شﻮد آن را بﺮمی گﺮدانﺪم  ،و ایﻦ ﻃﻮري کﺴی هﻢ مﺸکﻮك نﻤی شﺪ.
نفﺴﻢ را حﺒﺲ کﺮدم  ،با احﺘﯿاط پﺘﻮ را روي او انﺪاخﺘﻢ ؛ به وزن اﺿاﻓه شﺪه واکﻨﺸی نﺸان نﺪاد  .به ﻃﺮف صﻨﺪلی گهﻮاره
اي بﺮگﺸﺘﻢ .

با ﻓکﺮ کﺮدن به پﺪرم آهی کﺸﯿﺪم کارﻻیﻞ خﯿلی روي مﻦ حﺴاب باز کﺮده بﻮد  .اي کاش مﻦ آن کﺴی بﻮدم که او ﻓکﺮ می
کﺮد هﺴﺘﻢ  .آن شﺨﺺ ،کﺴی که سﺰاوار شادي بﻮد ،می تﻮانﺴﺖ به داشﺘﻦ لﯿاﻗﺖ دخﺘﺮي که حاﻻ در خﻮاب بﻮد امﯿﺪ داشﺘه
باشﺪ .ﭼقﺪر هﻤه ﭼﯿﺰ مﺘفاوت بﻮد اگﺮ مﻦ می تﻮانﺴﺘﻢ آن ادوارد باشﻢ .
هﻤﯿﻦ ﻃﻮر که به ایﻦ می انﺪیﺸﯿﺪم ،تﺼﻮیﺮ عﺠﯿﺐ و نا خﻮانﺪه اي سﺮم را پﺮ کﺮد .
بﺮاي یﮏ لﺤﻈه ،سﺮنﻮشﺖ عﺠﻮزه ﭼهﺮه اي که تﺠﺴﻢ کﺮده بﻮدم ،هﻤانی که سایه به سایه دنﺒال بال بﻮد ،جاي خﻮد را به
نابﺨﺮد تﺮیﻦ و بی پﺮوا تﺮیﻦ ﻓﺮشﺘه ها داد .یﮏ ﻓﺮشﺘه ي مﺤاﻓﻆ ﭼﯿﺰي که تﺼﻮیﺮ کارﻻیﻞ از مﻦ می تﻮانﺴﺖ داشﺘه باشﺪ
.لﺒﺨﻨﺪ بی اعﺘﻨایی بﺮ لﺒانﺶ نقﺶ بﺴﺘه بﻮد ،ﭼﺸﻤان آسﻤانی رنﮕﺶ سﺮشار از شﯿﻄﻨﺖ بﻮدنﺪ ،ﻓﺮشﺘه بال را به ﻓﺮمی شکﻞ
داده بﻮد که امکان نﺪاشﺖ بﺘﻮانﻢ از آن ﭼﺸﻢ پﻮشی کﻨﻢ .عﻄﺮي به ﻃﺮز خﻨﺪه آور ﻗﻮي که تﻮجه مﺮا می ﻃلﺒﯿﺪ ،یﮏ ذهﻦ
خامﻮش که مﺮا از کﻨﺠکاوي به آتﺶ می کﺸﯿﺪ ،زیﺒایی مﻄلقی که ﭼﺸﻤانﻢ را به خﻮد گﺮه می زد ،روح از خﻮدگﺬشﺘه اي
که مﺮا به حﯿﺮت می انﺪاخﺖ .ﻓﺮشﺘه از دادن حﺲ معﻤﻮل مﺤاﻓﻈﺖ از خﻮد به او صﺮف نﻈﺮ کﺮده بﻮد -تا بال تاب در
کﻨار مﻦ بﻮدن را داشﺘه باشﺪ -و ،باﻻخﺮه ،یﮏ ﻃلﺴﻢ بﺪشانﺴی بی حﺪ و نﺼاب اﺿاﻓه کﺮده بﻮد .
با خﻨﺪه اي بی پﺮوایانه ،ﻓﺮشﺘه ي بی مالحﻈه مﺨلﻮق زودشکﻨﺶ را مﺴﺘقﯿﻢ سﺮ راه مﻦ ﻗﺮار داد و با خﻮنﺴﺮدي به سﯿﺮت
معﯿﺐ مﻦ اعﺘﻤاد کﺮد تا بال را زنﺪه نﮕه دارم .
در ایﻦ خﯿال ،مﻦ مﺠازات بال نﺒﻮدم؛ او پاداش مﻦ بﻮد .
سﺮم را تکان دادم تا تﺼﻮیﺮ خﯿالی ﻓﺮشﺘه ي بی ﻓکﺮ را کﻨار بﺰنﻢ .او هﻢ دسﺖ کﻤی از عﺠﻮزه نﺪاشﺖ و نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ به
ﻗﺪرت باﻻتﺮي بﯿﻨﺪیﺸﻢ که با ﭼﻨان حالﺖ خﻄﺮناك و احﻤقانه اي رﻓﺘار کﻨﺪ .حﺪاﻗﻞ بﺮﺿﺪ آن سﺮنﻮشﺖ شﻮم می تﻮانﺴﺘﻢ
بﺠﻨﮕﻢ .
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زمانی که با دل نﮕﺮانی مﻨﺘﻈﺮ گﺮم شﺪن او شﺪم  ،به کارﻻیﻞ انﺪیﺸﯿﺪم  ،یعﻨی حاﻻ کﺠا بﻮد ؟ می دانﺴﺘﻢ که نقﺸه ي او بی
هﯿﭻ اشکالی پﯿﺶ می رود -آلﯿﺲ آن را دیﺪه بﻮد
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و مﻦ هﯿﭻ ﻓﺮشﺘه اي نﺪاشﺘﻢ .آن ها را بﺮاي خﻮب ها نﮕه داشﺘه بﻮدنﺪ -بﺮاي انﺴان هایی مﺜﻞ بال .پﺲ بﯿﻦ تﻤام ایﻦ ها
ﻓﺮشﺘه ي او کﺠا بﻮد؟ ﭼه کﺴی از او مﺮاﻗﺒﺖ می کﺮد؟
بی صﺪا خﻨﺪیﺪم ،از درك ایﻨکه در حال حاﺿﺮ ،مﻦ آن نقﺶ را پﺮ کﺮده بﻮدم مﺘﺤﯿﺮ شﺪم .
یﮏ ﻓﺮشﺘه ي خﻮن آشام .
بعﺪ از گﺬشﺖ حﺪودا ً نﯿﻢ ساعﺖ ،بال از شکﻞ تﻮپ مانﻨﺪ درآمﺪ .تﻨفﺴﺶ عﻤﯿﻖ تﺮ شﺪ و شﺮوع حﺮف زدن کﺮد .از روي
خﻮشﻨﻮدي لﺒﺨﻨﺪ زدم  .ایﻦ کار کﻮﭼکی بﻮد ،اما حﺪاﻗﻞ امﺸﺐ به خاﻃﺮ بﻮدن مﻦ در ایﻨﺠا او راحﺖ تﺮ می خﻮابﯿﺪ .
 ادواردآهی کﺸﯿﺪ و ،او هﻢ لﺒﺨﻨﺪ زد
بﺮاي لﺤﻈه اي تﺮاژدي را به کﻨاري رانﺪم و  ،به خﻮدم اجازه دادم که دوباره خﻮشﺤال باشﻢ

ﻓﺼﻞ یازدهﻢ | پﺮسﺶ ها و پاسﺦ ها
اول سی.ان.ان خﺒﺮ را پﺨﺶ کﺮد .

ا َﻻنﺰو کالﺪرس والﺲ  ،مﺘهﻢ به تﺠاوزها و ﻗﺘﻞ هاي زنﺠﯿﺮه  ،که در ایاﻻت تﮕﺰاس و اکلﻮهﻮما تﺤﺖ تعقﯿﺐ بﻮد  ،شﺐ
اورگان  ،به لﻄﻒ اﻃالع مﺤﺮمانه یﮏ ﻓﺮد ناشﻨاس دسﺘﮕﯿﺮ شﺪ  .والﺲ صﺒﺢ امﺮوز در کﻮﭼه اي در
گﺬشﺘه درپﻮرت لﻨﺪ ِ
ﻓاصله ي ﭼﻨﺪ یاردي اداره ي پلﯿﺲ  ،در حالی که ناهﺸﯿار بﻮد پﯿﺪا شﺪ  .هﻨﻮز خﺒﺮي مﺒﻨی ایﻨکه مﺠﺮم به کﺸﻮر خﻮد
هﯿﻮسﺘﻮن تﺤﻮیﻞ داده می شﻮد یا وي را در اوکلﻮهﻮما مﺤاکﻤه می کﻨﻨﺪ از ﻃﺮف مامﻮریﻦ پلﯿﺲ به ما داده نﺸﺪه اسﺖ
تﺼﻮیﺮ ناواﺿﺢ بﻮد  ،از زاویه ي روبه رو او در زمانی که آن عکﺲ گﺮﻓﺘه شﺪه بﻮد ریﺶ پﺮپﺸﺖ داشﺖ  .حﺘی اگﺮ هﻢ
بال آن را می دیﺪ احﺘﻤاﻻً تﺸﺨﯿﺼﺶ نﻤی داد  .امﯿﺪوار بﻮدم ایﻦ ﻃﻮر نﺸﻮد  ،مﻤکﻦ بﻮد بﯿهﻮده باعﺚ تﺮس او شﻮد .
آلﯿﺲ به مﻦ گفﺖ :ایﻦ جا تﻮي ایﻦ شهﺮ زیاد پﻮشﺶ نﻤی دن  .خﯿلی دوره که جﺰو عالﻗه مﻨﺪیهاي مﺤلی به حﺴاب بﯿاد .
ﻓکﺮ خﻮبی بﻮد که کارﻻیﻞ اون رو از ایالﺖ خارج کﻨه
سﺮ تکان دادم  .با ایﻦ وجﻮد بال زیاد تلﻮیﺰیﻮن تﻤاشا نﻤی کﺮد و  ،هﯿﭻ گاه نﺪیﺪه بﻮدم پﺪرش ﭼﯿﺰي به جﺰ کانال هاي
ورزشی بﺒﯿﻨﺪ .
مﻦ کاري که از دسﺘﻢ بﺮمی آمﺪ انﺠام داده بﻮدم  .ایﻦ هﯿﻮﻻ دیﮕﺮ شکار نﻤی کﺮد و  ،مﻦ هﻢ یﮏ ﻗاتﻞ نﺒﻮدم  .در
هﺮصﻮرت  ،ایﻦ اواخﺮ نﺒﻮدم  .با اعﺘﻤاد به کارﻻیﻞ کار درسﺖ را انﺠام داده بﻮدم  ،به هﻤان انﺪازه اي که هﻨﻮز آرزو می
کﺮدم آن هﯿﻮﻻ به ایﻦ راحﺘی ها تﺒﺮﺋه نﺸﻮد  .خﻮدم را در حالی یاﻓﺘﻢ که امﯿﺪوار بﻮدم او را به تﮕﺰاس بفﺮسﺘﻨﺪ  ،جایی که
صﺪور حکﻢ اعﺪام بﺮاي مﺠﺮمﯿﻦ بﺴﯿار رایﺞ بﻮد ...
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خﻮشﺤال بﻮدم که ﻗﺒﻞ از ایﻨکه خانه را بﺮاي رﻓﺘﻦ به مﺪرسه تﺮك کﻨﻢ ایﻦ خﺒﺮ را می شﻨﯿﺪم  ،نﮕﺮان ایﻦ بﻮدم که انﺴانها
ﭼﻄﻮر آن را شﺮح می دهﻨﺪ و  ،ﭼه مﯿﺰان تﻮجه مﻤکﻦ بﻮد جلﺐ شﻮد  .خﻮشﺒﺨﺘانه  ،امﺮوز بازار خﺒﺮ داغ بﻮد  .زلﺰله اي
آمﺮیکاي شﻤالی را لﺮزانﺪه و در خاور مﯿانه نﯿﺰ یﮏ آدم رباﺋی سﯿاسی اتفاق اﻓﺘاده بﻮد  .بﻨابﺮایﻦ ﻓقﻂ ﭼﻨﺪ ﺛانﯿه  ،تعﺪادي
جﻤله و یﮏ عکﺲ بﺮﻓکی به آن اخﺘﺼﺼاص داده بﻮدنﺪ .
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نه  .آن اهﻤﯿﺖ نﺪاشﺖ  .مﻦ ایﻦ مﺴﺌله را پﺸﺖ سﺮ می گﺬاشﺘﻢ و  ،روي ﭼﯿﺰي که از هﻤه مهﻢ تﺮ بﻮد تﻤﺮکﺰ می کﺮدم .
اتاق بال را کﻤﺘﺮ از یﮏ ساعﺖ پﯿﺶ تﺮك کﺮده بﻮدم  .از هﻤﯿﻦ حاﻻ بﺮاي دوباره دیﺪن او جان می دادم .
 آلﯿﺲ  ،اشکالی نﺪاره...؟او جﻤله ام را ﻗﻄﻊ کﺮد :رزالی رانﻨﺪگی می کﻨه  .خﻮدشﻮ عﺼﺒانی نﺸﻮن مﯿﺪه  ،اما مﯿﺪونی که خﻮشﺶ مﯿاد یه بهانه اي
بﺮاي به نﻤایﺶ گﺬاشﺘﻦ ماشﯿﻨﺶ داشﺘه باشه
آلﯿﺲ خﻨﺪه اي کﺮد
به او نﯿﺸﺨﻨﺪ زدم :تﻮ مﺪرسه می بﯿﻨﻤﺖ
آلﯿﺲ آهی کﺸﯿﺪ و نﯿﺸﺨﻨﺪم تﺒﺪیﻞ به شکلﮏ شﺪ .
انﺪیﺸﯿﺪ  :می دونﻢ می دونﻢ  .هﻨﻮز وﻗﺘﺶ نﺸﺪه  .تا وﻗﺘی آماده بﺸی که بال مﻨﻮ بﺸﻨاسه مﻨﺘﻈﺮ می مﻮنﻢ  .درﺿﻤﻦ  ،ایﻨﻢ بایﺪ
بﺪونی  ،ایﻦ ﻓقﻂ خﻮدخﻮاهی مﻦ نﯿﺴﺖ  .بال هﻢ از مﻦ خﻮشﺶ مﯿاد.
هﻤﭽﻨان که با عﺠله به سﻤﺖ در می رﻓﺘﻢ جﻮابی به او نﺪادم  .ایﻦ ﭼﺸﻢ انﺪاز دیﮕﺮي به ﻗﻀﯿه بﻮد  .آیا بال می خﻮاسﺖ با
آلﯿﺲ آشﻨا شﻮد ؟ که یﮏ خﻮن آشام را به عﻨﻮان یﮏ دوسﺖ دخﺘﺮ داشﺘه باشﺪ ؟
با شﻨاخﺘی که از بال داشﺘﻢ ...ایﻦ مﻮﺿﻮع یﮏ ذره هﻢ باعﺚ ناراحﺘی اش نﻤی شﺪ

هﻤان ﻃﻮر که ماشﯿﻨﻢ را جلﻮي خانه ي او پارك می کﺮدم احﺴاس دلهﺮه به سﺮاﻏﻢ می آمﺪ  .به گفﺘه ي انﺴانها اجﺴام در
روز مﺘفاوت به نﻈﺮ می رسﻨﺪ وﻗﺘی با ﻓکﺮي سﺮ به بالﺶ می گﺬاري روز بعﺪ ﭼﯿﺰها ﻓﺮق می کﺮدنﺪ  .آیا مﻦ در ﭼﺸﻢ بال
در نﻮر ﺿعﯿﻒ یﮏ روز مه آلﻮد مﺘفاوت به نﻈﺮ می رسﯿﺪم ؟ نﺴﺒﺖ به سﯿاهی شﺐ شﯿﻄانی تﺮ می شﺪم یا از شﺪت آن
کاسﺘه می شﺪ ؟ آیا زمانی که در خﻮاب به سﺮ می بﺮد حقﯿقﺖ بﺮایﺶ جا اﻓﺘاده بﻮد ؟ آیا باﻻخﺮه تﺮس بﺮ او ﻏلﺒه می کﺮد ؟
هﺮﭼﻨﺪ  ،شﺐ پﯿﺶ رویاهایﺶ آرام بﻮد  .زمانی که اسﻢ مﺮا دوباره و دوباره بﺮ زبان بﻮد  ،لﺒﺨﻨﺪ روي لﺒانﺶ نﺸﺴﺘه بﻮد .
بارها با لﺤﻦ ملﺘﻤﺴانه اي زیﺮ لﺐ گفﺘه بﻮد که بﻤانﻢ  .آیا امﺮوز شﺐ پﯿﺶ هﯿﭻ مفهﻮمی نﺪاشﺖ ؟
با پﺮیﺸانی انﺘﻈار کﺸﯿﺪم  ،به صﺪاي او در خانه گﻮش سﭙﺮدم -ﻗﺪم هاي سﺮیﻊ و پﺮ تﺰلﺰل روي پله ها  ،صﺪاي تﯿﺰ باز
در آن مﺤکﻢ بﺴﺘه می شﺪ  .به نﻈﺮ می رسﯿﺪ او عﺠله دارد
شﺪن ﻓﻮیﻞ  ،صﺪاي به هﻢ خﻮردن مﺤﺘﻮیات داخﻞ یﺨﭽال زمانی ِ
 .بﺮاي رسﯿﺪن به مﺪرسه عﺼﺒی بﻮد؟ ﻓکﺮ آن لﺒﺨﻨﺪي بﺮ لﺒانﻢ نﺸانﺪ  ،دومﺮتﺒه امﯿﺪوار شﺪه بﻮدم .
نﮕاهی به ساعﺖ انﺪاخﺘﻢ  .به گﻤانﻢ با وجﻮد سﺮعﺘی که تﺮاك کهﻦ سالﺶ او را به آن مﺤﺪود می کﺮد او کﻤی دیﺮ راه اﻓﺘاده
بﻮد .
بال با عﺠله از خانه بﯿﺮون آمﺪ  ،کﻮله پﺸﺘی اش از شانه اش لﯿﺰ می خﻮرد  ،مﻮهایﺶ در هﻢ ﻓﺮ خﻮرده بﻮد و از پﺸﺖ
گﺮدنﺶ پایﯿﻦ ریﺨﺘه شﺪه بﻮد  .پلﯿﻮر سﺒﺰ کلفﺘی که بﺮ تﻦ داشﺖ بﺮاي حفاﻇﺖ شانه هاي نﺤﯿﻒ او از هﻮاي مه آلﻮد سﺮد
کاﻓی نﺒﻮد .
پلﯿﻮر بلﻨﺪ بﺮاي او خﯿلی بﺰرگ بﻮد  .بﺪن ﻗلﻤی او را می پﻮشانﺪ  ،پﺴﺘی بلﻨﺪي هاي ﻇﺮیﻒ و خﻂ هاي مالیﻢ بﺪن او را
بﺮهﻢ زده بﻮد  .تقﺮیﺒاً به هﻤان انﺪازه که آرزو مﯿکﺮدم ﭼﯿﺰي تﻮ مایه هاي بلﻮز آبی نازکی که شﺐ پﯿﺶ بﺮ تﻦ داشﺖ می
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پﻮشﯿﺪ  ،به خاﻃﺮ ایﻦ سﭙاسﮕﺰار بﻮدم  ...پارﭼه ي آن به ﻃﺮز دل انﮕﯿﺰي به پﻮسﺘﺶ ﭼﺴﺒﯿﺪه بﻮد  ،به انﺪازه اي که حالﺖ
هﯿﭙﻨﻮتﯿﺰم کﻨﻨﺪه ي انﺤﻨاي اسﺘﺨوان هاي تﺮﻗﻮه اش در زیﺮ گﻮدي گلﻮي او را به نﻤایﺶ می گﺬاشﺖ  .رنﮓ آبی آن مانﻨﺪ
آبی که جاري می شﻮد روي انﺪام ﻇﺮیﻒ او را پﻮشانﺪه بﻮد ...
ایﻦ ﻃﻮري بهﺘﺮ بﻮد حﯿاتی که اﻓکارم را از آن بﺪن دور نﮕه دارم  ،بﻨابﺮایﻦ به خاﻃﺮ پلﯿﻮر نازیﺒایی که پﻮشﯿﺪه بﻮد
نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ اشﺘﺒاهی مﺮتکﺐ شﻮم و ایﻦ اشﺘﺒاه بﺰرگی بﻮد که اجازه دهﻢ اشﺘﯿاق هاي عﺠﯿﺒی که ﻓکﺮ
سﭙاسﮕﺰار بﻮدم.
لﺒهاي او ...پﻮسﺖ او ...بﺪن او ...ایﻦﻃﻮر درون مﺮا به لﺮزه می انﺪاخﺖ بﺮ مﻦ ﻏلﺒه کﻨﻨﺪ  .گﺮسﻨﮕی هایی که بﺮاي یکﺼﺪ
سال از مﻦ به دور بﻮدنﺪ  .اما نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ به خﻮدم اجازه دهﻢ که ﻓکﺮ دسﺖ زدن به او به سﺮم خﻄﻮر کﻨﺪ  ،ﭼﺮاکه ﻏﯿﺮ
مﻤکﻦ بﻮد  .امکان داشﺖ او را بﺸکﻨﻢ .
بال از در دور شﺪ  ،به ﻗﺪري عﺠله داشﺖ که به سﺮعﺖ از کﻨار اتﻮمﺒﯿﻞ مﻦ گﺬاشﺖ بﺪون ایﻨکه مﺘﻮجه آن شﻮد  .سﭙﺲ
مﺘﻮﻗﻒ شﺪ  ،زانﻮهایﺶ مانﻨﺪ کﺮه اسﺐ هاي رم کﺮده ﻗفﻞ شﺪنﺪ  .کﯿفﺶ بﯿﺸﺘﺮ از روي دوشﺶ پایﯿﻦ لﻐﺰیﺪ و هﻤﭽﻨان که
نﮕاهﺶ به اتﻮمﺒﯿﻞ اﻓﺘاد ﭼﺸﻤانﺶ گﺸاد شﺪنﺪ .
پﯿاده شﺪم  ،بی تﻮجه به حﺮکﺖ با سﺮعﺖ انﺴانی به ﻃﺮف در کﻤﮏ رانﻨﺪه رﻓﺘﻢ و آن را بﺮاي او باز کﺮدم .
او به مﻦ نﮕاه کﺮد  ،ﭼﻨانکه به نﻈﺮ می رسﯿﺪ ناگهان از بﯿﻦ ﻓﻀاي مه آلﻮد ﻇاهﺮ شﺪه ام  ،دوباره ﻏاﻓلﮕﯿﺮ شﺪ  .و بعﺪ
ﭼﺸﻢ هایﺶ به ﭼﯿﺰي دیﮕﺮ تﺒﺪیﻞ گﺸﺖ و ،مﻦ دیﮕﺮ نﻤی تﺮسﯿﺪم یا امﯿﺪوار نﺒﻮدم که احﺴاسات او بﺮاي
حﯿﺮت درون
مﻦ در ﻃﻮل شﺐ تﻐﯿﯿﺮ کﺮده باشﺪ  .حﺮارت  ،تعﺠﺐ  ،شﯿفﺘﮕی  ،هﻤه در شکالت ذوب شﺪه ي ﭼﺸﻤان او شﻨاور بﻮدنﺪ .

بﺮخالف شام شﺐ پﯿﺶ  ،به او حﻖ انﺘﺨاب می دادم  .از ایﻦ به بعﺪ  ،هﻤﯿﺸه او انﺘﺨاب می کﺮد .
زیﺮ لﺐ گفﺖ:آره  ،مﻤﻨﻮنﻢ
بﺪون معﻄلی سﻮار اتﻮمﺒﯿﻞ مﻦ شﺪ
آیا امکان داشﺖ روزي  ،ایﻦ مﻮﺿﻮع که مﻦ آن کﺴی هﺴﺘﻢ که بال به او بله می گفﺖ  ،دسﺖ از به هﯿﺠان آوردن مﻦ بکﺸﺪ
؟ شﮏ داشﺘﻢ .
در حالی که بﺮاي ملﺤﻖ شﺪن به او مﺸﺘاق بﻮدم  ،به سﺮعﺖ ماشﯿﻦ را دور زدم  .او هﯿﭻ نﺸانه اي از ایﻨکه از یﮏ دﻓعه
ﻇاهﺮ شﺪن مﻦ شﻮکه شﺪه باشﺪ از خﻮد نﺸان نﺪاد .
احﺴاس شادمانی اي که از ایﻦ گﻮنه کﻨا ِر او نﺸﺴﺘﻦ به مﻦ دسﺖ مﯿﺪاد بی سابقه بﻮد  .هﻤان انﺪازه که از عﺸﻖ و هﻤﺮاهی
خانﻮاده ام لﺬت می بﺮدم  ،عالرﻏﻢ سﺮگﺮمی ها و خﻮش گﺬرانی هاي مﺘفاوتی که دنﯿا به مﻦ پﯿﺸﻨهاد می داد  ،هﯿﭻ گاه در
زنﺪگی ایﻨقﺪر خﻮشﺤال نﺒﻮدم .
حﺘی با ایﻨکه می دانﺴﺘﻢ ایﻦ کار اشﺘﺒاه اسﺖ و  ،آخﺮ و عاﻗﺒﺖ خﻮشی نﺪارد  ،نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ بﺮاي مﺪت زیادي از لﺒﺨﻨﺪ زدن
خﻮدداري کﻨﻢ .
ژاکﺘﻢ باﻻي صﻨﺪلی سﺮنﺸﯿﻦ آویﺰان شﺪه بﻮد  .او را دیﺪم که به آن نﮕاه می کﻨﺪ .
به او گفﺘﻢ  :ژاکﺖ رو بﺮات آوردم
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ایﻦ بهانه اي بﻮد که بایﺪ بﺮاي حﻀﻮر سﺮ زده ي امﺮوز صﺒﺢ ام دسﺖ و پا می کﺮدم  .هﻮا سﺮد بﻮد او ژاکﺖ نﺪاشﺖ .
مﺴلﻤًا ایﻦ نﻮع ﻗابﻞ ﻗﺒﻮلی از جﻮانﻤﺮدي بﻮد
نﻤی خﻮاسﺘﻢ مﺮیﻀی ﭼﯿﺰي بﺸیاو گفﺖ :مﻦ اون ﻗﺪرها هﻢ نازك نارنﺠی نﯿﺴﺘﻢ
به جاي صﻮرتﻢ به سﯿﻨه ام خﯿﺮه شﺪه بﻮد  ،انﮕار بﺮاي نﮕاه کﺮدن در ﭼﺸﻢ هایﻢ تﺮدیﺪ داشﺖ  .اما ﻗﺒﻞ از ایﻨکه مﺠﺒﻮر به
مﺘﻮسﻞ شﺪن به زور یا ﭼﺮب زبانی شﻮم  ،کﺖ را پﻮشﯿﺪ .
با خﻮدم ﻏﺮولﻨﺪکﻨان گفﺘﻢ :نﯿﺴﺘی؟
هﻤان ﻃﻮر که با سﺮعﺖ به ﻃﺮف مﺪرسه می رﻓﺘﻢ او به جاده خﯿﺮه شﺪه بﻮد  .مﻦ ﻓقﻂ بﺮاي ﭼﻨﺪ ﺛانﯿه می تﻮانﺴﺘﻢ سکﻮت
را تﺤﻤﻞ کﻨﻢ  .بایﺪ می دانﺴﺘﻢ امﺮوز صﺒﺢ ﭼه در ﻓکﺮش می گﺬرد  .از آخﺮیﻦ باري که خﻮرشﯿﺪ در آسﻤان می درخﺸﯿﺪ
خﯿلی ﭼﯿﺰها بﯿﻦ ما تﻐﯿﯿﺮ کﺮده بﻮد
در حالی که باز سعی می کﺮدم زیاده روي نکﻨﻢ ،پﺮسﯿﺪم :ﭼﯿه امﺮوز از بﯿﺴﺖ سﻮالی خﺒﺮي نﯿﺴﺖ؟
او لﺒﺨﻨﺪ زد  ،به نﻈﺮ می رسﯿﺪ از ایﻨکه مﻦ مﻮﺿﻮع را مﻄﺮح کﺮده بﻮدم خﻮشﺤال اسﺖ
 -سﻮال هاي مﻦ تﻮرو ناراحﺖ می کﻨه؟

لﺒﺨﻨﺪ از لﺒﺶ مﺤﻮ شﺪ :مﻦ بﺪ واکﻨﺶ نﺸﻮن می دم ؟
 نه  ،مﺸکﻞ هﻤﯿﻨه  .تﻮ با خﻮنﺴﺮدي هﻤه ﭼﯿﺰو ﻗﺒﻮل می کﻨی ایﻦ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿعﯿهتا حاﻻ یﮏ جﯿﻎ هﻢ نکﺸﯿﺪه بﻮد  .ﭼﻄﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي امکان داشﺖ ؟
 گاهی از خﻮدم می پﺮسﻢ که واﻗعاً ﭼی تﻮي کلﺘهبه ﻃﻮر مﺴلﻢ  ،تﻤام کارهایی که او انﺠام می داد یا انﺠام نﻤی داد باعﺚ حﯿﺮت مﻦ می شﺪ .
 مﻦ هﻤﯿﺸه به تﻮ می گﻢ که واﻗعاً ﭼی ﻓکﺮ می کﻨﻢ تﻮ ویﺮایﺸﺸﻮن می کﻨیدوباره دنﺪان هایﺶ روي لﺐ او ﻓﺸﺮده شﺪ  .به نﻈﺮ می رسﯿﺪ وﻗﺘی ایﻦ کار را انﺠام می دهﺪ مﺘﻮجه نﯿﺴﺖ ایﻦ یﮏ واکﻨﺶ
ناخﻮداگاه نﺴﺒﺖ به تﻨﺶ بﻮد
 نه خﯿلی زیادهﻤان ﭼﻨﺪ کلﻤه بﺮاي بﺮانﮕﯿﺨﺘﻦ کﻨﺠکاوي مﻦ کاﻓی بﻮد  .یعﻨی ﭼه ﭼﯿﺰي را از روي عﻤﺪ از مﻦ مﺨفی نﮕه می داشﺖ ؟
هﻤﯿﻨﻢ واسه دیﻮونه کﺮدن مﻦ کاﻓﯿهاو مکﺜی کﺮ د  ،سﭙﺲ با صﺪایی نﺠﻮاگﻮنه گفﺖ :تﻮ نﻤی خﻮاي ایﻦ رو بﺸﻨﻮي
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ﻗﺒﻞ از ایﻨکه ارتﺒاط آن را درك کﻨﻢ  ،بﺮاي لﺤﻈه اي بایﺪ ﻓکﺮ می کﻨﻢ  ،بایﺪ در کﻞ مکالﻤه ي دیﺸﺐ می گﺸﺘﻢ  ،لﻐﺖ به
لﻐﺖ  .شایﺪ به ایﻦ خاﻃﺮ که نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ ﭼﯿﺰي که نﺨﻮاهﻢ او به مﻦ بﮕﻮیﺪ را تﺼﻮر کﻨﻢ خﯿلی تﻤﺮکﺰ کﺮده بﻮدم  .و بعﺪ
به ایﻦ دلﯿﻞ که تُﻦ صﺪاي او درسﺖ مﺜﻞ شﺐ پﯿﺶ بﻮد ؛ ناگهان دومﺮتﺒه در آن درد وجﻮد داشﺖ به یاد آوردم  .تﻨها باري
که از او خﻮاسﺘه بﻮدم اﻓکارش را بازگﻮ نکﻨﺪ  .تقﺮیﺒاً با ﻏﺮش به او گفﺘه بﻮدم هﺮگﺰ اون حﺮﻓﻮ نﺰن .مﻦ باعﺚ شﺪه بﻮدم
او گﺮیه کﻨﺪ ...
آیا ایﻦ ﭼﯿﺰي بﻮد که از مﻦ مﺨفی می کﺮد ؟ عﻤﻖ احﺴاساتﺶ نﺴﺒﺖ به مﻦ ؟ هﻤانی که هﯿﻮﻻ بﻮدن مﻦ بﺮایﺶ اهﻤﯿﺖ
نﺪاشﺖ و ،ایﻨکه ﻓکﺮ می کﺮد دیﮕﺮ بﺮایﺶ خﯿلی دیﺮ شﺪه تا نﻈﺮش را تﻐﯿﯿﺮ دهﺪ ؟
ﻗادر به حﺮف زدن نﺒﻮدم  ،زیﺮا احﺴاس خﻮشی و درد به ﻗﺪري ﻗﻮي بﻮدنﺪ که در کلﻤات نﻤی گﻨﺠﯿﺪ  ،ناسازگاري بﯿﻦ آنها
به ﻗﺪري وحﺸﯿانه بﻮد که اجازه به دادن جﻮابی مﻨﺴﺠﻢ را نﻤی داد  .به جﺰ ریﺘﻢ مﻨﻈﻢ ﻗلﺐ و شﺶ هاي او صﺪایی در
اتﻮمﺒﯿﻞ شﻨﯿﺪه نﻤی شﺪ .
ناگهان او پﺮسﯿﺪ :بقﯿه ي خانﻮادت کﺠا هﺴﺘﻦ؟
نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم عﻄﺮي که داخﻞ اتﻮمﺒﯿﻞ پﯿﭽﯿﺪه بﻮد را اسﺘﺸﻤام و بﺮاي بار اول درد واﻗعی را حﺲ کﺮدم  ،مﺘﻮجه شﺪم
که داشﺘﻢ به ایﻦ عادت می کﺮدم و خﻮشﻨﻮدي وجﻮدم را ﻓﺮا گﺮﻓﺖ و خﻮدم را وادار کﺮدم که باز عادي باشﻢ .
 -اون ها ماشﯿﻦ رزالی رو بﺮداشﺘﻦ

 پﺮ زرق و بﺮﻗه  ،مﮕه نه؟ اوم ...واو ! اگه اون هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي داره  ،ﭼﺮا سﻮار ماشﯿﻦ تﻮ می شه؟رزالی حﺘﻤاً از واکﻨﺶ بال لﺬت می بﺮد ...الﺒﺘه اگه درمﻮرد بال معقﻮﻻنه و به دور از مﺴاﺋﻞ شﺨﺼی نﮕاه می کﺮد  ،که
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي اتفاق نﻤی اﻓﺘاد .
 هﻤﻮن ﻃﻮر که گفﺘﻢ ایﻦ خﯿلی تﻮ ﭼﺸﻢ می خﻮره  .ما سعی می کﻨﯿﻢ جلﺐ تﻮجه نکﻨﯿﻢبه مﻦ گفﺖ  :شﻤا ﭼه بﺨﻮایﻦ  ،ﭼه نﺨﻮایﻦ جلﺐ تﻮجه می کﻨﯿﺪ
و بعﺪ با بی پﺮوایی خﻨﺪیﺪ
صﺪاي بی خﯿال  ،شﻮخ و دوسﺘانه ي خﻨﺪه ي او هﻤان ﻃﻮر که باعﺚ شﺪ ذهﻨﻢ از شﮏ لﺒﺮیﺰ شﻮد سﯿﻨه ي تﻮخالی مﺮا گﺮم
کﺮد .
با تعﺠﺐ پﺮسﯿﺪ :حاﻻ اگه ایﻦ تابلﻮﺋه پﺲ ﭼﺮا رزالی امﺮوز با اون اومﺪه مﺪرسه؟
 مﺘﻮجه نﺸﺪي ؟ مﻦ اﻵن دارم تﻤام ﻗانﻮن ها رو می شکﻨﻢجﻮاب مﻦ می بایﺴﺖ کﻤی هﺮاس آور بﻮده باشﺪ بﻨابﺮایﻦ  ،تعﺠﺒی نﺪاشﺖ که بال در جﻮاب آن لﺒﺨﻨﺪ زد .
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درسﺖ مانﻨﺪ شﺐ پﯿﺶ  ،او صﺒﺮ نکﺮد تا مﻦ در را بﺮاي او باز کﻨﻢ  ،ایﻨﺠا در مﺪرسه بایﺪ وانﻤﻮد به حاﻻت عادي می
نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ به حﺪي سﺮیﻊ حﺮکﺖ کﻨﻢ تا از ایﻦ عﻤﻞ جلﻮگﯿﺮي کﻨﻢ اما او ﻗﺮار بﻮد به ایﻨکه با او با
کﺮدم بﻨابﺮایﻦ
نﺰاکﺖ بﯿﺸﺘﺮي رﻓﺘار کﻨﻨﺪ عادت کﻨﺪ و ،بایﺪ خﯿلی زود هﻢ به آن عادت می کرد .
تا حﺪي که جﺮأت می کﺮدم نﺰدیﮏ به او ﻗﺪم بﺮمی داشﺘﻢ  ،با دﻗﺖ حﻮاسﻢ به نﺸانه اي از ایﻦ که نﺰدیکی مﻦ به او مﻮجﺐ
ناراحﺘی اش نﺸﻮد  .دو بار دسﺘﺶ به ﻃﺮف مﻦ کﺸﯿﺪه شﺪنﺪ و بعﺪ آن را عقﺐ بﺮد  .به نﻈﺮ می رسﯿﺪ او می خﻮاسﺖ مﺮا
لﻤﺲ کﻨﺪ ...تﻨفﺴﻢ شﺪت گﺮﻓﺖ .
هﻤان ﻃﻮر که ﻗﺪم می زدیﻢ او پﺮسﯿﺪ:اصالً شﻤا ﭼﺮا هﻤﭽﯿﻦ ماشﯿﻦ هایی داریﻦ ؟ اگه دنﺒال حفﻆ کﺮدن حﺮیﻢ خﺼﻮصﯿﺘﻮن
هﺴﺘﯿﻦ؟
اﻗﺮار کﺮدم :یه جﻮرهایی ناپﺮهﯿﺰیه  .ما هﻤﻤﻮن دوسﺖ داریﻢ که سﺮیﻊ رانﻨﺪگی کﻨﯿﻢ
با لﺤﻦ تلﺨی ﻏﺮولﻨﺪکﻨان گفﺖ :ﭼه مﻮجﻮداتی
او سﺮش را بلﻨﺪ نکﺮد تا پﻮزخﻨﺪ مﻦ را در جﻮاب حﺮﻓﺶ بﺒﯿﻨﺪ .
نه  -آه ! باورم نﻤی شه ! آخه ﭼﻄﻮري بال ایﻨﻮ مﺨفی کﺮد ؟ نﻤی گﯿﺮم !...ﭼﺮا ؟
شﻮك ذهﻨی جﺴﯿکا اﻓکارم را ﻗﻄﻊ کﺮدنﺪ  .او مﻨﺘﻈﺮ بال بﻮد  ،ژاکﺖ زمﺴﺘانی او را روي بازویﺶ گﺮﻓﺘه و به خاﻃﺮ باران
زیﺮ سقﻒ کاﻓه تﺮیا پﻨاه گﺮﻓﺘه بﻮد  .اﻓکاري که داخﻞ سﺮ جﺴﯿکا می گﺬشﺖ تقﺮیﺒا در ﭼهﺮه اش نﻤایان بﻮدنﺪ .

او دسﺘﺶ را بﺮاي گﺮﻓﺘﻦ ژاکﺖ دراز کﺮد و جﺴﯿکا بی هﯿﭻ حﺮﻓی آن را به او داد .
مﻦ بایﺪ با دوسﺘان بال مﺆدبانه رﻓﺘار می کﺮدم  .ﭼه دوسﺖ خﻮبی بﺮاي بﻮدنﺪ ﭼه نه
 صﺒﺢ بﺨﯿﺮ  ،جﺴﯿکاووا...
ﭼﺸﻤان جﺴﯿکا از حﺪﻗه بﯿﺮون زدنﺪ  .ایﻦ عﺠﯿﺐ و خﻨﺪه دار بﻮد ...و  ،صادﻗانه بﮕﻮیﻢ  ،انﺪکی خﺠالﺖ آور ...که مﺘﻮجه
ایﻨکه ﭼقﺪر در کﻨار بال بﻮدن مﺮا نﺮم کﺮده بﻮد شﻮم  .اگﺮ امﺖ بﻮیی از ایﻦ ﻗﻀﯿه می بﺮد  ،تا یﮏ ﻗﺮن آیﻨﺪه می خﻨﺪیﺪ .
جﺴﯿکا زیﺮ لﺐ گفﺖ  :ا ...سالم
و نﮕاه تﻨﺪ و معﻨی داري به بال انﺪاخﺖ :ﻓکﺮ کﻨﻢ تﻮي کالس مﺜلﺜات هﻤﺪیﮕه رو می بﯿﻨﯿﻢ
ﻗﺮاره پﻮسﺘﺖ کﻨﺪه بﺸه  .مﻦ جﻮاب نه ﻗﺒﻮل نﻤی کﻨﻢ  .جﺰﺋﯿات  .مﻦ بایﺪ جﺰﺋﯿاتﻮ بﺸﻨﻮم ! ادوارد عﺠﯿﺐ ﻏﺮیﺐ کالﻦ !!
زنﺪگی خﯿلی ناعادﻻنه اس .
دهان بال مﻨقﺒﺾ شﺪ :آره  ،بعﺪا ً می بﯿﻨﻤﺖ
هﻤان ﻃﻮر که جﺴﯿکا با عﺠله به سﻤﺖ اولﯿﻦ کالسﺶ می رﻓﺖ  ،اﻓﺴار اﻓکارش در رﻓﺖ  ،هﺮ از گاهی به پﺸﺖ سﺮ
نﮕاهی می انﺪاخﺖ .
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کﻞ داسﺘان  .هﯿﭻ ﭼﯿﺰي کﻤﺘﺮ از اونﻮ ﻗﺒﻮل نﻤی کﻨﻢ  .دیﺸﺐ بﺮنامه ﭼﯿﺪه بﻮدن که هﻤﺪیﮕه رو بﺒﯿﻨﻦ ؟ با هﻢ ﻗﺮار می ذارن
؟ ﭼﻨﺪ وﻗﺘه ؟ ﭼﻄﻮري تﻮنﺴﺖ ایﻦ مﻮﺿﻮع رو یه راز نﮕه داره ؟ ﭼﺮا خﻮاسﺘه کﺴی نفهﻤه ؟ ایﻦ نﻤی تﻮنه یه ﭼﯿﺰ مﻮﻗﺘی
باشه حﺘﻤاً ﻗﻀﯿه جﺪیه  .مﻤکﻨه احﺘﻤال دیﮕه اي هﻢ باشه ؟ کﺸفﺶ می کﻨﻢ  .تﺤﻤﻞ نﺪونﺴﺘﻦ رو نﺪارم  .یعﻨی باهاش سکﺲ
داشﺘه ؟ اوه  ،اﻵن ﻏﺶ می کﻨﻢ  .اي جان ...
ناگهان ﻓکﺮهاي جﺴﯿکا از هﻢ گﺴﯿﺨﺘﻨﺪ و  ،او اجازه داد ﻓانﺘﺰي هاي بی کالم در سﺮش به گﺮدش درآیﻨﺪ  .از گﻤانه زنی
هاي او بﺮخﻮد لﺮزیﺪم  ،و نه ﻓقﻂ به ایﻦ خاﻃﺮ که او در تﺼﻮیﺮ ذهﻨی اش جاي خﻮد را با بال عﻮض کﺮده بﻮد .
مﻦ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ آن گﻮنه باشﻢ  .اما با ایﻦ حال مﻦ ...مﻦ دلﻢ می خﻮاسﺖ ...
در بﺮابﺮ اعﺘﺮاف مقاومﺖ می کﺮدم  ،حﺘی نﺰد خﻮدم  .بال را در ﭼه ﻓﺮم هاي ﻏلﻄی که نﻤی خﻮاسﺘﻢ ؟ کﺪام یﮏ از آن راه
ها به کﺸﺘﻦ او خﺘﻢ می شﺪ ؟
سﺮم را تکان دادم و  ،سعی کﺮدم شاداب به نﻈﺮ بﺮسﻢ .
از بال پﺮسﯿﺪم :می خﻮاي ﭼی بهﺶ بﮕی؟
او با تﺮشﺮویی زیﺮ لﺐ گفﺖ !:هی ! ﻓکﺮ می کﺮدم تﻮ نﻤی تﻮنی ذهﻦ مﻨﻮ بﺨﻮنی
 -نﻤی تﻮنﻢ

هﻢ م ...یﮏ جﻮرهایی از آن خﻮشﻢ آمﺪ .به او گفﺘﻢ :اما  ،ذهﻦ اونﻮ که می تﻮنﻢ بﺨﻮنﻢ اون تﻮي کالس در کﻤﯿﻦ نﺸﺴﺘه تا
بهﺖ حﻤله کﻨه
بال ناله اي کﺮد و بعﺪ  ،گﺬاشﺖ تا ژاکﺖ از روي شانه هایﺶ پایﯿﻦ بلﻐﺰد  .در اول مﺘﻮجه نﺸﺪم که او می خﻮاسﺖ آن را به
مﻦ پﺲ بﺪهﺪ مﯿلی به گﺮﻓﺘﻦ آن از او نﺪاشﺘﻢ ؛ تﺮجﯿﺢ می دادم آن را نﮕه دارد ...یﮏ یادگاري بﻨابﺮایﻦ بﺮاي کﻤﮏ کﺮدن
به او در پﻮشﯿﺪن دیﺮ جﻨﺒﯿﺪم  .بﺪون ایﻨکه دسﺖ هاي مﺮا بﺒﯿﻨﺪ که بﺮاي مﺴاعﺪت به او دراز شﺪه بﻮد  ،دسﺘﺶ را در آسﺘﯿﻦ
هاي ژاکﺖ خﻮدش ﻓﺮو کﺮد  ،او ژاکﺖ را به دسﺖ مﻦ داد .با ایﻦ کار او اخﻢ کﺮدم و بعﺪ  ،ﻗﺒﻞ از ایﻨکه مﺘﻮجه آن شﻮد
حالﺖ ﭼهﺮه ام را تﺤﺖ کﻨﺘﺮل درآوردم .
دوباره گفﺘﻢ :خﺐ  ،می خﻮاي بهﺶ ﭼی بﮕی؟
 یه کﻢ کﻤﮏ می کﻨی ؟ اون ﭼی می خﻮاد بﺪونه؟لﺒﺨﻨﺪ زدم و  ،سﺮم را تکان دادم  .مﻦ می خﻮاسﺘﻢ بﺪون ایﻨکه آماده شﺪه داشﺘه باشﺪ اﻓکار او را بﺸﻨﻮم
 ایﻦ مﻨﺼفانه نﯿﺴﺖﭼﺸﻤان او تﻨﮓ شﺪنﺪ :انﺼاف نﯿﺴﺖ  ،نه خﯿﺮ  ،اگه تﻮ ﭼﯿﺰي رو که می دونی به مﻦ نﮕی
صﺤﯿﺢ او تﺒعﯿﺾ را دوسﺖ نﺪاشﺖ .
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ما به در کالس او رسﯿﺪه بﻮدیﻢ جایی که مﻦ مﺠﺒﻮر بﻮدم او را تﺮك کﻨﻢ ؛ ایﻦ ﻓکﺮ به ذهﻨﻢ رسﯿﺪ که شایﺪ خانﻢ کﻮپ بﺮاي
جا به جایی در بﺮنامه ي کالس زبان انﮕلﯿﺴی مﻦ نﺮم تﺮ شﻮد ...خﻮدم را مﺠﺒﻮر به تﻤﺮکﺰ کﺮدم  .مﻦ می تﻮانﺴﺘﻢ مﻨﺼﻒ
باشﻢ .
به آرامی گفﺘﻢ:اون می خﻮاد بﺪونه که ما پﻨهانی ﻗﺮار می ذاریﻢ یا نه .و می خﻮاد بﺪونه که تﻮ ﭼه احﺴاسی درباره ي مﻦ
داري؟
ﭼﺸﻤانﺶ گﺸاد شﺪه بﻮدنﺪ ایﻦ بار وحﺸﺖ زده نﺒﻮد  .آنها بﺮاي مﻦ سﺮگﺸاده بﻮدنﺪ  ،ﻗابﻞ خﻮانﺪن  .او می خﻮاسﺖ ﻗﯿاﻓه ي
معﺼﻮمانه به خﻮد بﮕﯿﺮد .
ﻏﺮولﻨﺪ کﻨان گفﺖ :واي ...مﻦ بایﺪ ﭼی بهﺶ بﮕﻢ؟
هﻢ ماو هﻤﯿﺸه مﺮا مﺠﺒﻮر می کﺮد بﯿﺶ از آنﭽه خﻮدش می گفﺖ ﻓاش کﻨﻢ  .جﻮابی که می خﻮاسﺘﻢ به او بﺪهﻢ را سﺒﮏ سﻨﮕﯿﻦ
کﺮدم .
ﻃﺮه اي از مﻮي او که انﺪکی به خاﻃﺮ هﻮاي مه آلﻮد مﺮﻃﻮب شﺪه بﻮد  ،روي شانه اش اﻓﺘاد و دور اسﺘﺨان تﺮﻗﻮه ي او که
زیﺮ آن پلﯿﻮر مﻀﺤﮏ پﻨهان شﺪه بﻮد پﯿﭽﯿﺪ  .تﻮجهﻢ را به خﻮد جلﺐ کﺮد ...ﭼﺸﻤانﻢ را روي خﻂ هاي دیﮕﺮ کﺸﯿﺪ ...

هﻤان ﻃﻮر که به سﻮال او جﻮاب می دادم سعی کﺮدم لﺒﺨﻨﺪم را پﻨهان کﻨﻢ .
 به گﻤﻮنﻢ می تﻮنی اولی رو تایﯿﺪ کﻨی ...اگه از نﻈﺮت اشکالی نﺪارهانﺘﺨاب با او بﻮد هﻤﯿﺸه انﺘﺨاب با او بﻮد
 ایﻦ می تﻮنه آسﻮن تﺮیﻦ جﻮاب باشهزمﺰمه کﺮد :از نﻈﺮم هﯿﭻ اشکالی نﺪاره
ﺿﺮبان ﻗلﺐ او هﻨﻮز به ریﺘﻢ عادي بازنﮕﺸﺘه بﻮد
 و اما درمﻮرد اون یکی سﻮالحاﻻ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ لﺒﺨﻨﺪم را مﺨفی کﻨﻢ  :خﻮب  ،گﻮش می دم تا جﻮاب اونﻮ خﻮدم هﻢ بﺸﻨﻮم
بال بایﺪ آن را هﻢ در نﻈﺮ می داشﺖ .زمانی که شﮏ بﺮ ﭼهﺮه ي بال سایه انﺪاخﺖ خﻨﺪه ام را ﻓﺮو خﻮردم  .پﯿﺶ از آنکه
جﻮاب هاي بﯿﺸﺘﺮي بﺨﻮاهﺪ  ،سﺮیﻊ ﭼﺮخﯿﺪم  .نﺪادن آنﭽه می خﻮاسﺖ به او بﺮایﻢ سﺨﺖ گﺬشﺘه بﻮد .و مﻦ می خﻮاسﺘﻢ
اﻓکار او را بﺸﻨﻮم ،نه خﻮدم را .
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با احﺘﯿاط  ،بﺪون تﻤاس با پﻮسﺖ او دسﺘﻢ را به ﻃﺮف آن دراز کﺮدم -بﺪون تﻤاس دسﺖ مﻦ هﻢ صﺒﺢ امﺮوز به انﺪازه ي
کاﻓی سﺮد بﻮد و آن را در جاي خﻮدش در مﻮي دم اسﺒی درهﻢ و بﺮهﻢ او بﺮگﺮدانﺪم تا دوباره حﻮاسﻢ را پﺮت نکﻨﺪ .
زمانی که مایﮏ نﯿﻮتﻮن به مﻮي دسﺖ زده بﻮد را بﯿاد آوردم و  ،از آن خاﻃﺮه آرواره ام سﺨﺖ شﺪ  .او در آن هﻨﮕام
خﻮدش را کﻨار کﺸﯿﺪه بﻮد  .حاﻻ واکﻨﺶ او هﯿﭻ شﺒاهﺘی به آن مﻮﻗﻊ نﺪاشﺖ ؛ در عﻮض  ،ﭼﺸﻤانﺶ انﺪکی گﺸاد شﺪنﺪ ،
خﻮن به سﺮعﺖ به صﻮرتﺶ هﺠﻮم آورد و  ،ناگهان ﺿﺮبان ﻗلﺒﺶ نامﻨﻈﻢ شﺪ .
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به دنﺒال بهانه اي بﻮدم تا بﺒﯿﻨﻢ او هﻨﻮز به پﺸﺖ سﺮ مﻦ خﯿﺮه شﺪه اسﺖ یا نه .کﻤی جلﻮتﺮ بﺮگﺸﺘﻢ و گفﺘﻢ :مﻮﻗﻊ ناهار می
بﯿﻨﻤﺖ
ﭼﺸﻤانﺶ گﺸاد شﺪه بﻮدنﺪ .دهانﺶ باز مانﺪه بﻮد  .دوباره رویﻢ را بﺮگﺮدانﺪم و زدم زیﺮ خﻨﺪه .
هﻤان ﻃﻮر که پﯿﺶ می رﻓﺘﻢ  ،ﭼﻨﺪان از اﻓکار بهﺖ زده و احﺘکارآمﯿﺰي که در اﻃﺮاﻓﻢ می گﺬشﺖ آگاه نﺒﻮدم ﭼﺸﻤانی که
بﯿﻦ صﻮرت بال و پﯿکﺮ مﻦ در رﻓﺖ و آمﺪ بﻮدنﺪ  .زیاد مﺘﻮجه آنها نﺒﻮدم  .نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ تﻤﺮکﺰ کﻨﻢ  .وﻗﺘی از روي ﭼﻤﻦ
هاي خﯿﺲ به ﻃﺮف کالس بعﺪي ام می رﻓﺘﻢ ،حﺮکﺖ دادن پاهایﻢ با سﺮعﺖ ﻗابﻞ ﻗﺒﻮل به حﺪ کاﻓی سﺨﺖ بﻮد  .می خﻮاسﺘﻢ
بﺪوم یﮏ دوي واﻗعی  ،به ﻗﺪري سﺮیﻊ که ناپﺪیﺪ شﻮم  ،به ﻗﺪري سﺮیﻊ که حﺲ کﻨﻢ در حال پﺮواز هﺴﺘﻢ  .بﺨﺸی از
وجﻮدم هﻤﯿﻦ حاﻻ هﻢ در پﺮواز بﻮد .
وﻗﺘی به کالس رسﯿﺪم ژاکﺖ را پﻮشﯿﺪم  ،گﺬاشﺘﻢ رایﺤه ي او با شﺪت مﺮا در بﺮ بﮕﯿﺮد  .حاﻻ می خﻮاسﺘﻢ بﺴﻮزم -اجازه
می دادم آن عﻄﺮ مﺮا بی حﺲ کﻨﺪ و بعﺪا ً  ،زمانی که دوباره مﻮﻗﻊ ناهار او را می دیﺪم  ،نادیﺪه گﺮﻓﺘﻦ آن آسان تﺮ می شﺪ
...
ﭼه خﻮب بﻮد که معلﻢ ها دیﮕﺮ بﺮاي صﺪا کﺮدن مﻦ زحﻤﺖ به خﻮد نﻤی دادنﺪ  .امﺮوز می تﻮانﺴﺖ آن روزي باشﺪ مﺮا
ناآماده و بی جﻮاب گﯿﺮ می انﺪاخﺘﻨﺪ  .هﻮش و حﻮاس مﻦ امﺮوز به خﯿلی جاها بﻮد ؛ ﻓقﻂ بﺪنﻢ در کالس حﻀﻮر داشﺖ .

اَه  .آدم مﻮرمﻮرش می شه .
خﺐ  ،کامالً هﻢ ابهﺘﻢ را از دسﺖ نﺪاده بﻮدم .
جﺴﯿکا را هﻢ دیﺪه بانی می کﺮدم  ،می دیﺪم که سﻮاﻻتﺶ بﺮاي بال را تﺼﺤﯿﺢ می کﻨﺪ  .بﺮاي ساعﺖ ﭼهارم صﺒﺮ نﺪاشﺘﻢ .
ده بﺮابﺮ مﺸﺘاق تﺮ و نﮕﺮان تﺮ از دخﺘﺮ انﺴان کﻨﺠکاوي بﻮدم که شایعات و خﺒﺮهاي تازه می خﻮاسﺖ .
هﻤﯿﻦ ﻃﻮر به آنﺠال ِوبِﺮ هﻢ گﻮش می دادم .
حﺲ ﻗﺪردانی اي که نﺴﺒﺖ به او داشﺘﻢ را ﻓﺮامﻮش نکﺮده بﻮدم -به خاﻃﺮ ایﻨکه جﺰ مﺤﺒﺖ هﯿﭻ ﻓکﺮ دیﮕﺮي درباره ي بال
نﺪاشﺖ و هﻢ ﭼﻨﯿﻦ به خاﻃﺮ کﻤﮏ شﺐ پﯿﺶ او  .بﻨابﺮایﻦ مﻨﺘﻈﺮ مانﺪم  ،به دنﺒال ﭼﯿﺰي می گﺸﺘﻢ که او می خﻮاسﺖ  .گﻤان
کﺮده بﻮدم کار آسانی در پﯿﺶ دارم ؛ مﺜﻞ هﺮ انﺴان دیﮕﺮ  ،بایﺪ اسﺒاب بازي یا ﭼﯿﺰ ﻗﺸﻨﮓ به خﺼﻮصی وجﻮد می داشﺖ
که او آن را بﺨﻮاه ﺪ  .احﺘﻤاﻻً  ،بﯿﺶ از یﮏ ﭼﯿﺰ  .ﻗﺼﺪ داشﺘﻢ به ﻃﻮر ناشﻨاس آن را به او بﺮسانﻢ تا با هﻢ بی حﺴاب شﻮیﻢ
.
اما آنﺠال ﺛابﺖ کﺮد که تقﺮیﺒاً به ناسازگاري بال و آن اﻓکارش اسﺖ  .او به عﻨﻮان یﮏ نﻮجﻮان به ﻃﻮر عﺠﯿﺒی ﻗانﻊ بﻮد .
شاد  .شایﺪ دلﯿﻞ مهﺮبانی و خﻮش ﻗلﺒی نامعﻤﻮلﺶ هﻢ هﻤﯿﻦ بﻮد او جﺰو آن مﺮدم نایابی بﻮد که ﭼﯿﺰي را که می خﻮاسﺖ
داشﺖ و ﭼﯿﺰي را هﻢ که داشﺖ می خﻮاسﺖ  .اگﺮ تﻮجهﺶ به معلﻤان و یادداشﺖ هایﺶ نﺒﻮد  ،به بﺮادران دوﻗلﻮي کﻮﭼﮏ
خﻮد که آخﺮ ایﻦ هفﺘه آنها را کﻨار ساحﻞ می بﺮد ﻓکﺮ می کﺮد با خﻮشﻨﻮدي مادرانه اي در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮد که با ایﻦ کار
ﭼقﺪر هﯿﺠان زده می شﺪنﺪ  .او اﻏلﺐ از آنها مﺮاﻗﺒﺖ می کﺮد  ،اما ایﻦ حقﯿقﺖ باعﺚ بی مﯿلی و آزردگی او نﻤی شﺪ
...ﭼقﺪر دوسﺖ داشﺘﻨی .
اما ایﻦ مﻮﺿﻮع جﺪا ً کﻤکی به مﻦ نﻤی کﺮد .
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به ﻃﻮر حﺘﻢ ﭼﺸﻤﻢ به بال بﻮد  .دیﮕﺮ داشﺖ عادت می شﺪ بی اراده  ،مانﻨﺪ نفﺲ کﺸﯿﺪن  .مکالﻤه ي او را با مایﮏ نﯿﻮتﻮ ِن
دلﺴﺮد شﻨﯿﺪم  ، .او به سﺮعﺖ گفﺘﮕﻮ را به سﻤﺖ جﺴﯿکا کﺸﯿﺪ و مﻦ  ،ﭼﻨان جانانه نﯿﺸﺨﻨﺪ زدم که راب سا ِویﺮ  ،که پﺸﺖ
مﯿﺰ سﻤﺖ راسﺘی مﻦ نﺸﺴﺘه بﻮد بﻄﻮر آشکار خﻮدش را روي نﯿﻤکﺖ جﻤﻊ کﺮد تا از مﻦ بﺪور باشﺪ و پایﯿﻦ تﺮ رﻓﺖ .
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بایﺪ ﭼﯿﺰي وجﻮد داشﺘه باشﺪ که او آن را می خﻮاسﺖ  .ﻓقﻂ بایﺪ به جﺴﺘﺠﻮ ادامه می دادم  .اما بعﺪا ً  .وﻗﺖ کالس مﺜلﺜات بال
با جﺴﯿکا رسﯿﺪه بﻮد .
هﻤﭽﻨانکه به سﻤﺖ کالس انﮕلﯿﺴی می رﻓﺘﻢ جلﻮي راهﻢ را نﻤی دیﺪم  .جﺴﯿکا پﯿﺶ تﺮ سﺮ جایﺶ ﻗﺮار گﺮﻓﺘه بﻮد  ،هﻤان
ﻃﻮر که مﻨﺘﻈﺮ رسﯿﺪن بال بﻮد  ،با بی ﻗﺮاري با هﺮ دوپایﺶ روي زمﯿﻦ ﺿﺮب گﺮﻓﺘه بﻮد
مﻦ بﺮخالف او  ،زمانی که روي نﯿﻤکﺖ اخﺘﺼﺼاصی ام در کالس نﺸﺴﺘﻢ  ،مﻄلقاً بی حﺮکﺖ بﻮدم  .بایﺪ به خﻮدم یادآوري
می کﺮدم تا هﺮ از گاهی تکانی بﺨﻮرم و با بﺮنامه ي کالس پﯿﺶ بﺮوم  .مﺸکﻞ بﻮد  ،ذهﻦ مﻦ شﺪیﺪاً روي اﻓکار جﺴﯿکا
مﺘﻤﺮکﺰ شﺪه بﻮد امﯿﺪوار بﻮدم او تﻮجه به خﺮج دهﺪ  ،واﻗعًا سعی کﻨﺪ که ﭼهﺮه ي بال را بﺮاي مﻦ بﺨﻮانﺪ .
وﻗﺘی بال ﻗﺪم به داخﻞ کالس گﺬاشﺖ ﺿﺮب جﺴﯿکا تﻨﺪتﺮ شﺪ .
به نﻈﺮ مﯿاد ...اوﻗاتﺶ تلﺦ باشه  .ﭼﺮا؟ شایﺪ هﯿﭽی بﯿﻦ اون و ادوارد کالﻦ نﯿﺴﺖ  .ایﻦ می تﻮنه مایه ي ناامﯿﺪي باشه  .مﮕﺮ
ایﻨکه ...در ایﻦ صﻮرت ادوارد هﻨﻮزم در دسﺘﺮسه ...اگه اون یه دﻓعه به ﻗﺮار گﺬاشﺘﻦ عالﻗه مﻨﺪ شﺪه  ،از نﻈﺮم اشکالی
نﺪاره یه کﻤکی بهﺶ بﺪم ...
ﭼهﺮه ي بال اوﻗات تلﺦ نﺒﻮد  ،بی مﯿﻞ بﻮد  .او نﮕﺮان بﻮد می دانﺴﺖ مﻦ هﻤه ﭼﯿﺰ را خﻮاهﻢ شﻨﯿﺪ  .با خﻮدم لﺒﺨﻨﺪ زدم .
جﺲ زمانی که بال هﻨﻮز در حال درآوردن ژاکﺘﺶ بﻮد تا آن را از پﺸﺖ صﻨﺪلی اش آویﺰان کﻨﺪ گفﺖ  :هﻤه ﭼﯿﺰ رو به مﻦ
بﮕﻮ !

اَه  ،اون خﯿلی کﻨﺪه  .بﺬار به ﭼﯿﺰ مﯿﺰاي آبکی مﻮن بﺮسﯿﻢ !
بال هﻤان ﻃﻮر که روي صﻨﺪلی اش می نﺸﺴﺖ وﻗﺖ کﺸی می کﺮد  :ﭼی می خﻮاي بﺪونی؟
 دیﺸﺐ ﭼه اتفاﻗی اﻓﺘاد؟اون بﺮام شام خﺮیﺪ و بعﺪشﻢ رسﻮنﺪم خﻮنهو بعﺪ ؟ بی خﯿال ،بایﺪ یه ﭼﯿﺰي بﯿﺶ از اونها بﻮده باشه !در هﺮصﻮرت داره دروغ می گه ،مﻦ که می دونﻢ  .راحﺘﺶ نﻤی
ذارم .
 ﭼﻄﻮر ایﻨقﺪر زود رسﯿﺪي خﻮنه؟دیﺪم که بال به خاﻃﺮ بﺪگﻤانی جﺴﯿکا ﭼﺸﻤانﺶ را ﭼﺮخ داد .
 ادوارد مﺜﻞ دیﻮونه ها رانﻨﺪگی می کﻨه وحﺸﺘﻨاك بﻮداو لﺒﺨﻨﺪ نامﺤﺴﻮسی زد و مﻦ  ،وسﻂ درس آﻗاي مﯿﺴﻮن با صﺪاي بلﻨﺪ خﻨﺪیﺪم  .سعی کﺮدم سﺮﻓه اي را به جاي آن خﻨﺪه جا
بﺰنﻢ  ،ولی هﯿﭻ کﺲ گﻮل نﺨﻮرد  .آﻗاي مﯿﺴﻮن نﮕاهی از سﺮ آزردگی به مﻦ انﺪاخﺖ  ،اما حﺘی خﻮدم را زحﻤﺖ نﺪادم که
که به اﻓکار پﺸﺖ آن گﻮش دهﻢ  .مﻦ به جﺴﯿکا گﻮش سﭙﺮده بﻮدم .
هه  .انﮕار داره راسﺘﺸﻮ می گه  .ﭼﺮا مﻨﻮ مﺠﺒﻮر می کﻨه کلﻤه به کلﻤه از زیﺮ زبﻮنﺶ بﯿﺮون بکﺸﻢ ؟ اگه مﻦ بﻮدم هﻤه جا
جار می زدم و پﺰ می دادم .
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بال با تﺄمﻞ و بی مﯿلی حﺮکﺖ می کﺮد .
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 مﺜﻞ یه ﻗﺮار بﻮد بهﺶ گفﺘه بﻮدي که اونﺠا به دیﺪنﺖ بﯿاد؟جﺴﯿکا حﯿﺮت را در ﭼهﺮه ي بال دیﺪ و  ،از ایﻨکه ایﻨقﺪر ﻗﯿاﻓه اش خالﺼانه بﻮد ناامﯿﺪ شﺪ .
بال به او گفﺖ نه از ای ﻨکه اونﺠا دیﺪمﺶ خﯿلی تعﺠﺐ کﺮدم
ﭼه خﺒﺮه؟؟
 اما اون امﺮوز بﺮاي ایﻨکه بﺮسﻮنﺖ مﺪرسه دنﺒالﺖ اومﺪ؟ بایﺪ بﯿﺸﺘﺮ ازیﻨا باشه آره اون هﻢ حﯿﺮت آور بﻮد  .شﺐ گﺬشﺘه مﺘﻮجه شﺪه بﻮد که مﻦ ژاکﺖ نﺪارمجﺴﯿکا که دوباره ناامﯿﺪ شﺪه بﻮد انﺪیﺸﯿﺪ  :زیاد سﺮگﺮم کﻨﻨﺪه نﯿﺴﺖ.

از خﻄی که سﻮاﻻت او ﻃی می کﺮد خﺴﺘه شﺪه بﻮدم مﻦ می خﻮاسﺘﻢ ﭼﯿﺰي را بﺪانﻢ که خﻮدم نﻤی دانﺴﺘﻢ  .امﯿﺪوار بﻮدم به
ﻗﺪري ناراﺿی نﺒاشﺪ که از خﯿﺮ سﻮاﻻتی که مﻨﺘﻈﺮشان بﻮدم بﮕﺬرد .
جﺴﯿکا پﺮسﯿﺪ :پﺲ شﻤا بازم بﯿﺮون می ریﻦ
 اون پﯿﺸﻨهاد کﺮد که شﻨﺒه با ماشﯿﻦ خﻮدش مﻨﻮ به سﯿاتﻞ بﺮسﻮنه ﭼﻮن ﻓکﺮ می کﻨه تﺮاك مﻦ تا اونﺠا نﻤی کﺸه .ایﻦ یکیحﺴاب می شه؟

جﺴﯿکا به سﻮال بال جﻮاب داد  . :بله ،الﺒﺘه
بال نﺘﯿﺠه گﯿﺮي کﺮد  :پﺲ  ،در ایﻦ صﻮرت  ،آره  .بازهﻢ با اون بﯿﺮون می رم
واو ...ادو ارد کالﻦﭼه بال دوسﺶ داشﺘه باشه ﭼه نه  ،ایﻦ پﯿﺸﺮﻓﺖ بﺰرگﯿه .
بال آهی کﺸﯿﺪ :می دونﻢ
لﺤﻦ صﺪاي او جﺴﯿکا را تﺸﻮیﻖ کﺮد .ﭼه عﺠﺐ انﮕار باﻻخﺮه مﻄلﺒﻮ گﺮﻓﺖ ! حﺘﻤاً مﺘﻮجه شﺪه که...
جﺴﯿکا که حﯿاتی تﺮیﻦ سﻮالﺶ را به یاد آورده بﻮد  ،ناگهان گفﺖ  :صﺒﺮ کﻦ بﺒﯿﻨﻢ اون تﻮرو بﻮسﯿﺪ؟ خﻮاهﺶ می کﻨﻢ بﮕﻮ
آره  .بعﺪشﻢ هﺮ ﺛانﯿه اش روتﻮصﯿﻒ کﻦ !
بال با صﺪاي ﺿعﯿفی گفﺖ  :نه،
و بعﺪ سﺮش را پایﯿﻦ انﺪاخﺖ و به دسﺘانﺶ نﮕاه کﺮد .
 اون جﻮریا نﯿﺴﺖلعﻨﺖ  .کاشکی ...ها  .انﮕار بال هﻤﯿﻦ آرزو رو داشﺘه ..
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هﻢ م  .مﺴلﻤه اون داره از ﻻك خﻮدش مﯿاد بﯿﺮون تا ...خﻮب  ،ازش مﻮاﻇﺒﺖ کﻨه یه جﻮرایی  .اگه از ﻃﺮف بال هﻢ نﺒاشه
 ،از ﻃﺮف اون یه خﺒﺮهایی هﺴﺖ  .ﭼﻄﻮر هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي مﻤکﻨه ؟ بال دیﻮونه اس .
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رمان

اخﻢ کﺮدم  .بال به خاﻃﺮ ﭼﯿﺰي پﺮیﺸان به نﻈﺮ می رسﯿﺪ  ،اما  ،آن ﻃﻮر که جﺴﯿکا می پﻨﺪاشﺖ نﻤی تﻮانﺴﺖ دلﯿلﺶ ایﻦ
نﻤی تﻮانﺴﺖ هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي را بﺨﻮاهﺪ  .او نﻤی تﻮانﺴﺖ بﺨﻮاهﺪ تا آن حﺪ به دنﺪان هاي مﻦ نﺰدیﮏ شﻮد .
باشﺪ  .او
تا آنﺠا که او ﻓکﺮ می کﺮد  ،مﻦ دنﺪان نﯿﺶ داشﺘﻢ .
لﺮزه بﺮ انﺪامﻢ اﻓﺘاد .
جﺴﯿکا او را تﺮﻏﯿﺐ کﺮد :ﻓکﺮ می کﻨی رو ز شﻨﺒه..؟
با آن حﺮف حالﺖ ﭼهﺮه ي بال حﺘی ناامﯿﺪانه تﺮ هﻢ شﺪ
 واﻗعاً شﮏ دارمآره  ،آرزوش هﻤﯿﻨه  .ایﻨکه نﺒﻮسﯿﺪمﺶ بﺮاش بﺪتﺮیﻦ ﭼﯿﺰه .
آیا به خاﻃﺮ ایﻨکه از ﻓﯿلﺘﺮ مﺸاهﺪات جﺴﯿکا تﻤاشا می کﺮد به نﻈﺮ می رسﯿﺪ حﻖ با اوسﺖ ؟
بﺮاي کﺴﺮي از ﺛانﯿه آن ایﺪه حﻮاسﻢ را پﺮت کﺮد  ،کارهاي نﺸﺪنی  ،ایﻨکه تالش بﺮاي بﻮسﯿﺪن او ﭼه مﺰه اي داشﺖ  .لﺐ
مﻦ روي لﺐ او سﻨﮓ سﺮد بﺮ حﺮیﺮ گﺮم و مﺸﺘاق ...
و بعﺪ او می مﺮد .
در حالی که می لﺮزیﺪم سﺮم را تکان دادم و  ،خﻮدم را مﺠﺒﻮر به تﻤﺮکﺰ کﺮدم .

لﺒﺨﻨﺪ بی رمقی زدم  .جﺴﯿکا ﭼﻨﺪان هﻢ از مﺮحله پﺮت نﺒﻮد .
 نﻤی دونﻢ جِﺲ  ،راجﻊ به خﯿلی ﭼﯿﺰها حﺮف زدیﻢ  .مﺜالً یه کﻤی درباره ي مقاله ي زبان انﮕلﯿﺴی حﺮف زدیﻢخﯿلی خﯿلی کﻢ  .لﺒﺨﻨﺪم عﺮیﺾ تﺮ شﺪ .
 اوه ،یاﻻ دیﮕه  .خﻮاهﺶ می کﻨﻢ  ،بال !یه کﻢ بﺮام از جﺰﺋﯿات بﮕﻮبال بﺮاي لﺤﻈه اي تﺄمﻞ کﺮد :خﻮب باشه  ،یکی یادم اومﺪ  .بایﺪ اون پﯿﺸﺨﺪمﺘی که باهاش ﻻس می زد رو می دیﺪي
خﻮدشﻮ کﺸﺖ  .اما ا دوارد اصالً هﯿﭻ تﻮجهی بهﺶ نکﺮد
ﭼه مﻮرد عﺠﯿﺒی را با او در مﯿان گﺬاشﺘه بﻮد  .از ایﻨکه بال حﺘی مﺘﻮجه آن شﺪه بﻮد ﻏاﻓلﮕﯿﺮ شﺪم  .به نﻈﺮ ﭼﯿﺰ خﯿلی بی
اهﻤﯿﺘی می رسﯿﺪ .
 ﭼه جالﺐ ...ایﻦ ن ﺸﻮنه ي خﻮبﯿه .اون زن خﻮشﮕﻞ بﻮد؟هﻢ م .جﺴﯿکا بﯿﺶ از مﻦ آن را سﺒﮏ سﻨﮕﯿﻦ کﺮد  .حﺘﻤاً از آن مﺴاﺋﻞ بﯿﻦ خانﻢ ها بﻮد .
بال به او گفﺖ  :خﯿلی .و ا حﺘﻤاﻻً نﻮزده یا بﯿﺴﺖ سال داشﺖ
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 درباره ي ﭼی حﺮف زدیﻦ؟ با اون حﺮف زدي  ،یا مﺠﺒﻮر شﺪ اﻃالعات رو ایﻦ جﻮري اونﺲ اونﺲ از زیﺮ زبﻮنﺖبﯿﺮون بکﺸه ؟
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جﺴﯿکا لﺤﻈه اي به یاد خاﻃﺮه ي مایﮏ و ﻗﺮار دوشﻨﺒه شﺒﺶ اﻓﺘاد مایﮏ یﮏ کﻤی زیادي با پﯿﺸﺨﺪمﺘی که جﺴﯿکا آن را
نﻤی دانﺴﺖ صﻤﯿﻤی بﺮخﻮرد کﺮده بﻮد  .او آن خاﻃﺮه را دور نﮕه داشﺖ  ،آزردگی اش را ﻓﺮو خﻮرد و سﺮ
زیﺒا هﻢ
بﺤﺚ و بﯿﺮون کﺸﯿﺪن جﺰﺋﯿات بﺮگﺸﺖ .
 ایﻦ ﻃﻮري بهﺘﺮ هﻢ شﺪ حﺘﻤاً تﻮرو دوسﺖ دارهبال آهﺴﺘه گفﺖ  :آره ﻓکﺮ کﻨﻢ اما گفﺘﻨﺶ سﺨﺘه اون هﻤﯿﺸه مﺮمﻮزه
روي لﺒه ي صﻨﺪلی بﻮدم  ،بﺪنﻢ سﺨﺖ و بی حﺮکﺖ بﻮد .
احﺘﻤاﻻً آن ﻃﻮر که ﻓکﺮ کﺮده بﻮدم واﺿﺢ و خارج از کﻨﺘﺮل نﺒﻮدم  .با وجﻮد ...هﺸﯿاري او ...ﭼﻄﻮر مﻤکﻦ بﻮد مﺘﻮجه
ایﻨکه مﻦ عاشﻖ او بﻮدم نﺸﺪه باشﺪ ؟ مکالﻤه اي که داشﺘﯿﻢ را مﺮور کﺮدم  ،از ایﻨکه آن کلﻤات را با صﺪاي بلﻨﺪ نﮕفﺘه بﻮدم
تا حﺪودي حﯿﺮت زده شﺪم  .به ایﻦ می مانﺪ که عﺸﻖ  ،پایه و اساس هﺮ کلﻤه اي بﻮد که بﯿﻦ ما رد و بﺪل شﺪ .
واو  .ﭼﻄﻮري اونﺠا جلﻮي یه مانکﻦ مﺮد می شﯿﻨی و حﺮف می زنی ؟
جﺴﯿکا گفﺖ  :مﻦ نﻤی دونﻢ تﻮ ﭼﻄﻮر ي جﺮأت می کﻨی با اون تﻨها باشی
شﻮك روي صﻮرت بال سایه انﺪاز شﺪ .
 -ﭼﺮا؟

 اون خﯿلی...کلﻤه ي درسﺘﺶ ﭼﯿه؟
 تﺮسﻨاکهمﻦ که نﻤی دونﻢ ﭼی بایﺪ بهﺶ بﮕﻢ .امﺮوز حﺘی باهاش نﻤی تﻮنﺴﺘﻢ انﮕلﯿﺴی حﺮف بﺰنﻢ  .تازه ﻓقﻂ یه صﺒﺢ به خﯿﺮ گفﺖ .
حﺘﻤاً ﻗﯿاﻓﻢ عﯿﻦ یه ابله شﺪه بﻮده .
بال لﺒﺨﻨﺪ زد .
 وﻗﺘی در کﻨار اونﻢ با سﺮپا نﮕهﺪاشﺘﻦ خﻮدم مﺸکﻞ که دارماحﺘﻤاﻻً سعی داشﺖ کاري کﻨﺪ تا جﺴﯿکا احﺴاس بهﺘﺮي داشﺘه باشﺪ  .وﻗﺘی ما با هﻢ بﻮدیﻢ او تقﺮیﺒاً به ﻃﺮز ﻏﯿﺮﻃﺒﯿعی آرام
و روبه راه بﻮد .
 اوه خﻮب«  ,جﺴﯿکا آهی کﺸﯿﺪ .
 اون یه جﻮر باورنکﺮدنی خﻮش سﯿﻤا و جﺬابهناگهان ﭼهﺮه ي بال سﺮدتﺮ شﺪ  .ﭼﺸﻤانﺶ هﻤان بﺮﻗی را زد که وﻗﺘی از یﮏ نابﺮابﺮي می رنﺠﯿﺪ در آن ها به وجﻮد می
آمﺪ  .جﺴﯿکا تﻐﯿﯿﺮ ایﺠاد شﺪه در حالﺖ ﭼهﺮه ي او را سﺒﮏ سﻨﮕﯿﻦ نکﺮد .
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ﭼه واکﻨﺶ عﺠﯿﺒی  .ﻓکﺮ کﺮد مﻨﻈﻮر مﻦ ﭼﯿه ؟
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بال ناگهان با لﺤﻦ نﯿﺶ داري گفﺖ  :اون به جﺰ جﺬابﯿﺖ ﭼﯿﺰهاي خﯿلی بﯿﺸﺘﺮي هﻢ داره
اوووه  .حاﻻ تازه داریﻢ به یه جاهایی می رسﯿﻢ .
 -جﺪاً؟ مﺜالً ﭼی؟

بال بﺮاي لﺤﻈه اي لﺒﺶ را گاز گﺮﻓﺖ .باﻻخﺮه گفﺖ  :درسﺖ نﻤی تﻮنﻢ تﻮﺿﯿﺤﺶ بﺪم اما باﻃﻦ اون از ﻇاهﺮش هﻢ
باورنکﺮدنی تﺮه
او نﮕاهﺶ را از جﺴﯿکا بﺮگﺮﻓﺖ  ،ﭼﺸﻤان او انﺪکی نامﺘﻤﺮکﺰ بﻮدنﺪ  ،گﻮیی به ﭼﯿﺰي در دوردسﺖ ها ﭼﺸﻢ دوخﺘه بﻮد .
احﺴاسی که اﻵن داشﺘﻢ ﭼﻨﺪان شﺒﯿه زمانی که کارﻻیﻞ یا ازمه ماوراء آنﭽه سﺰاوارم بﻮد مﺮا تﻤﺠﯿﺪ و سﺘایﺶ می کﺮدنﺪ
نﺒﻮد  .شﺒﯿه بﻮد اما شﺪیﺪتﺮ  ،بﯿﺸﺘﺮ مﺮا از پا درمی آورد .
بﺮو حﻤاﻗﺖ رو یه جا دیﮕه بفﺮوش هﯿﭽی نﻤی تﻮنه بهﺘﺮ از اون ﭼهﺮه باشه ! مﮕﺮ بﺪنﺶ  .به به .
جﺴﯿکا با خﻨﺪه گفﺖ  :ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي مﻤکﻨه؟
بال بﺮنﮕﺸﺖ  .در حالی که جﺴﯿکا را نادیﺪه می گﺮﻓﺖ  ،هﻤﭽﻨان به جلﻮ خﯿﺮه شﺪه بﻮد .
یه آدم نﺮمال اﻵن بایﺪ از خﻮشی باﻻ و پایﯿﻦ بﭙﺮه  .شایﺪ بایﺪ به سﻮال ساده پﺮسﯿﺪن ادامه بﺪم  .ها ها  .انﮕار دارم با یه بﭽه
مهﺪ کﻮدکی حﺮف می زنﻢ .

دوباره بﺪنﻢ مﻨقﺒﺾ شﺪه بﻮد .
بال به جﺴﯿکا نﮕاه نکﺮد .
 آره مﻨﻈﻮرم ایﻨه که ،تﻮ واﻗعاً اونﻮ دوسﺖ داري؟ آرهنﮕاه ﭼه جﻮري سﺮخ شﺪه !
داشﺘﻢ هﻤان کار را می کﺮدم .
جﺴﯿکا پﺮسﯿﺪ  :ﭼقﺪر دوسﺘﺶ دا ري؟
اگﺮ کالس انﮕلﯿﺴی آتﺶ می گﺮﻓﺖ و روي هﻮا می رﻓﺖ هﻢ مﻦ مﺘﻮجه نﻤی شﺪم .
حاﻻ صﻮرت بال از سﺮخی بﺮق می زد از تﺼﻮیﺮ ذهﻨی تا حﺪي می تﻮانﺴﺘﻢ گﺮمایی را که از آن ساتﻊ می شﺪ حﺲ کﻨﻢ .
او با صﺪایی نﺠﻮاگﻮنه گفﺖ  :خﯿلی زیاد بﯿﺶ از حﺪي که اون مﻨﻮ دوسﺖ داره  .اما نﻤی دونﻢ ﭼﻄ ﻮر بایﺪ با ایﻦ مﻮﺿﻮع
کﻨار بﯿام .
اي لعﻨﺖ ! اﻻن آﻗاي وارنﺮ ﭼی پﺮسﯿﺪ ؟
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 اوم کﺪوم عﺪد آﻗاي وارنﺮ؟خﻮب بﻮد که جﺴﯿکا دیﮕﺮ نﻤی تﻮانﺴﺖ بال را سﻮال پﯿﭻ کﻨﺪ  .مﻦ یﮏ دﻗﯿقه ﻓﺮصﺖ نﯿاز داشﺘﻢ .

خﺪایا آخﺮ حاﻻ در ﻓکﺮ او ﭼه می گﺬشﺖ ؟ بﯿﺶ از حﺪي که اون مﻨﻮ دوسﺖ داره ؟ ﭼﻄﻮر هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي به ذهﻨﺶ خﻄﻮر
کﺮده بﻮد ؟ اما نﻤی دونﻢ ﭼﻄﻮر بایﺪ با ایﻦ مﻮﺿﻮع کﻨار بﯿام ؟ آن ﭼه معﻨایی می بایﺴﺖ داشﺘه باشﺪ ؟ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ تﻮﺿﯿﺢ
مﻨﻄقی اي را با آن کلﻤات مﻄابقﺖ دهﻢ .آنها عﻤالً بی معﻨا بﻮدنﺪ .
به نﻈﺮ می رسﯿﺪ به هﯿﺞ ﭼﯿﺰ نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ مﻄﻤﺌﻦ باشﻢ  .ﭼﯿﺰهاي واﺿﺢ  ،ﭼﯿﺰهایی که کامالً مفهﻮم داشﺘﻨﺪ  ،در آن مﻐﺰ
عﺠﯿﺐ او به گﻮنه اي تاب بﺮمی داشﺘﻨﺪ و وارونه می شﺪنﺪ  .بﯿﺶ از حﺪي که اون مﻨﻮ دوسﺖ داره ؟ شایﺪ ﻓعالً نﺒایﺪ مانﻊ
ﭼﯿﺰي می شﺪم .
در حالی که دنﺪان هایﻢ را به هﻢ می سایﯿﺪم  ،به ساعﺖ ﭼﺸﻢ ﻏﺮه رﻓﺘﻢ  .ﭼﺮا هﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﻗﯿقه می بایﺴﺖ به ﭼﺸﻢ یﮏ
مﻮجﻮد ﻓﻨاناپﺬیﺮ تا ایﻦ حﺪ ﻃﻮﻻنی باشﺪ ؟ روشﻦ بﯿﻨی مﻦ کﺠا بﻮد ؟
در تﻤام مﺪت باﻗﯿﻤانﺪه از تﺪریﺲ مﺜلﺜات آﻗاي وارنﺮ  ،آرواره ام سﺨﺖ بﻮد  .از کﻨفﺮانﺴی که در کالس خﻮدم داده بﻮد هﻢ
بﯿﺸﺘﺮ به آن گﻮش کﺮده بﻮدم  .بال و جﺴﯿکا دیﮕﺮ صﺤﺒﺘی نکﺮدنﺪ  ،اما جﺴﯿکا بارها دزدکی به بال نﮕاه انﺪاخﺖ و  ،یﮏ
بار صﻮرت او به دلﯿﻞ نامعلﻮمی سﺮخ شﺪه بﻮد .
زمان ناهار به حﺪ کاﻓی زود نﻤی رسﯿﺪ .

بال رو به جﺴﯿکا بﺮگﺸﺖ  ،به مﺤﺾ ایﻨکه زنﮓ به صﺪا درآمﺪ
بال در حالی که لﺒﺨﻨﺪي گﻮشه ي لﺒهایﺶ را باﻻ می بﺮد ،گفﺖ  :تﻮي کالس ادبﯿات انﮕلﯿﺴی  ،مایﮏ از مﻦ پﺮسﯿﺪ که تﻮ
حﺮﻓی از شﺐ دوشﻨﺒه زدي یا نه
مﺘﻮجه ایﻨکه ﭼﺮا ایﻦ را مﻄﺮح کﺮده بﻮد شﺪم حﻤله بهﺘﺮیﻦ دﻓاع بﻮد .
مایﮏ درباره ي مﻦ سﻮال کﺮده ؟ ناگهان لﺬت ذهﻦ جﺴﯿکا را از حالﺖ دﻓاعﯿﺶ خارج کﺮد  ،نﺮم تﺮ شﺪ  ،بﺪور از نﯿﺶ و
کﻨایه و حقه بازي هاي هﻤﯿﺸﮕی  ! .شﻮخی می کﻨی
 تﻮ ﭼی گفﺘی؟ بهﺶ گفﺘﻢ که تﻮ گفﺘی خﯿلی بهﺖ خﻮش گﺬشﺘه و اون از ایﻦ حﺮف راﺿی به نﻈﺮ می رسﯿﺪ بﮕﻮ اون دﻗﯿقاً ﭼی گفﺖ! و تﻮ دﻗﯿقاً ﭼه جﻮابی بهﺶ داديبه ﻃﻮر واﺿﺢ  ،آن تﻤام ﭼﯿﺰي بﻮد که امﺮوز از ﻃﺮیﻖ جﺴﯿکا دسﺖ گﯿﺮم می شﺪ  .بال ﻃﻮري لﺒﺨﻨﺪ می زد انﮕار او هﻢ
به هﻤﯿﻦ مﻮﺿﻮع ﻓکﺮ می کﺮد  .مﺜﻞ ایﻦ بﻮد که بازي را بﺮده باشﺪ .
خﻮب  ،ناهار داسﺘان دیﮕﺮي داشﺖ  .مﻦ در بﯿﺮون کﺸﯿﺪن جﻮاب از او از جﺴﯿکا مﻮﻓﻖ تﺮ بﻮدم  ،می خﻮاسﺘﻢ از آن
مﻄﻤﺌﻦ شﻮم
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مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم پﺲ از اتﻤام کالس جﺴﯿکا تعﺪادي از جﻮاب هایی که مﻨﺘﻈﺮشان بﻮدم را می گﯿﺮد یا نه  ،اما بال از او سﺮیﻊ
تﺮ بﻮد .
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در ﻃﻮل ساعﺖ ﭼهارم به سﺨﺘی می تﻮانﺴﺘﻢ گاه و بی گاه سﺮزدن به جﺴﯿکا را تﺤﻤﻞ کﻨﻢ  .ﻃاﻗﺖ اﻓکار عاشقانه ي او
درباره ي مایﮏ نﯿﻮتﻮن را نﺪاشﺘﻢ  .در ﻃﻮل دو هفﺘه ي گﺬشﺘه به حﺪ کاﻓی از او شﻨﯿﺪه بﻮدم  .مایﮏ خﻮش شانﺲ بﻮد که
زنﺪه مانﺪه بﻮد .
هﻤﺮاه با آلﯿﺲ با بی مﯿلی هﻤان ﻃﻮر که هﻤﯿﺸه وﻗﺘی بﺤﺚ انﺠام ﻓعالﯿﺖ هاي ﻓﯿﺰیکی با انﺴان ها به مﯿان می آمﺪ حﺮکﺖ
می کﺮدیﻢ به ﻃﺮف ورزشﮕاه رﻓﺘﯿﻢ  .ﻃﺒﯿعﺘاً  ،او با مﻦ هﻢ گﺮوه بﻮد  .امﺮوز اولﯿﻦ روز بﺪمﯿﻨﺘﻮن بﻮد  .از سﺮ کﺴالﺖ
آهی کﺸﯿﺪم  ،با حﺮکﺖ آهﺴﺘه با راکﺖ به تﻮپ ﺿﺮبه زدم تا آن به ﻃﺮف مقابﻞ بﺮگﺮدانﻢ  .لﻮرن ملﻮري در تﯿﻢ مقابﻞ بﻮد ؛
او باخﺖ  .آلﯿﺲ در حالی که به سقﻒ ﭼﺸﻢ دوخﺘه بﻮد  ،راکﺘﺶ را مانﻨﺪ عﺼا می ﭼﺮخانﺪ .
هﻤه ي ما از باشﮕاه مﺘﻨفﺮ بﻮدیﻢ  ،به خﺼﻮص امﺖ  .بازي هاي پﺮتابی در ﻓلﺴفه ي شﺨﺼی او یﮏ تﻮهﯿﻦ آشکار به
حﺴاب می آمﺪ  .امﺮوز زنﮓ ورزش بﺪتﺮ از حﺪ معﻤﻮل به نﻈﺮ می رسﯿﺪ مﻦ درسﺖ هﻤانﻄﻮر که امﺖ هﻤﯿﺸه عﺼﺒانی
می شﺪ احﺴاس آزردگی می کﺮدم .
پﯿﺶ از آنکه سﺮم از بی حﻮصلﮕی مﻨفﺠﺮ شﻮد  ،مﺮبی کَلﭗ بازي ها را مﺘﻮﻗﻒ و ما را زودتﺮ مﺮخﺺ کﺮد  .به ﻃﻮر
مﺴﺨﺮه اي از ایﻨکه او صﺒﺤانه نﺨﻮرده بﻮد یﮏ رژیﻢ تازه و در نﺘﯿﺠه ﻓﺸار گﺮسﻨﮕی عﺠله داشﺖ تا از مﺤﻮﻃه ي
مﺪرسه خارج شﻮد و یﮏ جایی یﮏ ناهار ﭼﺮب گﯿﺮ بﯿاورد سﭙاسﮕﺰار بﻮدم  .او به خﻮدش ﻗﻮل داده بﻮد که از ﻓﺮدا
دومﺮتﺒه رژیﻤﺶ را از سﺮ بﮕﯿﺮد
ایﻦ کار او به مﻦ ﻓﺮصﺖ کاﻓی داد تا ﻗﺒﻞ از تﻤام شﺪن کالس بال  ،خﻮدم را به ساخﺘﻤان ریاﺿﯿات بﺮسانﻢ .

با اوﻗات تلﺨی سﺮم را تکان دادم  .تﻤام ﻏﯿﺐ بﯿﻦ ها ایﻨقﺪر از خﻮد راﺿی بﻮدنﺪ ؟
 مﺤﺾ اﻃالعﺖ بﮕﻢ که آخﺮ ایﻦ هفﺘه هﺮدو ﻃﺮف رودخﻮنه آﻓﺘابﯿه  .گفﺘﻢ شایﺪ بﺨﻮاي دوباره بﺮنامه هاتﻮ بﺮیﺰي .آهی کﺸﯿﺪم و در جهﺖ مﺨالﻒ با او به راه اﻓﺘادم .ازخﻮدراﺿی ،اما مﻄﻤﺌﻨاً سﻮدمﻨﺪ .
به دیﻮار کﻨار در تکﯿه دادم و مﻨﺘﻈﺮ مانﺪم  .به ﻗﺪري نﺰدیﮏ بﻮدم که عالوه بﺮ اﻓکار جﺴﯿکا صﺪاي او را هﻢ از پﺸﺖ
آجﺮها می شﻨﯿﺪم .
 تﻮ امﺮوز بﺮاي ناهار پﯿﺶ ما نﻤی شﯿﻨی  ،نه؟سﺮ تا پاش ...داره از خﻮشی بﺮق می زنه  .شﺮط می بﻨﺪم یه عالﻤه ﭼﯿﺰ هﺴﺖ که به مﻦ نﮕفﺘه.
او جﻮاب داد :ﻓکﺮ نﻤی کﻨﻢ
لﺤﻨﺶ عﺠﯿﺐ نا مﻄﻤﺌﻦ بﻮد
مﮕﺮ به او ﻗﻮل نﺪاده بﻮدم که وﻗﺖ ناهار را با او سﭙﺮي کﻨﻢ ؟ او ﭼه ﻓکﺮي می کﺮد ؟
آنها با هﻢ از کالس بﯿﺮون آمﺪنﺪ و ﭼﺸﻢ هﺮ دوي آن دخﺘﺮها با دیﺪن مﻦ گﺸاد شﺪ  .اما مﻦ ﻓقﻂ می تﻮانﺴﺘﻢ صﺪاي جﺴﯿکا
را بﺸﻨﻮم .
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آلﯿﺲ که در راه رﻓﺘﻦ پﯿﺶ جاسﭙﺮ بﻮد ﻓکﺮ کﺮد  :بﺮو حال کﻦ  .ﻓقﻂ ﭼﻨﺪ روز دیﮕه بایﺪ صﺒﺮ کﻨﻢ  ،به گﻤﻮنﻢ سالم مﻨﻮ به
بال نﻤی رسﻮنینه ؟
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ﭼه کار ﻗﺸﻨﮕی  .واو  .اوه  ،آره  ،از اون که به مﻦ مﯿﮕه خﺒﺮهاي بﯿﺸﺘﺮي هﺴﺖ  .شایﺪ امﺸﺐ بهﺶ زنﮓ زدم ...یا شایﺪ
بهﺘﺮ باشه زیاد تﺸﻮیقﺶ نکﻨﻢ  .هاه  .امﯿﺪوارم زودتﺮ بالرو ول کﻨه  .مایﮏ بانﻤکه ولی ...واو .
 بعﺪا ً می بﯿﻨﻤﺖ  ،بالبال به ﻃﺮف مﻦ آمﺪ و یﮏ ﻗﺪم دورتﺮ تﻮﻗﻒ کﺮد  ،هﻨﻮز نامﻄﻤﺌﻦ بﻮد  .گﻮنه هایﺶ به رنﮓ صﻮرتی درآمﺪه بﻮدنﺪ
او را به حﺪي خﻮب می شﻨاخﺘﻢ که مﻄﻤﺌﻦ باشﻢ پﺸﺖ ایﻦ درنﮓ هﯿﭻ تﺮسی نهفﺘه نﯿﺴﺖ  .ﻇاهﺮا ً  ،مﺴﺌله ﻓاصله اي بﻮد که
او بﯿﻦ احﺴاسات خﻮدش و مﻦ تﺼﻮر می کﺮد  .بﯿﺶ از اون حﺪي که اون مﻨﻮ دوسﺖ داره .ﭼه مﺴﺨﺮه !
با صﺪاي ﺿعﯿفی گفﺘﻢ :سالم
ﭼهﺮه اش درخﺸان تﺮ شﺪ :سالم
به نﻈﺮ نﻤی رسﯿﺪ بﺨﻮاهﺪ ﭼﯿﺰ دیﮕﺮي بﮕﻮیﺪ  ،بﻨابﺮایﻦ به ﻃﺮف کاﻓه تﺮیا روانه شﺪم  .او بی صﺪا در کﻨار مﻦ ﻗﺪم
بﺮداشﺖ .
ژاکﺖ کارساز واﻗﻊ شﺪه بﻮد عﻄﺮ او مانﻨﺪ هﻤﯿﺸه نﮕﺪاخﺖ  .ﻓقﻂ انﺪکی از دردي که هﻤﻮاره حﺲ می کﺮدم شﺪیﺪتﺮ بﻮد .
راحﺖ تﺮ از آنﭽه که زمانی به امکان پﺬیﺮ بﻮدن آن باور داشﺘﻢ می تﻮانﺴﺘﻢ آن را نادیﺪه بﮕﯿﺮم .

یا شایﺪ هﻢ از حالﺖ ﭼهﺮه ي مﻦ مﺘﻮجه شﺪه بﻮد که به دردسﺮ اﻓﺘاده اسﺖ .
تا زمانی که ناهار او را بﺮمی داشﺘﻢ هﯿﭻ حﺮﻓی نﺰد  .مﻦ نﻤی دانﺴﺘﻢ او ﭼه دوسﺖ دارد هﻨﻮز نه بﻨابﺮایﻦ از هﺮ ﭼﯿﺰ
مقﺪاري بﺮداشﺘﻢ.
او آهﺴﺘه با صﺪاي هﯿﺲ مانﻨﺪي گفﺖ :داري ﭼی کار می کﻨی ؟ ایﻦ هﻤه ﻏﺬارو که واسه مﻦ بﺮنﻤی داري؟
سﺮم را تکان دادم و ،سﯿﻨی را به ﻃﺮف پﯿﺸﺨﻮان بﺮدم
 الﺒﺘه که نه  ،نﺼفﺶ مال خﻮدمهاو با شکاکی یﮏ ابﺮویﺶ را باﻻ بﺮد  ،اما در حﯿﻦ ایﻨکه پﻮل ﻏﺬا را می دادم و او را به ﻃﺮف مﯿﺰي که هفﺘه ي پﯿﺶ ،
ﻗﺒﻞ از تﺠﺮبه ي ﻓﺠﯿﻊ او با تعﯿﯿﻦ گﺮوه خﻮن  ،پﺸﺖ آن نﺸﺴﺘه بﻮدیﻢ هﻤﺮاهی می کﺮدم حﺮف دیﮕﺮي نﺰد  .به نﻈﺮ می
رسﯿﺪ بﺴﯿار بﯿﺶ تﺮ از ﭼﻨﺪ روز از آن گﺬشﺘه باشﺪ  .حاﻻ هﻤه ﭼﯿﺰ مﺘفاوت بﻮد .
او دوباره روبه روي مﻦ نﺸﺴﺖ  .سﯿﻨی را به ﻃﺮف او هﻞ دادم .
با لﺤﻦ تﺸﻮیﻖ آمﯿﺰي گفﺘﻢ :هﺮﭼی می خﻮاي بﺮدار
او سﯿﺒی بﺮداشﺖ و آن را در دسﺘﺶ ﭼﺮخ داد  ،ﭼهﺮه اش حالﺖ مﻨﺘفکﺮي داشﺖ .
 -مﻦ کﻨﺠکاوم
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زمانی که در صﻒ مﻨﺘﻈﺮ بﻮدیﻢ بال بی ﻗﺮار بﻮد  ،با بی تﻮجهی با زیﭗ ژاکﺘﺶ بازي می کﺮد و ایﻦ پا آن پا می شﺪ .
اﻏلﺐ نﮕاهی به مﻦ می انﺪاخﺖ  ،اما هﺮوﻗﺖ که نﮕاه خﯿﺮه ي مﺮا مالﻗات می کﺮد  ،سﺮش را پایﯿﻦ می انﺪاخﺖ و خﺠالﺖ
زده به نﻈﺮ می رسﯿﺪ  .آیا به ایﻦ دلﯿﻞ بﻮد که اﻓﺮاد زیادي در حال نﮕاه کﺮدن به ما بﻮدنﺪ ؟ شایﺪ او می تﻮانﺴﺖ صﺪاي
زمﺰمه هاي بلﻨﺪ را بﺸﻨﻮد امﺮوز شایعات ذهﻨی  ،بﺮ زبان هﻢ آورده می شﺪنﺪ .
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ﭼه سﻮپﺮازي .
او ادامه داد :اگه کﺴی تﻮرو به خﻮردن ﻏﺬا وادار کﻨه  ،ﭼی کار می کﻨی؟

صﺪاي او آهﺴﺘه بﻮد و گﻮش انﺴان ها ﻗادر به شﻨﯿﺪن آن نﺒﻮد .گﻮش هاي ﻓﻨاناپﺬیﺮان  ،اگﺮ که تﻮجهی داشﺘﻨﺪ بﺤﺚ جﺪایی
داشﺖ  .احﺘﻤاﻻً بایﺪ به آنها اشاره اي می کﺮدم ...
دهﻦ به شکایﺖ گﺸﻮدم :تﻮ هﻤﯿﺸه کﻨﺠکاوي
اوه خﻮب نه ایﻨکه ﻗﺒالً مﺠﺒﻮر به خﻮردن نﺸﺪه بﻮدم  .ایﻦ ﻗﺴﻤﺘی از بازي بﻮد  .یﮏ بﺨﺶ ناخﻮش آیﻨﺪ آن
دسﺘﻢ را دراز کﺮدم و نﺰدیﮏ تﺮیﻦ ﭼﯿﺰ را بﺮداشﺘﻢ و  ،زمانی که به آن یﮏ گاز کﻮﭼﮏ می زدم ﭼﺸﻢ هاي او را روي
خﻮدم نﮕه داشﺘﻢ  .بﺪون نﮕاه کﺮدن نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ بﮕﻮیﻢ که آن ﭼﯿﺰ ﭼه بﻮد  .مانﻨﺪ دیﮕﺮ ﻏﺬاهاي انﺴانی لﺰج و سفﺖ و
تﻨفﺮآور بﻮد  .به سﺮعﺖ آن را جﻮیﺪم و ﻗﻮرت دادم  ،سعی کﺮدم ادا و اصﻮل را از صﻮرتﻢ دور نﮕه دارم  .تکه ي ﻏﺬا
آهﺴﺘه و ناراحﺖ از گلﻮیﻢ پایﯿﻦ رﻓﺖ .زمانی که به ایﻦ ﻓکﺮ کﺮدم که بعﺪا ً ﭼﻄﻮر بایﺪ آن را باﻻ می اوردم آه کﺸﯿﺪم .
مﻨﺰجﺮکﻨﻨﺪه بﻮد .
حالﺖ ﭼهﺮه ي بال شﻮك زده بﻮد  .او تﺤﺖ تاﺛﯿﺮ ﻗﺮار گﺮﻓﺘه بﻮد .
می خﻮاسﺘﻢ ﭼﺸﻢ هایﻢ را ﭼﺮخ دهﻢ  .مﺴلﻢ بﻮد که ما در ایﻦ گﻮنه نﯿﺮنﮓ ها اسﺘاد بﻮدیﻢ .

بﯿﻨی اش را ﭼﯿﻦ انﺪاخﺖ و لﺒﺨﻨﺪ زد :یﮏ بار ایﻦ کارو کﺮدم ...یکی مﺠﺒﻮرم کﺮده بﻮد  .اونقﺪرها هﻢ بﺪ نﺒﻮد
خﻨﺪیﺪم :بﺮاي مﻦ که تعﺠﺒی نﺪاره
خﯿلی گﺮم و صﻤﯿﻤی به نﻈﺮ مﯿان  ،نه ؟ ﭼه زبان بﺪنی خﻮبی  .حاﻻ بعﺪا ً نﻈﺮ خﻮدم رو به بال می گﻢ  .هﻤﻮن ﻃﻮري به
ﻃﺮف بال خﻢ شﺪه که اگه بهﺶ عالﻗه داشﺖ ایﻦ ﻃﻮر بایﺪ می بﻮد  .به نﻈﺮ مﯿاد عالﻗه مﻨﺪ باشه  .ﻗﯿاﻓﺶ ...بی نقﺼه.
جﺴﯿکا آهی کﺸﯿﺪ  .اي جان.
نﮕاهﻢ با ﭼﺸﻢ هاي جﺴﯿکا تالﻗی کﺮد و او با اﺿﻄﺮاب به جاي دیﮕﺮي نﮕاه کﺮد و رو به دخﺘﺮي که کﻨارش نﺸﺴﺘه بﻮد با
نفﺲ هاي بﺮیﺪه خﻨﺪیﺪ .
هﻢ م م  .احﺘﻤاﻻً بهﺘﺮه بﭽﺴﺒﻢ به مایﮏ  .واﻗعﯿﺖ  ،نه وهﻢ و خﯿال...
بال را در جﺮیان گﺬاشﺘﻢ :جﺴﯿکا هﺮ کاري که مﻦ می کﻨﻢ تﺠﺰیه و تﺤلﯿﻞ می کﻨه .بعﺪا ً خﻮدش واسﺖ تﻮﺿﯿﺢ می ده
ﻇﺮف ﻏﺬا را به ﻃﺮف او بﺮگﺮدانﺪم مﺘﻮجه شﺪم ﭼﯿﺰي که خﻮردم پﯿﺘﺰا بﻮده در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم که بهﺘﺮ اسﺖ ﭼﻄﻮر شﺮوع
کﻨﻢ  .هﻤان ﻃﻮر که آن کلﻤات در سﺮم تکﺮار می شﺪنﺪ ناراحﺘی ﭼﻨﺪي پﯿﺸﻢ باز به سﺮاﻏﻢ آمﺪ بﯿﺶ از حﺪي که اون مﻨﻮ
دوسﺖ داره  .اما نﻤی دو نﻢ ﭼﻄﻮر بایﺪ با ایﻦ مﻮﺿﻮع کﻨار بﯿام .
او گازي به هﻤان تکه ي پﯿﺘﺰا زد  .ایﻦ هﻤه حﺴﻦ اعﺘﻤاد او مﺮا مﺘﺤﯿﺮ ساخﺖ  .به ﻃﻮر مﺴلﻢ  ،او نﻤی دانﺴﺖ که مﻦ
سﻤی بﻮدم الﺒﺘه نه ایﻨکه سهﯿﻢ شﺪن در ﻏﺬا به او آسﯿﺒی می رسانﺪ  .با ایﻦ وجﻮد  ،مﻦ انﺘﻈار داشﺘﻢ که او ﻃﻮر دیﮕﺮي با
مﻦ رﻓﺘار کﻨﺪ  .به عﻨﻮان یﮏ مﻮجﻮد از نﻮع دیﮕﺮ  .او هﺮگﺰ ایﻦ کار را نکﺮده بﻮد حﺪاﻗﻞ  ،نه از جهات مﻨفی ...
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بایﺪ با مالیﻤﺖ شﺮوع می کﺮدم .
 پﺲ پﯿﺸﺨﺪمﺘه خﻮشﮕﻞ بﻮد  ،آره؟او دومﺮتﺒه ابﺮویﺶ را باﻻ بﺮد :تﻮ جﺪا ً مﺘﻮجه نﺸﺪي؟
انﮕار هﯿﭻ زنی نﻤی تﻮانﺴﺖ تﻮجه مﺮا نﺴﺒﺖ به بال دور کﻨﺪ  .ﭼه مﺰخﺮﻓاتی
 نه  .حﻮاسﻢ نﺒﻮد  .ﻓکﺮم خﯿلی مﺸﻐﻮل بﻮدنه با وجﻮد آن بلﻮز نازك و ﭼﺴﺒان .خﻮب بﻮد که امﺮوز آن پلﯿﻮر زشﺖ را به تﻦ کﺮده بﻮد
بال که لﺒﺨﻨﺪي بﺮ لﺐ داشﺖ  ،گفﺖ :دخﺘﺮ بﯿﭽاره

او از ایﻨکه هﯿﭻ جﻮره پﯿﺸﺨﺪمﺖ را جﺬاب نﯿاﻓﺘه بﻮدم خﻮشﺶ آمﺪه بﻮد  .مﻦ ایﻦ را درك می کﺮدم  .ﭼﻨﺪ مﺮتﺒه در کالس
زیﺴﺖ شﻨاسی خﻮاسﺘه بﻮدم مایﮏ نﯿﻮتﻮن را له و لﻮرده کﻨﻢ ؟
او نﻤی تﻮانﺴﺖ حقﯿقﺘاً باور داشﺘه باشﺪ که احﺴاسات انﺴانی اش  ،ﺛﻤﺮه ي عﻤﺮ هفﺪه ساله ي ﻓﻨاپﺬیﺮ  ،بﺘﻮانﺪ ﻗﻮي تﺮ از
احﺴاسات شﺪیﺪ ﻓﻨاناپﺰیﺮي باشﺪ که در ﻃﻮل یﮏ ﻗﺮن در مﻦ جﻤﻊ شﺪه بﻮد .
 -یه ﭼﯿﺰي به جﺴﯿکا گفﺘی

او ﻓﻮرا ً حالﺖ دﻓاعی به خﻮد گﺮﻓﺖ :تعﺠﺒی نﺪاره اگه ﭼﯿﺰي شﻨﯿﺪي که ازش خﻮشﺖ نﯿﻮمﺪه  .تﻮ که می دونی مﺮدم درباره
ي ﻓال گﻮش ایﺴﺘادن ﭼه نﻈﺮي دارن
اسﺘﺮاق سﻤﻊ کﻨﻨﺪه هﯿﭻ وﻗﺖ ﭼﯿﺰ خﻮبی درمﻮرد خﻮدش نﻤی شﻨﻮه  ،ایﻦ ﭼﯿﺰي بﻮد که مﺮدم می گفﺘﻨﺪ .
به او یادآوري کﺮدم :مﻦ بهﺖ اخﻄار کﺮده بﻮدم که به حﺮف هاتﻮن گﻮش می دم
 و مﻦ هﻢ بهﺖ هﺸﺪار داده بﻮدم که تﻮ دلﺖ نﻤی خﻮاد از هﻤه ي اﻓکار مﻦ باخﺒﺮ باشیآه  ،او به زمانی ﻓکﺮ می کﺮد که مﻦ اشکﺶ را درآورده بﻮدم  .ﻏﻢ و اﻓﺴﻮس صﺪایﻢ را خﺸﻦ تﺮ کﺮد
آره گفﺘه بﻮدي  .هﺮﭼﻨﺪ  ،دﻗﯿقاً حﻖ با تﻮ نﯿﺴﺖ  .مﻦ دلﻢ می خﻮاد از اﻓکار تﻮ باخﺒﺮ باشﻢ از هﻤه شﻮن  .ﻓقﻂ اي کاش
...به یه ﭼﯿﺰهایی ﻓکﺮ نﻤی کﺮدي
بﯿﺶ از نﯿﻤی از آن حﺮف ها دروغ بﻮد  .مﻦ می دانﺴﺘﻢ نﺒایﺪ بﺨﻮاهﻢ که او به مﻦ اهﻤﯿﺖ دهﺪ  .اما می خﻮاسﺘﻢ .بﺪون شﮏ
می خﻮاسﺘﻢ .
او در حالی که به مﻦ اخﻢ کﺮده بﻮد  ،ﻏﺮولﻨﺪکﻨان گفﺖ :اون یه بﺤﺚ دیﮕه اس
 اما اﻵن مﻮﺿﻮع واﻗعاً سﺮ اون نﯿﺴﺖ -پﺲ ﭼﯿه ؟
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او به ﻃﺮف مﻦ خﻢ شﺪ  ،دسﺘﺶ را به نﺮمی روي گلﻮیﺶ گﺬاشﺖ  .ایﻦ حﺮکﺖ ﭼﺸﻤانﻢ را به ﻃﺮف خﻮد کﺸﯿﺪ حﻮاسﻢ پﺮت
شﺪ .ﭼقﺪر آن پﻮسﺖ بایﺪ لﻄﯿﻒ باشﺪ ...
به خﻮدم ﻓﺮمان دادم :تﻤﺮکﺰ کﻦ.
پﺮسﯿﺪم :تﻮ واﻗعاً ﻓکﺮ می کﻨی بﯿﺶ از اونﭽه مﻦ به تﻮ اهﻤﯿﺖ می دم به مﻦ اهﻤﯿﺖ می دي؟
آن سﻮال به نﻈﺮم مﺴﺨﺮه رسﯿﺪ  ،مﺜﻞ ایﻦ بﻮدکه کلﻤات آن در هﻢ بﺮهﻢ باشﻨﺪ .
نفﺴﺶ بﻨﺪ آمﺪ  ،ﭼﺸﻤانﺶ گﺸاد شﺪنﺪ  .سﭙﺲ نﮕاهﺶ را از مﻦ بﺮگﺮﻓﺖ و به سﺮعﺖ پلﮏ زد .
زیﺮ لﺐ گفﺖ :دوباره داري هﻤﯿﻦ کارو می کﻨی
 ﭼه کاري؟در حالی که با احﺘﯿاط ﭼﺸﻤان مﺮا مالﻗات می کﺮد  ،اﻗﺮار کﺮد :گﯿﺞ کﺮدن مﻦ
اوههﻢ م .دﻗﯿقاً نﻤی دانﺴﺘﻢ در ایﻦ رابﻄه ﭼه بایﺪ بکﻨﻢ  .و هﻢ ﭼﻨﯿﻦ مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم که واﻗعاً دلﻢ نﻤی خﻮاهﺪ او را گﯿﺞ کﻨﻢ .
هﻨﻮز از ایﻦ که می تﻮانﺴﺘﻢ گﯿﺠﺶ کﻨﻢ هﯿﺠان زده بﻮدم  .اما ایﻦ به رونﺪ گفﺘﮕﻮ کﻤکی نﻤی کﺮد .

او آهی کﺸﯿﺪ :نﻤی تﻮنی کاریﺶ کﻨی
پﺮسﯿﺪم  :آخﺮش می خﻮاي جﻮاب سﻮال مﻨﻮ بﺪي؟
او به مﯿﺰ خﯿﺮه شﺪ
آرهآن تﻤام حﺮﻓی بﻮد که زد .
با بی ﻗﺮاري پﺮسﯿﺪم :آره  ،یعﻨی می خﻮاي جﻮاب بﺪي  ،یا آره  ،واﻗعاً هﻤﭽﯿﻦ ﻓکﺮي می کﻨی؟
او بﺪون ایﻨکه باﻻ را نﮕاه کﻨﺪ گفﺖ :آره  ،واﻗعاً هﻤﭽﯿﻦ ﻓکﺮي می کﻨﻢ
ناگهان  ،مﺘﻮجه شﺪم که اﻗﺮار ایﻦ مﻮﺿﻮع بﺮاي او ﭼقﺪر سﺨﺖ بﻮده  ،ﭼﻮنکه از ته دل به آن باور داشﺖ  .و مﻦ هﻢ
ﭼﻨﺪان از آن مایﮏ نﯿﻮتﻮن بﺰدل بهﺘﺮ نﺒﻮدم  .پﯿﺶ از آنکه احﺴاسات خﻮدم را ابﺮاز کﻨﻢ از او خﻮاسﺘه بﻮدم که احﺴاسﺶ را
نﺸان دهﺪ  .مهﻢ نﺒﻮد که حﺲ می کﺮدم مﻮﺿﻊ ام بﺴﯿار روشﻦ بﻮده  .مﻦ آن را به او القا نکﺮده بﻮدم و بﻨابﺮایﻦ  ،هﯿﭻ
بهانه اي نﺪاشﺘﻢ .
او را خاﻃﺮ جﻤﻊ کﺮدم  :اشﺘﺒاه می کﻨی
بایﺪ حﺮارت نهفﺘه در صﺪایﻢ را می شﻨﯿﺪ
بال به مﻦ نﮕاه کﺮد  ،ﭼﺸﻤانﺶ مﺒهﻢ بﻮدنﺪ  ،هﯿﭻ ﭼﯿﺰي بﺮوز نﻤی دادنﺪ او زمﺰمه وار گفﺖ :تﻮ نﻤی تﻮنی بفهﻤی
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او ﻓکﺮ می کﺮد مﻦ به دلﯿﻞ ایﻨکه نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ اﻓکار او را بﺸﻨﻮم احﺴاساتﺶ را ناﭼﯿﺰ می پﻨﺪارم  .اما  ،در حقﯿقﺖ  ،مﺸکﻞ
ایﻦ بﻮد که او احﺴاسات مﺮا دسﺖ کﻢ می گﺮﻓﺖ .
با حﯿﺮت گفﺘﻢ :ﭼی باعﺚ شﺪه هﻤﭽﯿﻦ ﻓکﺮي بکﻨی؟
او مﺘقابالً به مﻦ خﯿﺮه شﺪ  ،خﻄی بﯿﻦ ابﺮوهایﺶ اﻓﺘاده بﻮد و لﺒﺶ را گاز می گﺮﻓﺖ  .بﺮاي بار هﺰارم با ناامﯿﺪي آرزو
کﺮدم که اي کاش می تﻮانﺴﺘﻢ ﻓقﻂ او را بﺸﻨﻮم .
نﺰدیﮏ بﻮد به او الﺘﻤاس کﻨﻢ که به مﻦ بﮕﻮیﺪ با ﭼه ﻓکﺮي دسﺖ و پﻨﺠه نﺮم می کﻨﺪ  ،اما او یﮏ انﮕﺸﺘﺶ را باﻻ بﺮد تا
مﺮا از گفﺘﻦ بازدارد .
او درخﻮاسﺖ کﺮد :اجازه بﺪه ﻓکﺮ کﻨﻢ
تا زمانی که ﻓقﻂ اﻓکارش را سﺮوسامان می داد  ،می تﻮانﺴﺘﻢ صﺒﻮر باشﻢ  .یا حﺪاﻗﻞ می شﺪ ایﻦ ﻃﻮر وانﻤﻮد کﻨﻢ .
انﮕﺸﺘان ﻇﺮیفﺶ را پﯿﭻ و تاب داد ،او دسﺘانﺶ را به هﻢ ﻓﺸﺮد  .زمانی که به حﺮف آمﺪ ﻃﻮري به دسﺘانﺶ نﮕاه می کﺮد که
انﮕار مﺘعلﻖ به شﺨﺺ دیﮕﺮي بﻮدنﺪ
او زیﺮ لﺐ گفﺖ  :خﻮب  ،گﺬشﺘه از یه سﺮي ﭼﯿﺰهاي معلﻮم و مﺸهﻮد  ،بعﻀی وﻗﺖ ها ...نﻤی تﻮنﻢ مﻄﻤﺌﻦ باشﻢ مﻦ نﻤی
دونﻢ ﭼﻄﻮر بایﺪ ذهﻦ کﺴی رو خﻮنﺪاما بعﻀی وﻗﺖ ها به نﻈﺮ مﯿاد که داري سعی می کﻨی خﺪاحاﻓﻆ بﮕی ولی یه حﺮف
دیﮕه می زنی

او آن را ﻓهﻤﯿﺪه بﻮد  ،ایﻦ ﻃﻮر نﯿﺴﺖ ؟ آیا مﺘﻮجه شﺪه بﻮد که ﻓقﻂ ﺿعﻒ و خﻮدخﻮاهی مﺮا ایﻨﺠا نﮕه داشﺘه اسﺖ ؟
زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ :حﺴاس و باهﻮش
و بعﺪ با وحﺸﺖ دیﺪم که درد ﭼهﺮه ي او را درهﻢ بﺮد  .و بعﺪ بﺮاي انکار گفﺘه ي او عﺠله کﺮدم شﺮوع به گفﺘﻦ کﺮدم :
دﻗﯿقاً بﺮاي هﻤﯿﻨه که تﻮ اشﺘﺒاه می کﻨی
و بعﺪ با یاد آوردن اولﯿﻦ کلﻤات تﻮﺿﯿﺢ او مکﺚ کﺮدم  .هﺮﭼﻨﺪ مﻄﻤﺌﻦ نﺒﻮدم که دﻗﯿﻖ آنها را ﻓهﻤﯿﺪه باشﻢ  ،مﺮا اذیﺖ کﺮده
بﻮدنﺪ
 مﻨﻈﻮرت از ﭼﯿﺰهاي معلﻮم و مﺸهﻮد ﭼی بﻮد؟او گفﺖ :خﻮب ،به مﻦ نﮕاه کﻦ
داشﺘﻢ نﮕاه می کﺮدم .تﻤام کاري که انﺠام می دادم تﻤاشاي او بﻮد  .ﭼه مﻨﻈﻮري داشﺖ ؟
او تﻮﺿﯿﺢ داد :مﻦ کامالً معﻤﻮلی ام  .خﻮب  ،الﺒﺘه به جﺰ ﭼﯿﺰهاي بﺪ مﺜﻞ تﺠﺮبﯿات در آسﺘانه ي مﺮگ بﻮدن و دسﺖ و پا
ﭼلفﺘی بﻮدن که تقﺮیﺒاً مﻨﻮ ﻓلﺞ می کﻨه و ﻗادر به انﺠام هﯿﭻ کاري نﯿﺴﺘﻢ  .و بعﺪ تﻮرو بﺒﯿﻦ
او با دسﺘﺶ به ﻃﺮف مﻦ تکان داد و هﻮا را به ایﻦ سﻤﺖ ﻓﺮسﺘاد  ،گﻮیی به نکاتی اشاره می کﺮد که به ﻗﺪري واﺿﺢ بﻮدنﺪ
که ارزش بﺮ زبان آوردن نﺪاشﺘﻨﺪ .
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او ﻓکﺮ می کﺮد معﻤﻮلی اسﺖ ؟ او ﻓکﺮ می کﺮد که مﻦ یﮏ جﻮرهایی نﺴﺒﺖ به او بﺮتﺮ و ﻗابﻞ تﺮجﯿﺢ بﻮدم ؟ در کﺘاب
نﻈﺮیات ﭼه کﺴی ؟ انﺴان هاي احﻤﻖ  ،کﻮته ﻓکﺮ و کﻮري مﺜﻞ جﺴﯿکا و خانﻢ کﻮپ ؟ ﭼﻄﻮر می تﻮانﺴﺖ مﺘﻮجه نﺸﺪه باشﺪ
که او زیﺒاتﺮیﻦ و ارزشﻤﻨﺪتﺮیﻦ اسﺖ ؟ آن کلﻤات بﺮاي وصﻒ او حﺘی کاﻓی نﺒﻮدنﺪ .
و او هﯿﭻ نﻤی دانﺴﺖ .
به او گفﺘﻢ  :می دونی  ،تﻮ خﻮدتﻮ درسﺖ و واﺿﺢ نﻤی بﯿﻨی  .ﻗﺒﻮل دارم که تﻮ آخﺮ پﺪیﺪه هاي ناگﻮاري
خﻨﺪه ي تلﺨی کﺮدم مﻦ سﺮنﻮشﺖ شﯿﻄانی اي که او را به دﻓعات مﻮرد هﺠﻮم ﻗﺮار داده بﻮد خﻨﺪه دار نﯿاﻓﺘه بﻮدم  .به
هﺮحال  ،دسﺖ و پا ﭼلفﺘی بﻮدن به گﻮنه اي بامﺰه بﻮد  .دوسﺖ داشﺘﻨی بﻮد  .اگﺮ به او می گفﺘﻢ که او ﭼه در باﻃﻦ و ﭼه
ﻇاهﺮ زیﺒاسﺖ  ،باور می کﺮد ؟ شایﺪ دلﯿﻞ و گﻮاه را مﺘقاعﺪ کﻨﻨﺪه تﺮ می یاﻓﺖ
 اما تﻮ نﻤی دونی که روز اولی که به ایﻦ مﺪرسه اومﺪي  ،تﻮ ﻓکﺮ پﺴﺮهاي انﺴان ﭼه ﭼﯿﺰهایی که نﻤی گﺬشﺖآه  ،امﯿﺪ  ،هﯿﺠان  ،اشﺘﯿاق و آرزومﻨﺪي آن اﻓکار  .سﺮعﺘی که با آن به خﯿاﻻت مﺤال رو آورده بﻮدنﺪ  .مﺤال  ،ﭼﻮن او
هﯿﭻ کﺪامﺸان را نﺨﻮاسﺘه بﻮد .
مﻦ آن کﺴی بﻮدم که به او بله گفﺖ .
لﺒﺨﻨﺪ روي لﺐ هایﻢ حﺘﻤاً می بایﺴﺖ مﻐﺮورانه می بﻮد .

 هﻤﯿﻦ یه بار رو به مﻦ اعﺘﻤاد کﻦ تﻮ بﺮعکﺲ یه آدم معﻤﻮلی هﺴﺘیتﻨها وجﻮد او بﺮاي تﻮجﯿه خلقﺖ کﻞ دنﯿا بهانی اي کاﻓی بﻮد
می تﻮانﺴﺘﻢ مﺸاهﺪه کﻨﻢ که عادت نﺪارد از او تعﺮیﻒ شﻮد  .یکی از مﻮارد دیﮕﺮي که حاﻻ بایﺪ به آن عادت می کﺮد  .او
سﺮخ شﺪ و  ،بﺤﺚ را عﻮض کﺮد
 اما مﻦ نﻤی گﻢ خﺪاحاﻓﻆ .مﺘﻮجه نﻤی شی ؟ ایﻦ هﻤﻮن ﭼﯿﺰیه که نﺸﻮن می ده حﻖ با مﻨه  .مﻦ بﯿﺸﺘﺮ به تﻮ اهﻤﯿﺖ می دم ﭼﻮن اگه بﺘﻮنﻢ ایﻦ کارو
بکﻨﻢ
آیا روزي می رسﯿﺪ که به حﺪي خﻮدخﻮاه نﺒاشﻢ که کار درسﺖ را انﺠام دهﻢ ؟ با یﺄس سﺮم را تکان دادم  .بایﺪ ﻗﺪرت ﻻزم
می آوردم  .او سﺰاوار داشﺘﻦ یﮏ زنﺪگی بﻮد  .نه آن ﭼﯿﺰي که آلﯿﺲ در انﺘﻈارش دیﺪه بﻮد
را به دسﺖ
 اگه تﺮك کﺮدن تﻮ کار درسﺘی باشه...و کار درسﺘی بﻮد  ،نﺒﻮد ؟ هﯿﭻ ﻓﺮشﺘه ي بی پﺮوایی وجﻮد نﺪاشﺖ  .بال مﺘعلﻖ به مﻦ نﺒﻮد
 در ایﻦ صﻮرت مﻦ به خﻮدم صﺪمه می زنﻢ و روي دلﻢ پا می ذارم تا جلﻮي صﺪمه رسﯿﺪن به تﻮرو بﮕﯿﺮم  ،تا تﻮرو سالﻢنﮕه دارم
هﻤان ﻃﻮر که آن کلﻤات را می گفﺘﻢ  ،می خﻮاسﺘﻢ که به حقﯿقﺖ بﭙﯿﻮنﺪنﺪ .
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او به مﻦ ﭼﺸﻢ ﻏﺮه رﻓﺖ  .به نﻮعی  ،کلﻤات مﻦ او را عﺼﺒانی کﺮده بﻮدنﺪ  .با خﺸﻢ پﺮسﯿﺪ :و تﻮ ﻓکﺮ نﻤی کﻨی که مﻦ هﻢ
حاﺿﺮم هﻤﻮن کارو انﺠام بﺪم؟
بﺴﯿار خﺸﻤﮕﯿﻦ بﺴﯿار ﻇﺮیﻒ و شکﻨﻨﺪه  .او ﭼﻄﻮر می تﻮانﺴﺖ هﯿﭻ گاه باعﺚ آزار کﺴی شﺪه باشﺪ ؟ در حالی که باز با
دیﺪن تفاوت عﻈﯿﻢ بﯿﻨﻤان اﻓﺴﺮده شﺪه بﻮدم  ،به او گفﺘﻢ :تﻮ هﯿﭻ وﻗﺖ تﻮ مﻮﻗعﯿﺘی ﻗﺮار نﻤی گﯿﺮي که مﺠﺒﻮر بﺸی در ایﻦ
مﻮرد تﺼﻤﯿﻤی بﮕﯿﺮي
او به مﻦ خﯿﺮه شﺪ  ،در ﭼﺸﻤان او نﮕﺮانی جاي خﻮد را به خﺸﻢ می داد و ﭼﯿﻦ بﯿﻦ ابﺮوهایﺶ را نﻤایان می ساخﺖ .
اگﺮ کﺴی به ایﻦ خﻮبی و شکﻨﻨﺪگی اسﺘﺤقاق داشﺘﻦ یﮏ ﻓﺮشﺘه ي مﺤاﻓﻆ را نﺪاشﺖ که او را از دردسﺮ بﺮهانﺪ  ،در نﻈام
جهان یﮏ مﺸکﻞ حقﯿقی وجﻮد داشﺖ .
با رﺿایﺖ مﺮیﺾ گﻮنه اي انﺪیﺸﯿﺪم  :خﻮب  ،حﺪاﻗﻞ اون یه خﻮن آشام مﺤاﻓﻆ داره.
لﺒﺨﻨﺪ زدم  .ﭼقﺪر بهانه ام بﺮاي مانﺪن را دوسﺖ داشﺘﻢ  :الﺒﺘه  ،سالﻢ نﮕه داشﺘﻦ تﻮ مﺜﻞ یه شﻐﻞ تﻤام وﻗﺖ به معﻨاي واﻗعی
کلﻤه اس که حﻀﻮر داﺋﻤی مﻦ رو ایﺠاب می کﻨه
او هﻢ لﺒﺨﻨﺪ زد  .با مالیﻤﺖ گفﺖ. :امﺮوز هﯿﭻ کﺲ سعی نکﺮده یه بالیی سﺮ مﻦ بﯿاره
و بعﺪ پﯿﺶ از آنکه ﭼﺸﻢ هایﺶ دوباره مﺒهﻢ شﻮنﺪ  ،بﺮاي کﺴﺮي از ﺛانﯿه ﭼهﺮه اش مﺘفکﺮ شﺪ .

در عﯿﻦ حﯿﺮت مﻦ تایﯿﺪ کﺮد :هﻨﻮز نه
مﻦ انﺘﻈار داشﺘﻢ که او هﺮگﻮنه نﯿاز به مﺤاﻓﻈﺖ را رد کﻨﺪ
ﭼﻄﻮر تﻮنﺴﺖ ؟ اون خﻮدخﻮاه کله خﺮ ! ﭼﻄﻮر تﻮنﺴﺖ ایﻦ کارو با ما بکﻨه ؟
ﻓﺮیاد تﯿﺰ ذهﻨی رزالی تﻤﺮکﺰم را شکﺴﺖ .
صﺪاي زمﺰمه ي امﺖ را از آن ﻃﺮف کاﻓه تﺮیا شﻨﯿﺪم:آروم باش  ،رز
بازوي او دور شانه هاي رزالی بﻮد و او را مﺤکﻢ در کﻨارش نﮕه داشﺘه بﻮد او را مهار می کﺮد .
آلﯿﺲ با عﺬاب وجﺪان انﺪیﺸﯿﺪ  :مﺘاسفﻢ  ،ادوارد  .از مکالﻤﺘﻮن ﻓهﻤﯿﺪه بﻮد که بال خﯿلی ﭼﯿﺰها می دونه ...و  ،خﻮب  ،اگه
هﻤﻮن مﻮﻗﻊ حقﯿقﺖ رو بهﺶ نﻤی گفﺘﻢ بﺪتﺮ می شﺪ  .سﺮ ایﻦ یکی به مﻦ اعﺘﻤاد کﻦ .
از تﺼﻮیﺮي که پﺲ از آن در ذهﻦ آلﯿﺲ آمﺪ لﺮزیﺪم  ،به ایﻨکه اگﺮ در خانه  ،جایی که رزالی مﺠﺒﻮر به حفﻆ ﻇاهﺮ نﺒﻮد ،
به او می گفﺘﻢ که بال می دانﺪ مﻦ یﮏ خﻮن آشام هﺴﺘﻢ  ،ﭼه اتفاﻗی می اﻓﺘاد  .اگﺮ تا زمانی که مﺪرسه به اتﻤام می رسﯿﺪ او
خﻮنﺴﺮدي خﻮدش را بﺪسﺖ نﻤی آورد مﺠﺒﻮر می شﺪم اتﻮمﺒﯿﻞاسﺘﻮن مارتﯿﻦ ام را جایی پﻨهان کﻨﻢ  .نﻤاي اتﻮمﺒﯿﻞ مﻮرد
عالﻗه ام  ،در حالی که پﺮس شﺪه بﻮد و در آتﺶ می سﻮخﺖ  ،روح و روانﻢ را به هﻢ می ریﺨﺖ -هﺮﭼﻨﺪ می دانﺴﺘﻢ
مکاﻓات در راه مﻦ اسﺖ .
جاسﭙﺮ هﻢ ﭼﻨﺪان خﻮشﺤال تﺮ از او نﺒﻮد .
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با باﻗی ﭼﯿﺰها بعﺪاً روبه رو می شﺪم  .زمان زیادي از سهﻤﻢ از با بال بﻮدن نﻤانﺪه بﻮد و  ،ﻗﺼﺪ نﺪاشﺘﻢ آن را هﺪر دهﻢ .
شﻨﯿﺪن ذهﻦ آلﯿﺲ به مﻦ یادآوري کﺮد که یﮏ کارهایی بﺮاي رسﯿﺪگی دارم .
حﻤله و تﺸﻨﺞ ذهﻨی رزالی را از سﺮم بﯿﺮون کﺮدم و گفﺘﻢ :یه سﻮال هﻢ بﺮات دارم
بال با لﺒﺨﻨﺪي گفﺖ :سﺮاپا گﻮشﻢ
 واﻗعاً ایﻦ شﻨﺒه بایﺪ بﺮي سﯿاتﻞ  ،یا ایﻨکه ﻓقﻂ بهانه اي بﻮد که به هﻤه ي کﺸﺘه مﺮده هات جﻮاب مﻨفی بﺪي؟او بﺮایﻢ شکلکی درآورد :می دونی  ،مﻦ هﻨﻮز تﻮ رو به خاﻃﺮ اون ﻗﻀﯿه ي تایلﺮ نﺒﺨﺸﯿﺪم  .تقﺼﯿﺮ تﻮ بﻮد که با خﻮدش
ﻓکﺮ کﺮده مﻦ باهاش به جﺸﻦ رﻗﺺ می رم
 اوه  ،اگه مﻦ نﺒﻮدم هﻢ اون یه راهی پﯿﺪا می کﺮد تا ازت درخﻮاسﺖ کﻨه ﻓقﻂ واﻗعًا دلﻢ می خﻮاسﺖ اون لﺤﻈه ﻗﯿاﻓه ات روبﺒﯿﻨﻢ
حاﻻ با بﯿاد آوردن ﭼهﺮه ي مﺒهﻮت او خﻨﺪیﺪم  .تا به حال هﯿﭻ کﺪام از حﺮف هایی که درباره ي ﻗﺼه ي سﯿاه خﻮدم به او
گفﺘه بﻮدم باعﺚ نﺸﺪه بﻮد ﭼهﺮه اش آنقﺪر وحﺸﺖ زده شﻮد  .حقﯿقﺖ  ،او را نﺘﺮسانﺪه بﻮد  .او می خﻮاسﺖ با مﻦ باشﺪ  .ﭼه
حﯿﺮت انﮕﯿﺰ .
 -می گﻢ اگه مﻦ از تﻮ می خﻮاسﺘﻢ با مﻦ به اون مهﻤﻮنی بﯿاي  ،به مﻦ هﻢ جﻮاب رد می دادي؟

ﭼقﺪر عﺠﯿﺐ
 ﭼﺮا مﻤکﻦ بﻮد ایﻦ کارو بکﻨی؟او سﺮش را تکان داد  ،انﮕار از ایﻨکه هﻤان مﻮﻗﻊ نفهﻤﯿﺪه بﻮدم ناامﯿﺪ شﺪه اسﺖ
  ،به گﻤﻮنﻢ  ،تﻮ هﯿﭻ وﻗﺖ مﻨﻮ تﻮي سالﻦ ورزش نﺪیﺪي.اما ﻓکﺮ می کﺮدم خﻮدت مﺘﻮجه می شی آه داري به اون حقﯿقﺖ اشاره می کﻨی که نﻤی تﻮنی روي یه سﻄﺢ صاف  ،بﺪون ایﻨکه یه ﭼﯿﺰ رو واسه ایﻨکه پات بهﺶگﯿﺮ کﻨه و کله پا شی  ،راه بﺮي؟
 دﻗﯿقاً ایﻦ که مﺸکلی نﺒﻮد  .هﻤﺶ بﺴﺘﮕی به کﺴی داره که رﻗﺼﻮ هﺪایﺖ می کﻨهبﺮاي لﺤﻈه اي  ،ایﺪه ي نﮕه داشﺖ او در بازوانﻢ بﺮاي رﻗﺺ مقاومﺖ ناپﺬیﺮ نﻤﻮد جایی که او به ﻃﻮر حﺘﻢ به جاي ایﻦ
پلﯿﻮر مﺨﻮف لﺒاسی زیﺒا و نازك به تﻦ می کﺮد
با وﺿﻮح تﻤام  ،بﯿاد آوردم که پﺲ از آنکه او را از سﺮ راه ون کﻨار کﺸﯿﺪم با بﻮدن بﺪن او زیﺮ بﺪن خﻮدم ﭼه حﺴی به مﻦ
دسﺖ داده بﻮد  .نﯿﺮومﻨﺪ تﺮ از وحﺸﺖ  ،یا ناامﯿﺪي یا ﻏﻢ و حﺴﺮت  ،می تﻮانﺴﺘﻢ آن احﺴاس را به یاد آورم  .او بﺴﯿار گﺮم
و بﺴﯿار لﻄﯿﻒ بﻮد  ،و به آسانی با بﺪن سﻨﮕی مﻦ جفﺖ می شﺪ ...
به زحﻤﺖ خﻮدم را از آن خاﻃﺮه بﯿﺮون کﺸﯿﺪم .
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بﺮاي مﻤانعﺖ از بﺤﺚ کﺮدن با او سﺮ دسﺖ و پا ﭼلفﺘی بﻮدنﺶ به تﻨﺪي گفﺘﻢ  :ولی آخﺮش به مﻦ نﮕفﺘی روي تﺼﻤﯿﻤﺖ
واسه رﻓﺘﻦ به سﯿاتﻞ هﺴﺘی  ،یا از نﻈﺮت اشکالی نﺪاره که ما یه کار دیﮕه انﺠام بﺪیﻢ؟
ﻏﯿﺮ مﺴﺘقﯿﻢ دادن حﻖ انﺘﺨاب به او  ،بﺪون دادن ایﻦ انﺘﺨاب که آن روز را بﺪون مﻦ سﭙﺮي کﻨﺪ  .ﭼﻨﺪان مﻨﺼﻒ نﺒﻮدم  .اما
مﻦ شﺐِ پﯿﺶ به او ﻗﻮلی داده بﻮدم ...و تقﺮیﺒاً هﻤان ﻗﺪري که آن ایﺪه مﺮا وحﺸﺖ زده می کﺮد  ،از ﻓکﺮ عﻤﻞ کﺮدن به آن
خﻮشﻢ می آمﺪ .
خﻮرشﯿﺪ  ،روز شﻨﺒه در آسﻤان می درخﺸﯿﺪ  .می تﻮانﺴﺘﻢ خﻮد واﻗعی ام را به او نﺸان دهﻢ  ،الﺒﺘه اگﺮ به انﺪازه اي شﺠاع
بﻮدم که وحﺸﺖ و انﺰجار او را تﺤﻤﻞ کﻨﻢ  .تﻨها مکانی که می شﺪ در آن ﭼﻨﯿﻦ ریﺴکی کﺮد را می شﻨاخﺘﻢ ...
بال گفﺖ :حاﺿﺮم گﺰیﻨه هاي دیﮕه رو هﻢ بﺸﻨﻮم  .اما یه خﻮاهﺶ هﻢ دارم که می خﻮاسﺘﻢ مﻄﺮح کﻨﻢ
یﮏ بله ي مﺸﺮوط  .او از مﻦ ﭼه تقاﺿایی داشﺖ؟
 ﭼی؟ می شه مﻦ رانﻨﺪگی کﻨﻢ؟داشﺖ شﻮخی می کﺮد ؟
 -ﭼﺮا؟

ﭼﺸﻤانﻢ را ﭼﺮخ دادم
 ایﻦ هﻤه ﭼﯿﺰ در رابﻄه با مﻦ وجﻮد داره که می تﻮنه تﻮرو بﺘﺮسﻮنه  ،بعﺪ تﻮ نﮕﺮان رانﻨﺪگی مﻦ هﺴﺘیجﺪا ً  ،مﻐﺰاو بﺮعکﺲ کار می کﺮد  .با بﯿﺰاري سﺮم را تکان دادم .
آلﯿﺲ با لﺤﻨی آمﺮانه صﺪا زد  :ادوارد ...
ناگهان به ﻓﻀاي دایﺮه اي شکلی که نﻮر خﻮرشﯿﺪ درخﺸان به آن می تابﯿﺪ خﯿﺮه و ﻏﺮق در یکی از تﺼاویﺮ ذهﻨی آلﯿﺲ
شﺪه بﻮدم .
مکانی که بﺮاي بﺮدن بال به آنﺠا در نﻈﺮ گﺮﻓﺘه بﻮدم ﭼﻤﻨﺰار کﻮﭼکی که تا به حال پاي هﯿﭻ  ،مکانی بﻮد که آن را به
خﻮبی می شﻨاخﺘﻢ کﺲ جﺰ خﻮدم به آنﺠا باز نﺸﺪه بﻮد  .یﮏ مکان زیﺒا و آرام  ،جایی که در آن می تﻮانﺴﺘﻢ روي تﻨها بﻮدن
حﺴاب کﻨﻢ به حﺪ کاﻓی از هﺮگﻮنه رد اﻗامﺘﮕاه هاي انﺴانی دور بﻮد که حﺘی ذهﻦ مﻦ هﻢ می تﻮانﺴﺖ در آرامﺶ باشﺪ .
آلﯿﺲ هﻢ آن را شﻨاخﺖ  ،زیﺮا در زمانی نه ﭼﻨﺪان دور در تﺼﻮیﺮ دیﮕﺮي مﺮا آنﺠا دیﺪه بﻮد -یکی از آن تﺼاویﺮ زودگﺬر
و ابهام آمﯿﺰي که آلﯿﺲ صﺒﺢ آن روزي که بال را از تﺼادف با ون نﺠات داده بﻮدم به مﻦ نﺸان داده بﻮد
مﻦ تﻨها نﺒﻮدم  .و حاﻻ هﻤه ﭼﯿﺰ شفاف شﺪه بﻮد بال در آنﺠا با مﻦ بﻮد  .پﺲ مﻦ شﺠاعﺖ ﻻزم را داشﺘﻢ  .او به مﻦ  ،در آن
تﺼﻮیﺮ نامعلﻮم خﯿﺮه شﺪه بﻮد  ،رنﮕﯿﻦ کﻤان روي صﻮرت او می رﻗﺼﯿﺪ  ،عﻤﻖ ﭼﺸﻢ هایﺶ بی انﺘها بﻮد .
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 خﻮب  ،بﯿﺸﺘﺮ به خاﻃﺮ ایﻨکه وﻗﺘی به ﭼارلی گفﺘﻢ ﻗﺮاره بﺮم سﯿاتﻞ  ،اون با تﺄکﯿﺪ خاصی پﺮسﯿﺪ که تﻨها می رم یا نه و ،مﻨﻢ ﭼﻮن اون مﻮﻗﻊ ﻗﺮار بﻮد تﻨها باشﻢ بهﺶ گفﺘﻢ آره  .اگه دوباره پﺮسﯿﺪ  ،احﺘﻤاﻻً نﻤی تﻮنﻢ دروغ بﮕﻢ  ،اما ﻓکﺮ نکﻨﻢ
دوباره بﭙﺮسه  .و اگه هﻢ تﺮاکﻢ رو تﻮ خﻮنه بﺬارم مﺘﻮجه ﻗﻀﯿه می شه  .گﺬشﺘه از ایﻦ  ،رانﻨﺪگی تﻮ مﻨﻮ می تﺮسﻮنه
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ایﻦ هﻤﻮن مکانه.

اﻓکار آلﯿﺲ لﺒﺮیﺰ از تﺮسی بﻮد که با آن مﻨﻈﺮه هﻤاهﻨﮕی نﺪاشﺖ  .شایﺪ تﻨﺶ در آن دیﺪه می شﺪ  ،اما تﺮس بﺮاي ﭼه بﻮد؟
مﻨﻈﻮر او از  ،ایﻦ هﻤﻮن مکانهﭼه بﻮد؟
و بعﺪ آن را دیﺪم .
آلﯿﺲ با صﺪاي تﯿﺰي اعﺘﺮاض کﺮد  :ادوارد ! مﻦ اونﻮ دوسﺘﺶ دارم  ،ادوارد!
با لﺞ صﺪاي او را خفه کﺮدم .
او بال را آنﮕﻮنه که مﻦ دوسﺘﺶ داشﺘﻢ  ،دوسﺖ نﺪاشﺖ  .تﺼﻮیﺮي که او می دیﺪ امکان ناپﺬیﺮ بﻮد  .ﻏلﻂ بﻮد  .او به گﻮنه
اي کﻮر شﺪه بﻮد ﭼﯿﺰهاي نامﻤکﻦ را می دیﺪ .
حﺘی نﯿﻢ ﺛانﯿه هﻢ نﮕﺬشﺘه بﻮد  .بال با کﻨﺠکاوي به صﻮرت مﻦ نﮕاه می کﺮد  ،مﻨﺘﻈﺮ بﻮد تا با خﻮاهﺸﺶ مﻮاﻓقﺖ کﻨﻢ  .آیا
لﺤﻈه اي که تﺮس بﺮ ﭼهﺮه ام سایه انﺪاخﺘه بﻮد را دیﺪه بﻮد یا بﺮاي ﭼﺸﻤان او خﯿلی سﺮیﻊ بﻮد ؟
در حالی که آلﯿﺲ و الهام هاي نقﺺ دار و دروﻏﯿﻨﺶ را از ﻓکﺮم دور می کﺮدم  ،روي او و مکالﻤه ي ناتﻤامان تﻤﺮکﺰ
کﺮدم  .ﻏﯿﺐ بﯿﻨی هاي آلﯿﺲ ارزش تﻮجه مﺮا نﺪاشﺘﻨﺪ .
هﺮﭼﻨﺪ ﻗادر نﺒﻮدم رونﺪ سﺮزنﺪه و شﻮخ گفﺘﮕﻮي صﻤﯿﻤانه مان را ادامه دهﻢ .

اﻓﺴﺮدگی در صﺪایﻢ رسﻮخ کﺮده بﻮد .تﺼاویﺮ را دوباره هﻞ دادم  ،سعی داشﺘﻢ آنها را خﻮدم دورتﺮ کﻨﻢ  ،تا آنها را از
سﻮسﻮزدن داخﻞ سﺮم بازدارم .
بال با صﺪاي ﻗاﻃﻊ و مﻄﻤﺌﻨی گفﺖ :هﺮﭼی به ﭼارلی کﻤﺘﺮ بﮕی  ،بازهﻢ زیاد گفﺘی  .اما باﻻخﺮه نﮕفﺘی کﺠا ﻗﺮاره بﺮیﻢ؟
آلﯿﺲ اشﺘﺒاه می کﺮد  .خﯿلی زیاد هﻢ اشﺘﺒاه می کﺮد  .هﯿﭻ شانﺴی بﺮاي آن ﻗﻀﯿه وجﻮد نﺪاشﺖ  .و ایﻦ درسﺖ مانﻨﺪ یﮏ
تﺼﻮیﺮ ﻗﺪیﻤی بﻮد ،حاﻻ اعﺘﺒاري نﺪاشﺖ  .ﭼﯿﺰها تﻐﯿﯿﺮ کﺮده بﻮدنﺪ .
در حالی که با وحﺸﺖ و دودلی در جﻨﮓ بﻮدم  ،آهﺴﺘه به او گفﺘﻢ  :ﻗﺮاره روز شﻨﺒه هﻮا خﻮب باشه
آلﯿﺲ در اشﺘﺒاه بﻮد  .ﻃﻮري ادامه می دادم انﮕار نه انﮕار که ﭼﯿﺰي شﻨﯿﺪه یا دیﺪه بﻮدم  :بﻨابﺮایﻦ مﻦ دور از ﭼﺸﻢ جﻤعﯿﺖ
می مﻮنﻢ ...و اگه تﻮ دوسﺖ داشﺘه باشی می تﻮنی پﯿﺶ مﻦ بﻤﻮنی
بال زود معﻨاي آن را ﻓهﻤﯿﺪ ؛ ﭼﺸﻤانﺶ مﺸﺘاق بﻮدنﺪ و بﺮق می زدنﺪ :و تﻮ به مﻦ نﺸﻮن می دي که مﻨﻈﻮرت از حﺮف
هایی درمﻮرد آﻓﺘاب زدي ﭼی بﻮده؟
شایﺪ  ،مانﻨﺪ دﻓعات بی شﻤار گﺬشﺘه  ،مﻤکﻦ بﻮد عکﺲ العﻤﻞ او بﺮعکﺲ ﭼﯿﺰي که انﺘﻈار داشﺘﻢ باشﺪ  .درحالی که سعی
می کﺮدم به لﺤﻈات شادتﺮ بﺮگﺮدم  ،بﺮ ایﻦ احﺘﻤال لﺒﺨﻨﺪ زدم  :آره .اما...
او بله نﮕفﺘه بﻮد
 اگه تﻮ نﻤی خﻮاي ...با مﻦ تﻨها باشی  ،تﺮجﯿﺢ می دم خﻮدت به تﻨهایی به سﯿاتﻞ نﺮي  .از ﻓکﺮ ایﻨکه تﻮي شهﺮ به اونبﺰرگی به ﭼه دردسﺮهایی مﻤکﻨه بﯿفﺘی ﭼهارسﺘﻮن بﺪنﻢ می لﺮزه

صفحه 221

برای دانلود رمان های بیشتر به سایت  behtoop.comمراجعه کنید
PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

پﺮسﯿﺪم  :نﻤی خﻮاي به پﺪرت بﮕی که ﻗﺮاره اون روز رو با مﻦ بﮕﺬرونی؟
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لﺒهایﺶ بﺮهﻢ ﻓﺸﺮده شﺪنﺪ ؛ او دلﺨﻮر شﺪه بﻮد .
  -شهﺮ ﻓﯿﻨﯿکﺲ ﻓقﻂ سه بﺮابﺮ سﯿاتﻞ جﻤعﯿﺖ داره  .اما از نﻈﺮ وسعﺖ جﻮنﻢ بﺮات بﮕه کهتﻮجﯿه او را ﻗﻄﻊ کﺮدم و گفﺘﻢ :ولی ﻇاهﺮا ً ا َجﻞ تﻮ تﻮي ﻓﯿﻨﯿکﺲ نﺮسﯿﺪه بﻮده  .پﺲ تﺮجﯿﺢ می دم که با مﻦ بﻤﻮنی
او می تﻮانﺴﺖ تا ابﺪ با مﻦ بﻤانﺪ  ،یﮏ سفﺮ که ﭼﯿﺰي نﺒﻮد  .ابﺪیﺖ هﻢ به نﻈﺮ کاﻓی نﻤی رسﯿﺪ .
نﺒایﺪ آن ﻃﻮر ﻓکﺮ می کﺮدم  .ما تا ابﺪ وﻗﺖ نﺪاشﺘﯿﻢ  .حاﻻ هﺮ ﺛانﯿه اي که می گﺬشﺖ بﯿﺶ از هﺮ زمان دیﮕﺮي به حﺴاب
می آمﺪ ؛ ﺛانﯿه به ﺛانﯿه زمان او را تﻐﯿﯿﺮ می داد  ،درحالی که مﻦ دسﺖ نﺨﻮرده باﻗی می مانﺪم .
او گفﺖ :اگه ﻗﺮار باشه با تﻮ تﻨها بﻤﻮنﻢ  ،از نﻈﺮ مﻦ اشکال نﺪاره
نه ﭼﻮن ﻏﺮایﺰ او وارونه بﻮدنﺪ .
 می دونﻢآهی کﺸﯿﺪم:اما به هﺮحال بایﺪ به ﭼارلی بﮕی
او که وحﺸﺖ زده به نﻈﺮ می رسﯿﺪ ،پﺮسﯿﺪ:ایﻦ هﻤه کار تﻮ دنﯿا هﺴﺖ  ،مﻦ ﭼﺮا بایﺪ اونﻮ انﺠام بﺪم؟
به او ﭼﺸﻢ ﻏﺮه رﻓﺘﻢ  ،تﺼاویﺮي که کامالً ﻗادر به ﻓﺮو نﺸانﺪنﺸان نﺒﻮدم به حالﺖ تهﻮع آوري در سﺮم می ﭼﺮخﯿﺪنﺪ .

او بایﺪ آن ﻗﺪر را بﺮاي مﻦ انﺠام می داد یﮏ شاهﺪ که مﺮا مﺠﺒﻮر به مﺤﺘاط بﻮدن کﻨﺪ .
ﭼﺮا آلﯿﺲ حاﻻ ایﻦ اﻃالعات را بﺮاي مﻦ ﻓاش کﺮده بﻮد ؟
بال آب دهانﺶ را به سﺨﺘی ﻓﺮو داد و  ،بﺮاي لﺤﻈه اي ﻃﻮﻻنی به مﻦ خﯿﺮه شﺪ  .او ﭼه دیﺪه بﻮد ؟
گفﺖ  :ﻓکﺮ کﻨﻢ دوسﺖ داشﺘه باشﻢ خﻮدمﻮ به دسﺖ بﺨﺖ و اﻗﺒال بﺴﭙارم
اَه ! از ایﻨکه زنﺪگﯿﺶ را به خﻄﺮ بﯿﻨﺪازد به هﯿﺠان می آمﺪ ؟ یﮏ دوز آدرانالﯿﻦ آن ﭼﯿﺰي بﻮد که او می ﻃلﺒﯿﺪ ؟
به آلﯿﺲ  ،که ﭼﺸﻢ ﻏﺮه ي مﺮا با نﮕاه هﺸﺪار دهﻨﺪه پاسﺦ داد  ،اخﻢ کﺮدم  .در کﻨار او  ،رزالی با خﺸﻢ به مﻦ ﭼﺸﻢ دوخﺘه
بﻮد او خﻮدش را جﻤﻊ و جﻮر کﺮد  .در حالی که ﭼﺸﻢ هایﺶ تﻨﮓ می شﺪنﺪ ،با جﺪیﺖ گفﺖ :می دونی که اﻵن ﻓﺼﻞ شکار
خﺮس ها نﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮﻗانﻮنﯿه
 اگه ﻗﻮانﯿﻦ رو با دﻗﺖ بﺨﻮنی  ،می بﯿﻨی که اون ﻗانﻮن ﻓقﻂ شامﻞ شکار با اسلﺤه می شهدوباره بﺮاي لﺤﻈه ي کﻨﺘﺮل ﭼهﺮه اش را از دسﺖ داد  .دهانﺶ باز مانﺪه بﻮد .
او دوباره گفﺖ  :خﺮس ها؟
ایﻦ بار ﻓقﻂ یﮏ سﻮال بﻮد و نفﺲ نفﺲ از سﺮ شﻮك
 -خﺮس گﺮیﺰلی شکار مﻮرد عالﻗه ي امﺘه.
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با صﺪاي هﯿﺲ مانﻨﺪي گفﺘﻢ :که مﻦ یه دلﯿﻞ کﻮﭼﯿﮏ واسه بﺮگﺮدونﺪن تﻮ داشﺘه باشﻢ
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ﭼﺸﻢ هاي او را تﻤاشا کﺮدم  ،دیﺪم که بﺮخﻮد مﺴلﻂ می شﻮد .
او زیﺮ لﺐ گفﺖ  :هﻢ م

نﮕاهﺶ را به پایﯿﻦ دوخﺖ و گازي به پﯿﺘﺰا زد  .با حالﺖ مﺘفکﺮانه اي جﻮیﺪ و سﭙﺲ  ،جﺮعه اي از نﻮشﺪنی اش نﻮشﯿﺪ .
باﻻخﺮه سﺮش را بلﻨﺪ کﺮد و گفﺖ :خﻮب  ،شکار مﻮرد عالﻗه ي تﻮ ﭼﯿه ؟
به گﻤانﻢ بایﺪ انﺘﻈار ﭼﯿﺰي مﺜﻞ آن را می داشﺘﻢ  ،اما ایﻦ ﻃﻮر نﺒﻮد  .بال هﻤﯿﺸه و در هﻤه حال جﺬاب بﻮد .
با شﺪت لﺤﻦ جﻮاب دادم :شﯿﺮ کﻮهی
با لﺤﻦ عادي اي گفﺖ :آه
ﻗلﺐ او آرام و مﻨﻈﻢ می زد  ،انﮕار داشﺘﯿﻢ سﺮ رسﺘﻮران مﻮرد عالﻗه ي مﻦ بﺤﺚ می کﺮدیﻢ
پﺲ  ،باشه  .اگﺮ او می خﻮاسﺖ ایﻦ گﻮنه بﺮخﻮرد کﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮ عادي اي نﺒﻮد ...
با لﺤﻦ بی اعﺘﻨا و خﻮنﺴﺮدي به او گفﺘﻢ  :مﺴلﻤاً  ،ما بایﺪ مﺮاﻗﺐ باشﯿﻢ که با شکار بی رویه تاﺛﯿﺮ بﺪي روي مﺤﯿﻂ زیﺴﺖ
نﺬاریﻢ  .ما سعی می کﻨﯿﻢ روي مﻨاﻃقی تﻤﺮکﺰ کﻨﯿﻢ که تعﺪاد زیادي از گﻮنه ي حﯿﻮانات شکارگﺮ داشﺘه باشه از لﺤاظ تﻨﻮع
هﻢ بﺘﻮنه نﯿاز مارو بﺮﻃﺮف کﻨه  .هﻤﯿﺸه ایﻨﺠا تعﺪاد خﯿلی زیادي آهﻮ و گﻮزن شﻤالی وجﻮد داره و  ،اونها جﻮاب می دن ،
اما شکار ایﻦ حﯿﻮانات ﭼه لﺬتی داره؟

او گاز دیﮕﺮي به پﯿﺘﺰا زد  ،با آرامﺶ زیﺮ لﺐ گفﺖ :حاﻻ بﺮاي شکار کﺠا می ریﻦ؟
درس را ادامه دادم :اوایﻞ بهار  ،ﻓﺼﻞ مﻮرد عالﻗه ي امﺖ واسه شکار خﺮسه  .اونها تازه از خﻮاب زمﺴﺘﻮنی بﯿﺪار شﺪن
 ،واسه هﻤﯿﻦ کﺞ خلﻖ تﺮن
هفﺘاد سال گﺬشﺘه بﻮد  ،و او هﻨﻮز باخﺘﺶ در اولﯿﻦ رویارویی با آن ها را به دسﺖ ﻓﺮامﻮشی نﺴﭙﺮده بﻮد .
بال که با حالﺘی مﻮﻗﺮانه سﺮ تکان می داد  ،تﺄیﯿﺪ کﺮد :واﻗعاً  ،هﯿﭻ ﭼﯿﺰ مﺜﻞ یه خﺮس گﺮیﺰلی عﺼﺒانی نﻤی تﻮنه لﺬت بﺨﺶ
باشه
زمانی که به خاﻃﺮ آرامﺶ ﻏﯿﺮ مﻨﻄقی او سﺮم را تکان می دادم نﺘﻮانﺴﺘﻢ خﻨﺪه ام را ﻓﺮو بﺨﻮرم  .بایﺪ ﻇاهﺮم را حفﻆ می
کﺮدم  :خﻮاهﺶ می کﻨﻢ  ،بهﻢ بﮕﻮ واﻗعًا داري به ﭼی ﻓکﺮ می کﻨی
او گفﺖ :دارم سعی می کﻨﻢ تﺠﺴﻤﺶ کﻨﻢ ولی نﻤی تﻮنﻢ
ﭼﯿﻦ بﯿﻦ ابﺮوهایﺶ مﺸﺨﺺ شﺪه بﻮد  :ﭼﻄﻮري یه خﺮس رو بﺪون اسلﺤه شکار می کﻨﻦ ؟
به او گفﺘﻢ :اوه  ،ما اسلﺤه داریﻢ
و بعﺪ لﺒﺨﻨﺪ سﺮیﻊ و جانانه اي زدم تا دنﺪان هایﻢ نﻤایان شﻮنﺪ  .انﺘﻈار داشﺘﻢ خﻮدش را عقﺐ بکﺸﺪ اما او کامالً بی حﺮکﺖ
بﻮد و مﺮا تﻤاشا می کﺮد
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او مﺆدبانه گﻮش داد و ﻗﯿاﻓه ي عالﻗه مﻨﺪي به خﻮد گﺮﻓﺖ  ،انﮕار مﻦ معلﻤی بﻮدم که کﻨفﺮانﺲ می داد  .نﻤی شﺪ لﺒﺨﻨﺪ نﺰنﻢ
.
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 ﻓقﻂ نه از اون اسلﺤه هایی که وﻗﺘی ﻗﻮانﯿﻦ شکار رو می نﻮشﺘﻦ درنﻈﺮ بﮕﯿﺮن  .اگه تاحاﻻ تﻮي تلﻮیﺰیﻮن حﻤله ي یهخﺮس رو دیﺪه باشی  ،می تﻮنی تﺠﺴﻢ کﻨی که امﺖ ﭼﻄﻮري شکار می کﻨه
او نﮕاهی به مﯿﺰي که بقﯿه ي ما که پﺸﺖ آن نﺸﺴﺘه بﻮدنﺪ انﺪاخﺖ و ،بﺮخﻮد لﺮزیﺪ .
ﭼه عﺠﺐ  .و بعﺪ به خﻮدم خﻨﺪیﺪم  ،ﭼﻮن می دانﺴﺘﻢ بﺨﺸی از وجﻮدم آرزو داشﺖ او بی تﻮجه باﻗی بﻤانﺪ .
حاﻻ وﻗﺘی به مﻦ خﯿﺮه شﺪ ﭼﺸﻤان تﯿﺮه اش ژرف و گﺸاد شﺪه بﻮدنﺪ  .با صﺪاي تقﺮیﺒاً نﺠﻮاگﻮنه اي پﺮسﯿﺪ :تﻮ هﻢ مﺜﻞ یه
خﺮسی؟
در حالی که سﺨﺖ تالش می کﺮدم باز هﻢ بی تفاوت به نﻈﺮ بﺮسﻢ گفﺘﻢ  :بﯿﺸﺘﺮ شﺒﯿه یه شﯿﺮ  ،بقﯿه که ایﻦ ﻃﻮر می گﻦ .
شایﺪ سلﯿقه ي ما در شکار تعﯿﯿﻦ کﻨﻨﺪه اس
گﻮشه ي لﺒهایﺶ انﺪکی به ﻃﺮف بال رﻓﺘﻨﺪ  .او تکﺮار کﺮد :شایﺪ
و بعﺪ سﺮش را به یﮏ ﻃﺮف خﻢ کﺮد و ناگهان کﻨﺠکاوي در ﭼﺸﻤانﺶ زبانه کﺸﯿﺪ :ایﻦ ﭼﯿﺰي هﺴﺖ که مﻦ بﺘﻮنﻢ بﺒﯿﻨﻢ؟
بﺮاي تﺠﺴﻢ ایﻦ وحﺸﺖ به تﺼاویﺮ آلﯿﺲ احﺘﯿاجی نﺪاشﺘﻢ تﺨﯿالت خﻮدم کاﻓی بﻮد .
با خﺸﻢ به او گفﺘﻢ :معلﻮمه که نه
او از مﻦ ﻓاصله گﺮﻓﺖ  ،ﭼﺸﻤانﺶ وحﺸﺖ زده و سﺮدرگﻢ بﻮدنﺪ .

او با صﺪاي مﺤکﻤی گفﺖ:ایﻨی که گفﺘی واسه مﻦ خﯿلی تﺮسﻨاکه؟
از بﯿﻦ دنﺪان هایﻢ جﻮاب دادم :اگه تﻮ با ایﻦ ﭼﯿﺰها می تﺮسﯿﺪي  ،هﻤﯿﻦ امﺸﺐ می بﺮدمﺖ  .تﻮ بهﺶ نﯿاز داري  .واسه تﻮ
هﯿﭻ ﭼﯿﺰي نﻤی تﻮنه مفﯿﺪتﺮ از یه مقﺪار سالﻢِ تﺮس باشه
او بی پﺮوایانه پﺮسﯿﺪ :پﺲ ﭼﺮا؟
با خﺸﻢ به او ﭼﺸﻢ ﻏﺮه رﻓﺘﻢ  ،مﻨﺘﻈﺮ بﻮدم تا بﺘﺮسﺪ .
مﻦ می تﺮسﯿﺪم  .می تﻮانﺴﺘﻢ به ﻃﻮر واﺿﺢ زمانی که در حﯿﻦ شکار بال در کﻨارم بﻮد را تﺠﺴﻢ کﻨﻢ ...
ﭼﺸﻢ هاي او کﻨﺠکاو و بی تاب باﻗی مانﺪنﺪ و خﺒﺮي از تﺮس نﺸﺪ  .او مﻨﺘﻈﺮ جﻮابﺶ بﻮد و بی خﯿال نﻤی شﺪ  .اما زمان
ما به اتﻤام رسﯿﺪه بﻮد .
با آزردگی گفﺘﻢ:بعﺪا ً
و روي پاهایﻢ بلﻨﺪ شﺪم :دیﺮمﻮن می شه
او هاج و واج به دورو بﺮش نﮕاه کﺮد  ،گﻮیی ﻓﺮامﻮش کﺮده بﻮد که در کاﻓه تﺮیا هﺴﺘﯿﻢ  .انﮕار حﺘی ﻓﺮامﻮش کﺮده بﻮد
که در مﺪرسه هﺴﺘﯿﻢ از ایﻨکه در یﮏ مکان دنﺞ و خﺼﻮصی تﻨها نﺒﻮدیﻢ مﺘﺤﯿﺮ شﺪه بﻮد  .مﻦ دﻗﯿقاً آن احﺴاس را درك می
کﺮدم  .زمانی که با او بﻮدم  ،بﯿاد آوردن باﻗی دنﯿا دشﻮار بﻮد
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مﻦ هﻢ به عقﺐ تکﯿه دادم  ،می خﻮاسﺘﻢ بﯿﻦ خﻮدمان ﻓاصله ایﺠاد کﻨﻢ  .او هﺮگﺰ مﺘﻮجه نﻤی شﺪ  ،نه ؟ او بﺮاي کﻤﮏ به
مﻦ در زنﺪه نﮕه داشﺘﻨﺶ یﮏ کار هﻢ نﻤی خﻮاسﺖ انﺠام دهﺪ .
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او به سﺮعﺖ بﺮخاسﺖ  ،بﺮاي لﺤﻈه اي تعادلﺶ را از دسﺖ داد و  ،کﯿفﺶ را روي دوشﺶ انﺪاخﺖ .
گفﺖ :پﺲ باشه بﺮاي بعﺪ
و مﻦ می تﻮانﺴﺘﻢ اراده را در صﺪایﺶ حﺲ کﻨﻢ ؛ او مﺮا روي حﺮﻓﻢ نﮕه می داشﺖ

ﻓﺼﻞ دوازدهﻢ | پﯿﭽﯿﺪگی ها
بال و مﻦ در سکﻮت به ﻃﺮف کالس زیﺴﺖ شﻨاسی رﻓﺘﯿﻢ  .سعی داشﺘﻢ روي زمان حال تﻤﺮکﺰ کﻨﻢ  ،روي دخﺘﺮي که در
کﻨارم بﻮد  ،روي ﭼﯿﺰي که واﻗعی و مادي بﻮد  ،روي هﺮﭼﯿﺰي که تﺼاویﺮ نادرسﺖ و بی معﻨی آلﯿﺲ را از سﺮم بﯿﺮون
نﮕه دارد.
از کﻨار آنﺠال ِوبﺮ که در پﯿاده رو ایﺴﺘاده بﻮد و با یکی از پﺴﺮهاي هﻢ کالسی اش در کالس مﺜلﺜات  ،راجﻊ به تکالﯿﻒ
بﺤﺚ می کﺮد رد شﺪیﻢ  .نﮕاه سﺮسﺮي اي به اﻓکار او انﺪاخﺘﻢ .انﺘﻈار ناامﯿﺪي بﯿﺸﺘﺮ داشﺘﻢ و از صﺪاي آرزومﻨﺪ آن مﺘعﺠﺐ
شﺪم
آه  ،ﭼﯿﺰي وجﻮد داشﺖ که آنﺠال بﺨﻮاهﺪ  .مﺘﺄسفانه ﭼﯿﺰي نﺒﻮد که بﺘﻮان آن را کادوپﯿﭽی کﺮد و ربان زد .

دانﺴﺘﻦ ایﻨکه خﻮدم تﻨها کﺴی نﯿﺴﺘﻢ که با یﮏ داسﺘان عاشقانه و ﻏﻢ انﮕﯿﺰ دسﺖ و پﻨﺠه نﺮم می کﻨﻢ جﻮر عﺠﯿﺒی بﺮایﻢ
تﺴکﯿﻦ دهﻨﺪه بﻮد .دلﺸکﺴﺘﮕی هﻤه جا بﻮد .
ﭼﻨﺪ ﺛانﯿه بعﺪ  ،ناگهان کامالً آزرده خاﻃﺮ شﺪم  .ﭼﺮا که اجﺒاري نﺒﻮد ﻗﺼه ي آنﺠال ﻏﻢ انﮕﯿﺰ باشﺪ  .آنﺠال انﺴان بﻮد و آن
پﺴﺮ هﻢ انﺴان بﻮد و تفاوتی که در سﺮ او ﻓاﺋﻖ نﯿامﺪنی می نﻤﻮد مﺴﺨﺮه بﻮد  ،در مقایﺴه با وﺿعﯿﺖ مﻦ حقﯿقﺘاً مﺴﺨﺮه بﻮد
 .دل او بی دلﯿﻞ شکﺴﺘه بﻮد  .وﻗﺘی هﯿﭻ علﺖ ﻗابﻞ ﻗﺒﻮلی وجﻮد نﺪاشﺖ که او نﺘﻮانﺪ با کﺴی که می خﻮاسﺖ باشﺪ  ،ﻏﻢ و
انﺪوه بی مﻮرد بﻮد  .ﭼﺮا او نﺒایﺪ ﭼﯿﺰي را که می خﻮاسﺖ داشﺘه باشﺪ ؟ ﭼﺮا ایﻦ ﻗﺼه نﺒایﺪ پایانی خﻮش داشﺘه باشﺪ ؟
مﻦ می خﻮاسﺘﻢ به او یﮏ هﺪیه بﺪهﻢ ...خﻮب  ،می تﻮانﺴﺘﻢ به او ﭼﯿﺰي را بﺪهﻢ که می خﻮاهﺪ  .با آنﭽه که مﻦ از ﻃﺒﯿعﺖ
می دانﺴﺘﻢ  ،احﺘﻤاﻻً حﺘی ایﻦ کار سﺨﺖ هﻢ نﺒﻮد  .در اﻓکار و عالﻗه مﻨﺪي هاي پﺴﺮي که کﻨار او بﻮد تﺠﺴﺲ
انﺴان ها
کﺮدم  ،او به نﻈﺮ بی مﯿﻞ نﻤی آمﺪ  ،ﻓقﻂ هﻤان مﺸکالتی که آنﺠال داشﺖ مانﻊ او شﺪه بﻮدنﺪ  .او هﻢ مانﻨﺪ آنﺠال ناامﯿﺪ و
کﻨاره گﯿﺮ بﻮد .
تﻤام کاري که بایﺪ می کﺮدم مﻄﺮح کﺮدن یﮏ پﯿﺸﻨهاد بﻮد ...
نقﺸه به راحﺘی شکﻞ گﺮﻓﺖ  ،بﺪون ایﻨکه تالشی کﻨﻢ نﻤایﺸﻨامه خﻮد به خﻮد نﻮشﺘه شﺪ  .به کﻤﮏ امﺖ نﯿاز داشﺘﻢ تﻨها
مﺸکﻞ راﺿی کﺮدن او به انﺠام ایﻦ کار بﻮد  .تﺤﺖ نفﻮذ ﻗﺮار دادن ﻃﺒﯿعﺖ انﺴانی بﺴﯿار ساده تﺮ از ﻃﺒﯿعﺖ خﻮن آشام ها
بﻮد .
از راه حﻞ خﻮدم و هﺪیه ام بﺮاي آنﺠال بﺴﯿار خﺮسﻨﺪ بﻮدم  .راه خﻮبی بﻮد تا حﻮاسﻢ را از مﺸکالت خﻮدم پﺮت کﻨﻢ  .یعﻨی
مﻤکﻦ بﻮد مﺸکالت مﻦ هﻢ به هﻤﯿﻦ راحﺘی حﻞ شﻮنﺪ ؟
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با شﻨﯿﺪن آرزو کﺮدن ناامﯿﺪانه ي آنﺠال  ،بﺮاي یﮏ لﺤﻈه به ﻃﺮزي عﺠﯿﺐ احﺴاس آرامﺶ کﺮدم  .در یﮏ ﺛانﯿه حﺲ
خﻮیﺸاونﺪي نﺴﺒﺖ به آنﺠال به مﻦ دسﺖ داد  ،که آن دخﺘﺮ انﺴان خﻮش ﻗلﺐ هﯿﭻ گاه از آن مﻄلﻊ نﻤی شﺪ  ،ما در یﮏ ﭼﯿﺰ
مﺸﺘﺮك بﻮدیﻢ .
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زمانی که بال و مﻦ سﺮ جایﻤان می نﺸﺴﺘﯿﻢ خلﻖ و خﻮیﻢ انﺪکی بهﺘﺮ شﺪه بﻮد  .شایﺪ بایﺪ مﺜﺒﺖ انﺪیﺶ تﺮ باشﻢ  .شایﺪ بﺮاي
ما ﭼاره اي وجﻮد داشﺖ که از مﻦ ﻓﺮار می کﺮد  ،هﻤان ﻃﻮر که راه حﻞ واﺿﺢ آنﺠال به ﭼﺸﻢ او نامﺮﺋی بﻮد  .شﺮایﻂ ما
مانﻨﺪ هﻢ نﺒﻮدنﺪ ...اما ﭼﺮا بایﺪ با ناامﯿﺪي وﻗﺘﻢ را هﺪر می دادم ؟ وﻗﺘی بﺤﺚ سﺮ بال بﻮد مﻦ زمانی بﺮاي هﺪر دادن نﺪاشﺘﻢ .
هﺮ ﺛانﯿه ارزشﻤﻨﺪ بﻮد .
آﻗاي بﻨﺮ یﮏ تلﻮیﺰیﻮن و دسﺘﮕاه پﺨﺶ ویﺪﺋﻮي باسﺘانی را داخﻞ کالس هﻞ می داد  .او می خﻮاسﺖ از روي ﻓﺼلی که
مﺨﺼﻮصاً خﻮدش به آن عالﻗه اي نﺪاشﺖ بﭙﺮد اخﺘالﻻت ژنﺘﯿکی و به جاي آن به مﺪت سه روز یﮏ ﻓﯿلﻢ نﻤایﺶ دهﺪ .
روﻏﻦ لﻮ ِرنﺰو مﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان نﺸاط آوري نﺒﻮد  ،ولی ایﻦ مانﻊ ایﺠاد هﯿﺠان در کالس نﺸﺪ  .نه کﺘاب و دﻓﺘﺮ می خﻮاسﺖ ،
و نه مﻮاد آزمایﺸﮕاهی  .سه روز آزادي  .انﺴان ها به وجﺪ می آمﺪنﺪ .
به هﺮحال  ،ایﻦ مﻮﺿﻮع بﺮاي مﻦ اهﻤﯿﺘی نﺪاشﺖ  .ﻗﺼﺪ نﺪاشﺘﻢ به هﯿﭻ ﭼﯿﺰي جﺰ بال تﻮجه کﻨﻢ .
امﺮوز صﻨﺪلی ام را از او دور نکﺮدم تا به خﻮدم ﻓﻀایی بﺮاي تﻨفﺲ بﺪهﻢ  .در عﻮض  ،مانﻨﺪ هﺮ انﺴان نﺮمال با ﻓاصله ي
کﻤی کﻨار او نﺸﺴﺘﻢ  .نﺰدیﮏ تﺮ از زمانی که در اتﻮمﺒﯿﻞ کﻨار هﻢ می نﺸﺴﺘﯿﻢ  ،به ﻗﺪري نﺰدیﮏ که در سﻤﺖ ﭼﭗ بﺪنﻢ
گﺮماي پﻮسﺖ او را عﻤﯿقاً احﺴاس می کﺮدم .
تﺠﺮبه ي عﺠﯿﺒی بﻮد  ،هﻢ لﺬت بﺨﺶ و هﻢ تﺮسﻨاك  ،ولی ایﻦ حالﺖ را به دور از او در آن سﻮي مﯿﺰ نﺸﺴﺘﻦ  ،تﺮجﯿﺢ می
دادم  .بﯿﺶ از آن حﺪي بﻮد که عادت داشﺘﻢ و با ایﻦ حال  ،به سﺮعﺖ ﻓهﻤﯿﺪم که بازهﻢ کاﻓی نﯿﺴﺖ  .مﻦ ﻗانﻊ نﺸﺪه بﻮدم  .تا
ایﻦ حﺪ نﺰدیکی به او ﻓقﻂ باعﺚ شﺪه بﻮد بﺨﻮاهﻢ بازهﻢ به او نﺰدیﮏ تﺮ شﻮم  .هﺮﭼه نﺰدیﮏ تﺮ می رﻓﺘﻢ کﺸﺶ بﯿﺸﺘﺮ می
شﺪ .

و بعﺪ آﻗاي بﻨﺮ ﭼﺮاغ ها را خامﻮش کﺮد .
با در نﻈﺮ گﺮﻓﺘﻦ ایﻨکه نﺒﻮد نﻮر تاﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪانی بﺮاي ﭼﺸﻢ هاي مﻦ نﺪاشﺖ  ،عﺠﯿﺐ بﻮد که ﭼقﺪر هﻤه ﭼﯿﺰ دﭼار تﻐﯿﯿﺮ شﺪ .
هﻨﻮز می تﻮانﺴﺘﻢ به ﻃﻮر کامﻞ هﻤه ﭼﯿﺰ را بﺒﯿﻨﻢ  .تﻤام جﺰﺋﯿات اتاق واﺿﺢ بﻮد .
پﺲ ﭼﺮا شﻮك ناگهانی الکﺘﺮیﺴﯿﺘه مانﻨﺪ در هﻮا  ،در ایﻦ تاریکی بﺮاي مﻦ تاریﮏ نﺒﻮد ؟ آیا به ایﻦ خاﻃﺮ بﻮد که می دانﺴﺘﻢ
مﻦ تﻨها کﺴی هﺴﺘﻢ که می تﻮانﺴﺖ با وﺿﻮح تﻤام بﺒﯿﻨﺪ ؟ که هﻢ بال و هﻢ مﻦ به ﭼﺸﻢ دیﮕﺮان نامﺮﺋی بﻮدیﻢ ؟ مﺜﻞ ایﻨکه تﻨها
باشﯿﻢ  ،ﻓقﻂ او و مﻦ مﺨفی در اتاق تاریﮏ  ،در حالی که در ﻓاصله ي دو سه سانﺘی مﺘﺮي هﻢ نﺸﺴﺘه بﻮدیﻢ ...
دسﺘﻢ بﺪون اجازه ي مﻦ به ﻃﺮف او حﺮکﺖ کﺮد  .ﻓقﻂ بﺮاي ایﻨکه دسﺖ او را لﻤﺲ کﻨﺪ  ،تا آن را در تاریکی بﮕﯿﺮد  .آیا
ایﻦ اشﺘﺒاه سهﻤﮕﯿﻨی بﻮد ؟ اگﺮ پﻮسﺖ مﻦ مایه ي ناراحﺘی او می شﺪ  ،تﻨها کاري که بایﺪ می کﺮد ایﻦ بﻮد که خﻮدش را
کﻨار بکﺸﺪ ...
سﺮیﻊ دسﺘﻢ را عقﺐ بﺮدم  ،بازوانﻢ را مﺤکﻢ روي سﯿﻨه ام درهﻢ گﺮه و دسﺖ هایﻢ را مﺸﺖ کﺮدم  .اشﺘﺒاه بی اشﺘﺒاه  .مﻦ به
خﻮدم ﻗﻮل داده بﻮدم که هﯿﭻ اشﺘﺒاهی نکﻨﻢ  ،ﻓﺮﻗی نﺪاشﺖ ﭼقﺪر جﺰﺋی به نﻈﺮ می رسﯿﺪنﺪ  .اگﺮ دسﺘﺶ را می گﺮﻓﺘﻢ ،
بازهﻢ بﯿﺸﺘﺮ می خﻮاسﺘﻢ یﮏ تﻤاس ناﭼﯿﺰ دیﮕﺮ  ،یﮏ حﺮکﺖ به او نﺰدیﮏ تﺮ  .می تﻮانﺴﺘﻢ آن را حﺲ کﻨﻢ  .یﮏ مﯿﻞ
جﺪیﺪ داشﺖ در مﻦ رشﺪ می کﺮد  ،در تالش بﻮد تا خﻮدداري مﺮا پایﻤال کﻨﺪ .
اشﺘﺒاه بی اشﺘﺒاه.
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مﻦ او را مﺘهﻢ کﺮده بﻮدم که آهﻦ رباي خﻄﺮ اسﺖ  .حاﻻ  ،معﻨاي آن را به ﻃﻮر واﻗعی درك کﺮدم  .مﻦ خﻄﺮ بﻮدم  ،و ،
هﺮ ایﻨﭽی که به خﻮدم اجازه می دادم به او نﺰدیﮏ تﺮ شﻮم  ،جاذبه ي او به ﻃﺮزي کﻤﺮشکﻦ رشﺪ می کﺮد .
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رمان

بال هﻢ بازوانﺶ را بﻄﻮر مﺤفﻮظ جلﻮي سﯿﻨه ي خﻮدش در هﻢ ﻓﺮو بﺮده بﻮد و  ،دسﺘانﺶ را به مﺸﺖ تﺒﺪیﻞ کﺮده بﻮد ،
درسﺖ مﺜﻞ مﻦ.
 داري به ﭼی ﻓکﺮ می کﻨی ؟داشﺘﻢ می مﺮدم تا ایﻦ کلﻤات را در گﻮش او زمﺰمه کﺮدم  ،اما اتاق به ﻗﺪري ساکﺖ بﻮد که حﺘی یﮏ مکالﻤه ي پﭻ پﭻ
گﻮنه هﻢ می تﻮانﺴﺖ آن را به هﻢ بﺰنﺪ .
ﻓﯿلﻢ شﺮوع شﺪ و اتاق تاریﮏ را انﺪکی روشﻦ کﺮد  .بال به مﻦ نﮕاه کﺮد  .مﺘﻮجه حالﺖ شﻖ و رﻗی که بﺪنﻢ را نﮕه داشﺘه
بﻮدم شﺪ درسﺖ مﺜﻞ بﺪن خﻮدش و لﺒﺨﻨﺪ زد  .لﺐ هایﺶ کﻤی از هﻢ باز شﺪنﺪ و به نﻈﺮ ﭼﺸﻤانﺶ لﺒﺮیﺰ از وسﻮسه هاي
آتﺸﯿﻦ بﻮدنﺪ .یا شایﺪ مﻦ آن ﭼﯿﺰي را می دیﺪم که دلﻢ می خﻮاسﺖ بﺒﯿﻨﻢ .
مﺘقابالً به او لﺒﺨﻨﺪ زدم ؛ او به نفﺲ نفﺲ اﻓﺘاد و سﺮیﻊ نﮕاهﺶ را دزدیﺪ .
ایﻦ وﺿعﯿﺖ را بﺪتﺮ کﺮد  .مﻦ خﺒﺮ از اﻓکار او نﺪاشﺘﻢ  ،اما ناگهان از ایﻨکه درسﺖ حﺪس زده بﻮدم مﻄﻤﺌﻦ شﺪم  ،او می
خﻮاسﺖ مﺮا لﻤﺲ کﻨﺪ  .او هﻢ مانﻨﺪ مﻦ ایﻦ مﯿﻞ خﻄﺮناك را حﺲ کﺮده بﻮد .
بﯿﻦ بﺪن او و مﻦ  ،الکﺘﺮیﺴﯿﺘه در جﺮیان بﻮد .
او تﻤام ساعﺖ تکان نﺨﻮرد  ،حالﺖ سﺨﺖ و کﻨﺘﺮل شﺪه ي بﺪنﺶ را هﻤان ﻃﻮر که مﻦ نﮕه داشﺘه بﻮدم نﮕه داشﺖ  .گاه و
بﯿﮕاه نﮕاه سﺮیعی به مﻦ می انﺪاخﺖ و هﺮ دﻓعه  ،جﺮیان کﺸﺶ با شﻮکی ناگهانی مﺮا از درون تکان می داد .

باﻻخﺮه  ،دوباره آﻗاي بﻨﺮ ﭼﺮاغ ها را روشﻦ کﺮد .
در نﻮر ﭼﺮاغ هاي ﻓلﻮرسﻨﺖ  ،جﻮ حاکﻢ بﺮ اتاق به حالﺖ عادي بازگﺸﺖ  .بال آهی کﺸﯿﺪ  ،بازوهایﺶ را به ﻃﺮف جلﻮ
دراز و انﮕﺸﺘانﺶ را باز و بﺴﺖ کﺮد  .بایﺪ نﮕه داشﺘﻦ آن حالﺖ بﺮاي مﺪتی ﻃﻮﻻنی بﺮاي او سﺨﺖ بﻮده باشﺪ  .بﺮاي مﻦ
راحﺖ تﺮ بﻮد بی جﻨﺐ و جﻮشی ﻃﺒﯿعی بﻮد.
با دیﺪن حالﺘی که از سﺮ آسﻮدگی بﺮ ﭼهﺮه اش نﺸﺴﺘه بﻮد آهﺴﺘه خﻨﺪیﺪم :خﻮب ...جالﺐ بﻮد
زیﺮ لﺐ گفﺖ:اوم
به ﻃﻮر واﺿﺢ ﻓهﻤﯿﺪه بﻮد که به ﭼه ﭼﯿﺰي اشاره می کﻨﻢ  ،اما هﯿﭻ نﻈﺮي نﺪاد  .بﺮاي شﻨﯿﺪن اﻓکار او در ایﻦ لﺤﻈه ﭼه
ﭼﯿﺰها که نﻤی دادم .
آه کﺸﯿﺪم  .هﺮﭼه آرزو می کﺮدم کﻤکی به خﻮانﺪن ذهﻦ او نﻤی کﺮد .
در حالی که بلﻨﺪ می شﺪم پﺮسﯿﺪم :بﺮیﻢ؟
او شکلکی درآورد و با بی تعادلی سﺮ پایﺶ ایﺴﺘاد  ،دسﺖ هایﺶ را به بﻐﻞ باز کﺮده بﻮد  ،انﮕار می تﺮسﯿﺪ بﯿفﺘﺪ
می تﻮانﺴﺘﻢ دسﺘﻢ را به او پﯿﺸﻨهاد کﻨﻢ  .یا می تﻮانﺴﺘﻢ آن را زیﺮ آرنﺠﺶ بﮕﺬارم به نﺮمی تﻤام و او را سﺮپا نﮕه دارم .
مﻄﻤﺌﻨاً آن تﺨلﻒ وحﺸﺘﻨاکی نﺒﻮد .
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ساعﺖ سﭙﺮي شﺪ آهﺴﺘه  ،و با ایﻦ حال به حﺪ کاﻓی آهﺴﺘه نﺒﻮد  .ایﻦ حﺲ بﺴﯿار تازه بﻮد  ،می تﻮانﺴﺘﻢ روزها به ایﻦ حالﺖ
کﻨار او بﻨﺸﯿﻨﻢ  ،تا ﻓقﻂ به حﺪ کاﻓی ایﻦ احﺴاس را تﺠﺮبه کﻨﻢ  .دﻗایﻖ که می گﺬشﺖ  ،با خﻮدم درگﯿﺮي هاي مﺘفاوتی داشﺘﻢ
 ،با عقلﻢ در کلﻨﺠار بﻮدم و سعی داشﺘﻢ اشﺘﯿاق بﺮاي لﻤﺲ او را بﺮاي آن تﻮجﯿه کﻨﻢ .
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اشﺘﺒاه بی اشﺘﺒاه .

هﻤان ﻃﻮر که به ﻃﺮف ورزشﮕاه ﻗﺪم می زدیﻢ او بﺴﯿار ساکﺖ بﻮد  .ﭼﯿﻦ هﻤانﻨﺪ یﮏ شاهﺪ بﯿﻦ ابﺮوهایﺶ اﻓﺘاده بﻮد ،
نﺸانه اي از ایﻨکه او ﻏﺮق در اﻓکارش بﻮد  .مﻦ هﻢ سﺨﺖ در ﻓکﺮ ﻓﺮو رﻓﺘه بﻮدم .
بﺨﺶ خﻮدخﻮاه وجﻮدم می گفﺖ  :مﻤکﻦ نﯿﺴﺖ یﮏ بار دسﺖ کﺸﯿﺪن به پﻮسﺘﺶ به او آسﯿﺒی بﺰنﺪ .
مﻦ به راحﺘی می تﻮانﺴﺘﻢ ﻓﺸار دسﺘﻢ را کﻢ کﻨﻢ  .تا وﻗﺘی کامالً خﻮدم را تﺤﺖ کﻨﺘﺮل داشﺘﻢ  ،آنقﺪرها سﺨﺖ نﺒﻮد  .حﺲ
ﻻمﺴه ي مﻦ از انﺴان ها پﺮورش یاﻓﺘه تﺮ بﻮد ؛ می تﻮانﺴﺘﻢ یﮏ جﯿﻦ جام کﺮیﺴﺘال را با تﺮدسﺘی به هﻮا بفﺮسﺘﻢ و بﮕﯿﺮم ،
بﺪون ایﻨکه یکی از آنها بﺸکﻨﺪ ؛ مﻦ می تﻮانﺴﺘﻢ یﮏ حﺒاب کﻒ صابﻮن را نﻮازش کﻨﻢ بﺪون ایﻨکه آنﺮا بﺘﺮکانﻢ  .تا زمانی
که کامالً خﻮدم را تﺤﺖ کﻨﺘﺮل داشﺘﻢ...
بال مانﻨﺪ یﮏ حﺒاب بﻮد شکﻨﻨﺪه و بی دوام  .مﻮﻗﺘی .
تا ﭼه مﺪت ﻗادر بﻮدم حﻀﻮرم را در زنﺪگی او تﻮجﯿه کﻨﻢ ؟ ﭼقﺪر وﻗﺖ داشﺘﻢ ؟ آیا امکان داشﺖ دیﮕﺮ ﻓﺮصﺘی مانﻨﺪ ایﻦ
ﻓﺮصﺖ  ،مانﻨﺪ ایﻦ دﻗﯿقه  ،مانﻨﺪ ایﻦ ﺛانﯿه نﺼﯿﺒﻢ شﻮد ؟ او نﻤی تﻮانﺴﺖ هﻤﯿﺸه در دسﺘﺮس مﻦ باشﺪ ...
دم در ورزشﮕاه بال ﭼﺮخﯿﺪ تا با مﻦ رو در رو شﻮد و با دیﺪن حالﺘی که بﺮ ﭼهﺮه ي مﻦ نقﺶ بﺴﺘه بﻮد ﭼﺸﻤانﺶ گﺸاد شﺪ .
او صﺤﺒﺘی نکﺮد  .به بازتاب خﻮدم در ﭼﺸﻤاي او نﮕاه کﺮدم و دیﺪم که آتﺶ جﻨﮓ درونﯿﻢ در ﭼﺸﻢ هایﻢ زبانه می کﺸﺪ .
هﻤان ﻃﻮر که ﻗﺴﻤﺖ بهﺘﺮ وجﻮدم مﺒارزه را می باخﺖ ایﺠاد تﻐﯿﯿﺮ در صﻮرتﻢ را تﻤاشا کﺮدم

دسﺘﻮر دادم  :بﺴه...
اما دسﺘﻢ بﺮاي شکﻞ دادن خﻮدش دور صﻮرت او درد می کﺮد .بﺴه!
خﯿلی دشﻮار بﻮد که دسﺘﻢ را کﻨار بکﺸﻢ  ،تا جلﻮي خﻮدم را بﮕﯿﺮم و از آنﭽه بﻮد نﺰدیﮏ تﺮ نﺮوم  .در یﮏ لﺤﻈه هﺰار
احﺘﻤال مﺨﺘلﻒ به ذهﻨﻢ هﺠﻮم آورد هﺰار راه مﺨﺘلﻒ بﺮاي لﻤﺲ کﺮدن او  .نﻮك انﮕﺸﺘﻢ ﻃﺮح لﺐ هاي او را دنﺒال می کﺮد
 .کﻒ دسﺘﻢ زیﺮ ﭼانه ي او می رﻓﺖ  .دسﺘه اي از مﻮهاي او را می گﺮﻓﺖ و رها می کﺮد تا روي دسﺘﻢ بﺮیﺰد  .بازویﻢ
دور کﻤﺮ او می پﯿﭽﯿﺪ و او را به بﺪنﻢ می ﭼﺴﺒانﺪ و نﮕه می داشﺖ .
بﺴه !
خﻮدم را مﺠﺒﻮر به بﺮگﺸﺘﻦ کﺮدم  ،تا از او دور شﻮم  .بﺪنﻢ به سﻨﮕﯿﻨی حﺮکﺖ می کﺮد با بی مﯿلی .
ذهﻨﻢ را در پﺸﺖ سﺮ جا گﺬاشﺘﻢ تا هﻨﮕامی که به سﺮعﺖ از آنﺠا دور می شﺪم او را تﻤاشا کﻨﻢ  .می شﺪ گفﺖ بﺮاي ﻓﺮار از
دام وسﻮسه می دوم  .اﻓکار مایﮏ نﯿﻮتﻮن را شﻨﯿﺪم صﺪاي ذهﻦ او از هﻤه بلﻨﺪتﺮ بﻮد او بال را دیﺪ که در کﻤال بی تﻮجهی
از کﻨارش گﺬشﺖ ،ﭼﺸﻤانﺶ نامﺘﻤﺮکﺰ و گﻮنه هایﺶ گﻞ انﺪاخﺘه بﻮدنﺪ  .مایﮏ اخﻢ هایﺶ را در هﻢ کﺸﯿﺪ و ناگهان اسﻢ مﻦ
در سﺮ او با ﻓﺤﺶ و نفﺮیﻦ مﺨلﻮط شﺪ ؛ در جﻮاب نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ از پﻮزخﻨﺪ زدن خﻮدداري کﻨﻢ
دسﺘﻢ داشﺖ می سﻮخﺖ  .آن را تکان دادم و بعﺪ مﺸﺖ کﺮدم ،اما سﻮزش بی درد ادامه یاﻓﺖ .
نه  ،مﻦ به او آسﯿﺒی نﺰده بﻮدم اما بازهﻢ دسﺖ زدن به او یﮏ اشﺘﺒاه بﻮد .
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دسﺘﻢ ناهﺸﯿارانه و بﺪون ایﻨکه ﻓﺮمانی به آن داده شﻮد باﻻ رﻓﺖ  .با ﭼﻨان مالیﻤﺘی که گﻮیی او از جﻨﺲ شکﻨﻨﺪه تﺮیﻦ شﯿﺸه
ها ساخﺘه شﺪه بﻮد  ،انﮕار که به ﻇﺮاﻓﺖ یﮏ حﺒاب بﻮد  ،انﮕﺸﺘانﻢ پﻮسﺖ گﺮم گﻮنه ي او را نﻮازش کﺮدنﺪ  .گﻮنه اش با
تﻤاس دسﺘﻢ داغ شﺪ و  ،مﻦ می تﻮانﺴﺘﻢ گﺮدش خﻮن را در زیﺮ پﻮسﺖ نازك او حﺲ کﻨﻢ .
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حﺲ می کﺮدم آتﺶ گﺮﻓﺘه ام انﮕار آتﺶ تﺸﻨﮕی در گلﻮیﻢ به تﻤام بﺪنﻢ مﻨﺘﺸﺮ شﺪه بﻮد .
دﻓعه ي بعﺪي که نﺰدیﮏ او بﻮدم  ،آیا ﻗادر بﻮدم خﻮدم را از دوباره لﻤﺲ کﺮدن بازدارم ؟ و اگﺮ یﮏ بار به او دسﺖ می
زدم  ،می تﻮانﺴﺘﻢ به هﻤان کفایﺖ کﻨﻢ ؟
دیﮕﺮ اشﺘﺒاهی درکار نﺒﻮد  .هﻤﯿﻦ بﻮد  .سﺮسﺨﺘانه به خﻮدم گفﺘﻢ  :با خاﻃﺮه ات خﻮش باش  ،ادوارد .و دسﺖ هاتﻢ نﮕه دار
پﯿﺶ خﻮدت .
یا عﻤلی می شﺪ  ،یا مﺠﺒﻮر می شﺪم خﻮدم را یﮏ جﻮرهایی وادار به رﻓﺘﻦ کﻨﻢ  .زیﺮا اگﺮ باز هﻢ خﻄا می کﺮدم نﻤی
تﻮانﺴﺘﻢ به خﻮدم اجازه دهﻢ که نﺰدیﮏ او باشﻢ .
نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم و سعی کﺮدم اﻓکارم را سﺮوسامان دهﻢ .
امﺖ در بﯿﺮون از ساخﺘﻤان انﮕلﯿﺴی به مﻦ رسﯿﺪ .
 هی  ،ادواردبهﺘﺮ به نﻈﺮ مﯿاد  .عﺠﯿﺐ شﺪه  ،اما حالﺶ بهﺘﺮه  .خﻮشﺤاله.
 هی  ،اممﻦ خﻮشﺤال به نﻈﺮ می رسﯿﺪم ؟ به گﻤانﻢ  ،عالرﻗﻢ آشفﺘﮕی ذهﻨی  ،احﺴاس شادي می کﺮدم

آهی کﺸﯿﺪم :مﺘاسفﻢ که گﺬاشﺘﻢ تﻨهایی باهاش سﺮو کله بﺰنی  .از دسﺘﻢ عﺼﺒانی هﺴﺘی؟
 نه بابا .رز هﻢ باهاش کﻨار مﯿاد  .به هﺮ حال ایﻦ اتفاق می اﻓﺘاد.وﻗﺘی آلﯿﺲ بﺒﯿﻨه که یه اتفاﻗاتی داره مﯿفﺘه دیﮕه...الهامات آلﯿﺲ ﭼﯿﺰي نﺒﻮد که در ایﻦ لﺤﻈه بﺨﻮاهﻢ ﻓکﺮشان را بکﻨﻢ  .به جلﻮ خﯿﺮه شﺪم  ،دنﺪان هایﻢ به هﻢ ﻗفﻞ شﺪه بﻮدنﺪ .
هﻤان ﻃﻮر که به دنﺒال یﮏ ﭼﯿﺰي بﺮاي حﻮاس پﺮتی می گﺸﺘﻢ  ،ﭼﺸﻤﻢ به ﭼﯿﻨی اﻓﺘاد که پﯿﺶ روي ما وارد کالس
اسﭙانﯿایی می شﺪ .آه ایﻦ ﻓﺮصﺘی بﻮد که هﺪیه ام را به آنﺠال بﺪهﻢ .
از ﻗﺪم زدن باز ایﺴﺘادم و بازوي امﺖ را گﺮﻓﺘﻢ :یه دﻗﯿقه وایﺴا
 ﭼه خﺒﺮه ؟ میدونﻢ لﯿاﻗﺘﺶ رو نﺪارم  ،ولی با ایﻦ حال یه لﻄفی در حﻖ مﻦ می کﻨی؟او با کﻨﺠکاوي پﺮسﯿﺪ :ﭼی می خﻮاي؟
با صﺪایی آهﺴﺘه و با سﺮعﺘی که کلﻤات را بﺮاي انﺴان ها ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ درك می کﺮد ﻓﺮﻗی نﺪاشﺖ که ﭼقﺪر بلﻨﺪ آنها بﺮ زبان
آورده شﺪه بﻮدنﺪ به او تﻮﺿﯿﺢ دادم که ﭼه می خﻮاسﺘﻢ .
وﻗﺘی حﺮﻓﻢ تﻤام شﺪ او هاج و واج به مﻦ خﯿﺮه مانﺪ  ،اﻓکارش هﻢ مانﻨﺪ صﻮرتﺶ خالی بﻮد
گفﺘﻢ :خﻮب...؟ کﻤکﻢ می کﻨی؟
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بایﺪ دهﻨﺖ رو بﺴﺘه نﮕه داري  ،بﭽه  .رزالی می خﻮاد زبﻮنﺘﻮ از حلقﺖ بکﺸه بﯿﺮون .
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لﺤﻈه اي ﻃﻮل کﺸﯿﺪ تا جﻮاب داد :اما  ،آخه ﭼﺮا؟
 یاﻻ امﺖ  .ﭼﺮا که نه ؟ -تﻮ کی هﺴﺘی و با بﺮادر مﻦ ﭼی کار کﺮدي ؟

 تﻮ هﻤﻮن کﺴی نﯿﺴﺘی که هﻤﯿﺸه آه و ناله اش به هﻮا بﻮد که ﭼﺮا مﺪرسه ایﻨقﺪر یﮏ نﻮاخﺘه ؟ ایﻦ یه کﻤی مﺘفاوته  ،نﯿﺴﺖ؟ به ﭼﺸﻢ یه آزمایﺶ بهﺶ نﮕاه کﻦ یه آزمایﺶ در ذات انﺴانی
 خﻮب  ،ایﻦ مﺘفاوت که هﺴﺖ  ،بایﺪ اعﺘﺮاف کﻨﻢ ...خﯿلی خﻮب  ،باشهامﺖ صﺪاي خﺮناس مانﻨﺪي درآورد و بعﺪ شانه هایﺶ را باﻻ انﺪاخﺖ :کﻤکﺖ می کﻨﻢ
با او نﯿﺸﺨﻨﺪ زدم  .حاﻻ که امﺖ پایه بﻮد بﺮاي نقﺸه هﻢ شﻮر و شﻮق بﯿﺸﺘﺮي داشﺘﻢ  .رزالی یﮏ درد بﻮد  ،اما تا ابﺪ بﺮاي
انﺘﺨاب امﺖ یکی به او بﺪهکار بﻮدم ؛ هﯿﭻ کﺲ بﺮادري بهﺘﺮ از بﺮادر مﻦ نﺪاشﺖ .
امﺖ احﺘﯿاجی به تﻤﺮیﻦ نﺪاشﺖ  .هﻤﯿﻦ ﻃﻮر که به ﻃﺮف کالس می رﻓﺘﯿﻢ یﮏ بار دیالﻮگ هایﺶ را زیﺮ لﺐ به او گفﺘﻢ .

امﺖ با صﺪایی که از حﺪ ﻻزم بلﻨﺪتﺮ بﻮد الﺒﺘه اگﺮ روي صﺤﺒﺘﺶ ﻓقﻂ مﻦ بﻮدم گفﺖ  :خﻮب؟ هﻨﻮز از آنﺠال ِوبِﺮ درخﻮاسﺖ
نکﺮدي که بﯿﺮون بﺮیﻦ؟
بِﻦْ خﺸکﺶ زد  ،صﺪاي خﺶ خﺶ کاﻏﺬهایی که از پﺸﺖ سﺮ مﻦ به گﻮش می رسﯿﺪ ﻓﻮرا ً خامﻮش شﺪ  ،ناگهان تﻮجهﺶ به
مکالﻤه ي ما جلﺐ شﺪه بﻮد .
آنﺠال ؟ اونا دارن راجﻊ به آنﺠال حﺮف می زنﻦ ؟
ﭼه خﻮب  .گﻮش او با مﻦ بﻮد .
گفﺘﻢ  :نه
سﺮم را آهﺴﺘه ﻃﻮري که مﺘﺄﺛﺮ به نﻈﺮ بﯿایﺪ تکان دادم
امﺖ ﻓی الﺒﺪاهه گفﺖ :ﭼﺮا نﭙﺮسﯿﺪي ؟ بﺒﯿﻨﻢ  ،نکﻨه می تﺮسی؟
روبه او شکلکی درآوردم :نه  .شﻨﯿﺪم از یکی دیﮕه خﻮشﺶ مﯿاد
ادوارد کالﻦ می خﻮاسﺘه از آنﺠال بﺨﻮاد باهﻢ بﺮن بﯿﺮون ؟ ولی ...نه  .خﻮشﻢ نﻤﯿاد  .مﻦ نﻤی خﻮام اون نﺰدیﮏ آنﺠال بﺸه
.اون  ...واسﺶ آدم مﻨاسﺒی نﯿﺴﺖ .خﻄﺮ...ناکه
انﺘﻈار واکﻨﺶ هاي مﺤاﻓﻈه کارانه و سلﺤﺸﻮرانه نﺪاشﺘﻢ  .سعی مﻦ بﺮ ایﻦ بﻮد که حﺴادت او را بﺮانﮕﯿﺰم  .اما هﺮﭼﯿﺰي
که جﻮاب می داد ﻗﺒﻮل بﻮد .
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بِْﻦ پﯿﺶ تﺮ روي صﻨﺪلی اش که پﺸﺖ سﺮ مﻦ ﻗﺮار داشﺖ نﺸﺴﺘه بﻮد و مﺸﻐﻮل جﻤﻊ و جﻮر کﺮدن تکالﯿفﺶ بﻮد تا تﺤﻮیﻞ
دهﺪ  .امﺖ و مﻦ هﺮدو نﺸﺴﺘﯿﻢ و هﻤان کار را انﺠام دادیﻢ  .کالس هﻨﻮز ساکﺖ نﺸﺪه بﻮد ؛ هﻤهﻤه ها تا زمانی که خانﻢ
گﻮف آنها را به تﻮجه ﻓﺮا نﻤی خﻮانﺪ ادامه می یاﻓﺖ  .او که درحال تﺼﺤﯿﺢ تﺴﺖ هاي جلﺴه ي پﯿﺶ بﻮد  ،هﯿﭻ عﺠله اي
نﺪاشﺖ .
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امﺖ با تﻤﺴﺨﺮ و باز بﺪاهه پﺮسﯿﺪ :می خﻮاي اجازه بﺪي هﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰي جلﻮتﻮ بﮕﯿﺮه ؟ حاﺿﺮ به رﻗابﺖ نﯿﺴﺘی؟
به او ﭼﺸﻢ ﻏﺮه رﻓﺘﻢ  ،ولی به ﭼﯿﺰهایی که او به مﻦ تﺤﻮیﻞ می داد عادت داشﺘﻢ
 بﺒﯿﻦ  ،مﻦ ﻓکﺮ می کﻨﻢ اون واﻗعاً ایﻦ پﺴﺮه بِﻦْ رو دوسﺖ داره  .نﻤی خﻮام ﻃﻮر دیﮕه ﻗانعﺶ کﻨﻢ  .دخﺘﺮهاي دیﮕه هﻢهﺴﺘﻦ
انﮕار صﻨﺪلی پﺸﺘی را بﺮق گﺮﻓﺘه بﻮد .
امﺖ پﺮسﯿﺪ :کی؟
 دسﺘﯿار آزمایﺸﮕاهﯿﻢ گفﺖ یه پﺴﺮه هﺴﺖ به اسﻢ ﭼِﯿﻨی  .مﻄﻤﺌﻦ نﯿﺴﺘﻢ بﺪونﻢ مﻨﻈﻮرش کی بﻮدلﺒﺨﻨﺪم را ﻓﺮو خﻮردم  .ﻓقﻂ کالﻦ هاي مﺘکﺒﺮ می تﻮانﺴﺘﻨﺪ وانﻤﻮد کﻨﻨﺪ اسﻢ هﯿﭻ کﺪام از دانﺶ آمﻮزان ایﻦ مﺪرسه ي کﻮﭼﮏ
را نﻤی دانﻨﺪ و در بﺮونﺪ .
سﺮ بِﻦْ از شﻮك به دوران اﻓﺘاده بﻮد .
مﻦ ؟ مﻨﻮ به ادوارد کالﻦ تﺮجﯿﺢ می ده ؟ ولی اون ﭼﺮا بایﺪ از مﻦ خﻮشﺶ بﯿاد ؟
امﺖ با تﻦ صﺪاي پایﯿﻦ تﺮي زمﺰمه کﺮد :ادوارد

در جﻮاب زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ :اوه
روي صﻨﺪلی ﭼﺮخﯿﺪم و نﮕاه سﺮیعی به پﺴﺮي که پﺸﺖ سﺮم نﺸﺴﺘه بﻮد انﺪاخﺘم  .بﺮاي یﮏ ﺛانﯿه  ،ﭼﺸﻤان سﯿاه او از پﺸﺖ
عﯿﻨﮏ وحﺸﺖ زده به نﻈﺮ رسﯿﺪنﺪ و بعﺪ  ،سفﺖ نﺸﺴﺖ و شانه هاي باریکﺶ صاف شﺪنﺪ  .از نﻮع نﮕاه مﻦ که به ﻃﻮر
واﺿﺢ نﺸان می داد او را دسﺖ کﻢ می گﯿﺮم  ،به او بﺮخﻮرده بﻮد  .ﭼانه اش به جلﻮ مﺘﻤایﻞ شﺪ و حالﺖ خﺸﻤﻨاکی بﺮ
پﻮسﺖ گﻨﺪمی او سایه انﺪاخﺖ .
زمانی که به ﻃﺮف امﺖ بﺮگﺸﺘﻢ و مﻐﺮورانه گفﺘﻢ :هه !
اون ﻓکﺮ می کﻨه از مﻦ بهﺘﺮه  .اما آنﺠال ایﻦ ﻃﻮر ﻓکﺮ نﻤی کﻨه  .نﺸﻮنﺶ می دم...
عالی شﺪ .
امﺖ پﺮسﯿﺪ :مﮕه نﮕفﺘی داره یﻮرکی رو به جﺸﻦ رﻗﺺ می بﺮه؟
زمانی که نام پﺴﺮي را می گفﺖ که خﯿلی ها به خاﻃﺮ بی مﻐﺰي هایﺶ او را می شﻨاخﺘﻨﺪ صﺪاي خﺮناس مانﻨﺪي درآورد .
 ﻇاهﺮا ً اون یه تﺼﻤﯿﻢ گﺮوهی بﻮدهمی خﻮاسﺘﻢ مﻄﻤﺌﻦ شﻮم که ایﻦ مﻮﺿﻮع بﺮاي بِﻦْ روشﻦ می شﻮد
 آنﺠال خﺠالﺘﯿه .اگه خﻮب  ،اگه ﻃﺮف جﺮأتﺶ رو نﺪاشﺘه باشه که ازش بﺨﻮاد بﯿﺮون بﺮن  ،اون هﯿﭻ وﻗﺖ نﻤی پﺮسه وپﯿﺶ ﻗﺪم نﻤی شه
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با ﭼﺸﻢ هایﺶ به ﻃﺮف آن پﺴﺮ اشاره کﺮد  .به ﻃﻮر واﺿﺢ که هﺮ انﺴانی می تﻮانﺴﺖ آن را لﺐ خﻮانی کﻨﺪ  ،بی صﺪا
گفﺖ :درسﺖ پﺸﺖ سﺮته
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امﺖ گفﺖ :تﻮ از دخﺘﺮهاي خﺠالﺘی خﻮشﺖ مﯿاد

ﻓی الﺒﺪاهه گفﺘﻦ را از سﺮ گﺮﻓﺖ گﺮﻓﺘه بﻮد :دخﺘﺮهاي ساکﺖ  .دخﺘﺮهایی مﺜﻞ ...هﻢ م  ،نﻤی دونﻢ  .مﺜالً شایﺪ بال سﻮان؟
به او نﯿﺸﺨﻨﺪ زدم  :دﻗﯿقاً
سﭙﺲ سﺮاغ نﻤایﺶ بﺮگﺸﺘﻢ  :شایﺪ آنﺠال از انﺘﻈار خﺴﺘه بﺸه  .شایﺪ ازش بﺨﻮام که با هﻢ به مهﻤﻮنی رﻗﺺ آخﺮسال بﺮیﻢ
بِﻦْ که روي صﻨﺪلﯿﺶ صاف می شﺪ  ،ﻓکﺮ کﺮد  :نه تﻮ هﻤﭽﯿﻦ کاري نﻤی کﻨی  .حاﻻ که ﭼی که اون ایﻨقﺪر ﻗﺪش از مﻦ
بلﻨﺪتﺮه ؟ اگه اون اهﻤﯿﺖ نﻤی ده  ،بﺮاي مﻨﻢ مهﻢ نﯿﺴﺖ  .اون مهﺮبﻮن تﺮیﻦباهﻮش تﺮیﻦ و خﻮشﮕﻞ تﺮیﻦ دخﺘﺮ ایﻦ مﺪرسه
اس ...و مﻨﻮ می خﻮاد.
از ایﻦ بِﻦْ خﻮشﻢ می آمﺪ  .به نﻈﺮ تﯿﺰهﻮش و خﻮش نﯿﺖ می آمﺪ  .شایﺪ حﺘی لﯿاﻗﺖ دخﺘﺮي مﺜﻞ آنﺠال را هﻢ داشﺖ .
زمانی که خانﻢ گﻮف ایﺴﺘاد و به دانﺶ آمﻮزان سالم کﺮد  ،در زیﺮ بﺮاي امﺖ انﮕﺸﺘﻢ را به نﺸانه ي پﯿﺮوزي باﻻ بﺮدم .
امﺖ ﻓکﺮ کﺮد  :خﯿلی خﻮب  ،اﻗﺮار می کﻨﻢ یه جﻮرهایی سﺮگﺮم کﻨﻨﺪه بﻮد.
با خﻮدم لﺒﺨﻨﺪ زدم  ،خﺮسﻨﺪ از ایﻨکه بﺮاي یﮏ داسﺘان عاشقانه یﮏ پایان خﻮش رﻗﻢ زده بﻮدم  .خﻮش بﯿﻦ بﻮدم که بِﻦْ دنﺒال
کار را ول نﻤی کﻨﺪ و ،هﺪیه ي مﻦ به ﻃﻮر ناشﻨاس به دسﺖ آنﺠال می رسﺪ  .دیﻦ مﻦ ادا شﺪه بﻮد .
ﭼقﺪر انﺴان ها احﻤﻖ بﻮدن که اجازه می دادنﺪ شﺶ ایﻨﭻ تفاوت در ﻗﺪ شادیﺸان را از آنها بﮕﯿﺮد .

در هﻤهﻤه اي که ورزشﮕاه را حﺴابی شلﻮغ پلﻮغ کﺮده بﻮد روي اﻓکار مایﮏ نﯿﻮتﻮن راحﺖ تﺮ می شﺪ دسﺖ گﺬاشﺖ  .در
ﻃﻮل ﭼﻨﺪ هفﺘه ي اخﯿﺮ ذهﻦ او بﺮایﻢ کامالً آشﻨا شﺪه بﻮد  .آهی کﺸﯿﺪم و خﻮدم را تﺴلﯿﻢ شﻨﯿﺪن اﻓکار او کﺮدم  .حﺪاﻗﻞ می
تﻮجه اش به بال هﺴﺖ .
تﻮانﺴﺘﻢ مﻄﻤﺌﻦ باشﻢ که
درسﺖ سﺮ مﻮﻗﻊ شﻨﯿﺪم که پﯿﺸﻨهاد می داد هﻢ گﺮوه بال در بﺪمﯿﻨﺘﻮن باشﺪ ؛ هﻤان ﻃﻮر که پﯿﺸﻨهادش را مﻄﺮح می کﺮد ،
کارهاي دیﮕﺮي که می شﺪ در آنها با او شﺮیﮏ شﻮد به ذهﻨﺶ هﺠﻮم آورد  .لﺒﺨﻨﺪم مﺤﻮ شﺪ  ،دنﺪان هایﻢ به هﻢ سایﯿﺪه شﺪنﺪ
و بایﺪ به خﻮدم یادآوري می کﺮدم که به ﻗﺘﻞ رسانﺪن مایﮏ نﯿﻮتﻮن انﺘﺨاب جایﺰي نﯿﺴﺖ .
 مﺘﺸکﺮم مایﮏ مﺠﺒﻮر نﯿﺴﺘی ایﻦ کارو بکﻨی  ،می دونی که نﮕﺮان نﺒاش زیاد سﺮ راهﺖ نﻤﯿامآنها به هﻢ نﯿﺸﺨﻨﺪ زدنﺪ و  ،تﺼاویﺮي از حﻮادث بی شﻤار که هﻤه به یﮏ ﻃﺮیﻖ به بال مﺮتﺒﻂ می شﺪنﺪ سﺮیﻊ از ذهﻦ
مایﮏ گﺬشﺖ.
مایﮏ در اول تﻨها بازي کﺮد  ،در حالی که بال در نﯿﻤه ي پﺸﺘی زمﯿﻦ مﺮدد بﻮد  ،راکﺘﺶ را مﺤﺘاﻃانه نﮕه داشﺘه بﻮد ،
انﮕار که یﮏ نﻮع اسلﺤه بﻮد  .مﺮبی کلَﭗ به ﻃﺮف آنها آمﺪ و به مایﮏ دسﺘﻮر داد تا اجازه دهﺪ بال بازي کﻨﺪ .
هﻤان ﻃﻮر که بال با آهی به ﻃﺮف جلﻮ حﺮکﺖ می کﺮد مایﮏ ﻓکﺮ کﺮد  :آه اوه.
بال راکﺘﺶ را با زاویه ي ناجﻮري نﮕه داشﺘه بﻮد .
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جﻨﯿفﺮ ﻓﻮرد با اﻓکاري خﻮدبﯿﻨانه با ﺿﺮبه اي تﻮپ را مﺴﺘقﯿﻢ به ﻃﺮف بال زد  .مایﮏ دیﺪ که بال به ﻃﺮف آن می رود تا به
هﺪف ﺿﺮبه بﺰنﺪ و  ،با عﺠله خﻮدش هﻢ به آن سﻤﺖ رﻓﺖ تا تﻮپ به زمﯿﻦ نﯿفﺘﺪ .
در حالی که احﺴاس خﻄﺮ می کﺮدم مﺴﯿﺮ راکﺖ بال را تﻤاشا کﺮدم  .تعﺠﺒی نﺪاشﺖ که به تﻮر بﺮخﻮرد کﺮد و به ﻃﺮف
خﻮدش بﺮ گﺸﺖ  ،ﻗﺒﻞ از ایﻨکه به بازوي مایﮏ اصابﺖ کﻨﺪ و صﺪا دهﺪ  ،مﺤکﻢ به پﯿﺸانی خﻮدش خﻮرد .
آخ  .آخ  .اووه  .جاش سﯿاه می شه .
بال داشﺖ پﯿﺸانﯿﺶ را می مالﯿﺪ  .وﻗﺘی می دانﺴﺘﻢ که او صﺪمه دیﺪه اسﺖ  ،سﺨﺖ بﻮدم سﺮجاي خﻮدم بﻤانﻢ  .اما اگﺮ آنﺠا
بﻮدم  ،ﭼه کاري از مﻦ ساخﺘه بﻮد ؟ و به نﻈﺮ نﻤی رسﯿﺪ زیاد جﺪي باشﺪ ...تﺄمﻞ کﺮدم و به تﻤاشا ادامه دادم  .اگﺮ او
مﺠﺒﻮر می شﺪ به تالش بﺮاي بازي کﺮدن ادامه دهﺪ  ،مﺠﺒﻮر می شﺪم بهانه اي سﺮ هﻢ کﻨﻢ تا او را از کالس بﯿﺮون بکﺸﻢ
.
مﺮبی خﻨﺪیﺪ :مﺘاسفﻢ ،نﯿﻮتﻮن
اون دخﺘﺮ بﺪشانﺲ تﺮیﻦ آدمﯿه که به عﻤﺮم دیﺪم  .نﺒایﺪ گﺬاشﺖ به بقﯿه خﺴارت وارد کﻨه...
او عﻤﺪا ً پﺸﺘﺶ را به آنها کﺮد و رﻓﺖ تا بازي دیﮕﺮي را نﻈارت کﻨﺪ و بال بﺘﻮانﺪ به نقﺶ ﻗﺒلﯿﺶ بﺮگﺮدد و تﻤاشاگﺮ باشﺪ .
مایﮏ که بازویﺶ را ماساژ می داد دوباره در ذهﻦ گفﺖ  :آخ...
tarikhema.org

به ﻃﺮف بال ﭼﺮخﯿﺪ :تﻮ حالﺖ خﻮبه؟
بال که سﺮخ می شﺪ با کﻤﺮویی گفﺖ :آره  ،تﻮ خﻮبی؟
 ﻓکﺮ کﻨﻢ از پﺴﺶ بﺮمﯿامنﻤی خﻮام عﯿﻦ یه نﯿﻨی کﻮﭼﻮلﻮ که گﺮیه می کﻨه به نﻈﺮ بﯿام  .اما  ،پﺴﺮ درد داره! مایﮏ که آه و ناله
بازویﺶ را به ﻓﺮم دایﺮه واري ﭼﺮخانﺪ .

می کﺮد

بال گفﺖ :مﻦ هﻤﻮن عقﺐ می ایﺴﺘﻢ
به جاي درد  ،خﺠالﺖ و ﻏﻢ در ﭼهﺮه اش دیﺪه می شﺪ  .شایﺪ بﺪتﺮیﻦ حالﺖ نﺼﯿﺐ مایﮏ شﺪه بﻮد  .به ﻃﻮر حﺘﻢ امﯿﺪوار
بﻮدم که ایﻨﻄﻮرر باشﺪ  .حﺪاﻗﻞ او دیﮕﺮ بازي نﻤی کﺮد  .راکﺘﺶ را بﺴﯿار با دﻗﺖ پﺸﺘﺶ نﮕه داشﺖ  ،ﭼﺸﻤانﺶ از اﻓﺴﻮس
گﺸاد شﺪه بﻮدنﺪ بایﺪ خﻨﺪه ام را زیﺮ سﺮﻓه اي پﻨهان می کﺮدم .
امﺖ می خﻮاسﺖ بﺪانﺪ  :ﭼی خﻨﺪه داره ؟
زیﺮ لﺐ به او گفﺘﻢ :بعﺪا ً بهﺖ می گﻢ
بال دیﮕﺮ در بازي مﺸارکﺖ نکﺮد  .مﺮبی او را نادیﺪه گﺮﻓﺖ و گﺬاشﺖ تا مایﮏ به تﻨهایی بازي کﻨﺪ .
در پایان ساعﺖ سﺮاغ تﺴﺖ رﻓﺘﻢ و خانﻢ گﻮف اجازه داد زودتﺮ بﺮوم  .هﻤﭽﻨان که در مﺤﻮﻃه ي مﺪرسه ﻗﺪم می زدم با
دﻗﺖ به اﻓکار مایﮏ گﻮش می کﺮدم  .او تﺼﻤﯿﻢ گﺮﻓﺘه بﻮد با بال درمﻮرد مﻦ حﺮف بﺰنﺪ .
جﺴﯿکا ﻗﺴﻢ می خﻮره که اونها با هﻢ ﻗﺮار می ذارن  .ﭼﺮا ؟ ﭼﺮا اون بایﺪ بال رو انﺘﺨاب کﻨه ؟
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او مﺘﻮجه حادﺛه ي بﺰرگ نﺸﺪه بﻮد که بال مﺮا بﺮگﺰیﺪه اسﺖ .
 خﺐ؟او با تعﺠﺐ پﺮسﯿﺪ :خﻮب ﭼی؟
 تﻮ و کالﻦ ،ها؟تﻮ و اون اعﺠﻮبه  .اگه یه بﭽه پﻮلﺪار ایﻨقﺪر واسه تﻮ مهﻤه...
از گﻤان پﺴﺖ کﻨﻨﺪه ي او دنﺪان هایﻢ را به هﻢ سایﯿﺪم .
 ایﻦ مﻮﺿﻮع هﯿﭻ ربﻄی به تﻮ نﺪاره مایﮏحالﺖ تﺪاﻓعی گﺮﻓﺘه  .پﺲ حقﯿقﺖ داره  .لعﻨﺖ
 اصالً خﻮشﻢ نﻤﯿاداو با ﻃعﻨه گفﺖ  :مﺠﺒﻮر نﯿﺴﺘی خﻮشﺖ بﯿاد
ﭼﺮا بال نﻤی تﻮنه بﺒﯿﻨه اون ﭼه حﯿﻮون مﺘﻈاهﺮیه ؟ هﻤﺸﻮن هﻤﯿﻦ جﻮرن  .اون جﻮري که بهﺶ نﮕاه می کﻨه با دیﺪنﺶ بﺪنﻢ
می لﺮزه.

بﺮخﻮد لﺮزیﺪم  ،مﻨﺘﻈﺮ جﻮاب او شﺪم .
صﻮرت او ﻗﺮمﺰ شﺪ و  ،لﺐ هایﺶ را به هﻢ ﻓﺸﺮد گﻮیی نفﺴﺶ را حﺒﺲ کﺮده بﻮد .بعﺪ ،ناگهان ،به خﻨﺪه اﻓﺘاد .
حاﻻ داره بهﻢ می خﻨﺪه  .عالﯿه .
مایﮏ با دلﺨﻮري بﺮگﺸﺖ و رﻓﺖ تا لﺒاس هایﺶ را عﻮض کﻨﺪ .
به دیﻮار ورزشﮕاه تکﯿه دادم و سعی کﺮدم آرامﺸﻢ را باز یابﻢ .
او ﭼﻄﻮر تﻮانﺴﺖ به اتهامات مایﮏ بﺨﻨﺪد مایﮏ ﭼﻨان به هﺪف زده بﻮد که دیﮕﺮ داشﺘﻢ نﮕﺮان ایﻦ می شﺪم که مﺮدم
ﻓﻮرکﺲ دارنﺪ زیاد از حﺪ هﺸﯿار می شﻮنﺪ او ﭼﺮا بایﺪ با شﻨﯿﺪن ایﻦ عقﯿﺪه که مﻤکﻦ اسﺖ مﻦ او را بکﺸﻢ می خﻨﺪیﺪ  ،آن هﻢ
وﻗﺘی که می دانﺴﺖ کامالً حقﯿقﺖ دارد ؟ کﺠاي ایﻦ مﻮﺿﻮع خﻨﺪه دار بﻮد ؟
او ﭼه مﺸکلی داشﺖ ؟
آیا یﮏ حﺲ شﻮخ ﻃﺒعی بﯿﻤارگﻮنه داشﺖ ؟ ایﻦ به ذهﻨﯿﺘی که مﻦ از شﺨﺼﯿﺖ او داشﺘﻢ نﻤی خﻮرد  ،مﻦ از کﺠا می تﻮانﺴﺘﻢ
مﻄﻤﺌﻦ باشﻢ؟ یا شایﺪ خﯿاﻻت مﻦ درباره ي ﻓﺮشﺘه ي سﺒﮏ مﻐﺰ ﭼﻨﺪان هﻢ دوراز واﻗعﯿﺖ نﺒﻮدنﺪ  .در آن خﯿال او هﯿﭻ حﺲ
تﺮسی در خﻮد نﺪاشﺖ  .یﮏ لﻐﺖ بﺮاي آن وجﻮد داشﺖ  :شﺠاع  .مﻤکﻦ اسﺖ دیﮕﺮان او را احﻤﻖ بﺨﻮانﻨﺪ  ،اما مﻦ می
دانﺴﺘﻢ که او ﭼقﺪر تﯿﺰهﻮش اسﺖ  .هﺮﭼﻨﺪ اهﻤﯿﺘی نﺪاشﺖ که دلﯿﻞ آن ﭼﯿﺴﺖ  ،ایﻦ عﺪم تﺮس یا حﺲ شﻮخ ﻃﺒعی وارونه
بﺮاي او خﻮب نﺒﻮد  .آیا هﻤﯿﻦ کﻤﺒﻮدهاي عﺠﯿﺐ بﻮد که او را داﺋﻤاً در معﺮض خﻄﺮ ﻗﺮار می داد ؟ شایﺪ او هﻤﯿﺸه ایﻨﺠا به
مﻦ نﯿاز داشﺖ ...
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به هﻤﯿﻦ ﻃﺮیﻖ  ،روحﯿه ام در حال خﺮاب شﺪن بﻮد .

ﻓقﻂ اگﺮ می تﻮانﺴﺘﻢ به کارهایﻢ نﻈﻢ دهﻢ  ،خﻮدم را بی خﻄﺮ کﻨﻢ  ،سﭙﺲ شایﺪ کار درسﺘی بﻮد که در کﻨار او بﻤانﻢ .
زمانی که او ﻗﺪم به بﯿﺮون از ورزشﮕاه گﺬاشﺖ  ،شانه هایﺶ شﻖ بﻮدنﺪ و دوباره لﺐ پایﯿﻨﺶ بﯿﻦ دنﺪان هایﺶ بﻮد نﺸانه اي
از پﺮیﺸانی .اما به مﺤﺾ ایﻨکه ﭼﺸﻤانﺶ با ﭼﺸﻢ هاي مﻦ تالﻗی کﺮدنﺪ  ،شانه هاي سﺨﺘﺶ شﻞ شﺪنﺪ و لﺒﺨﻨﺪ جانانه اي
روي صﻮرتﺶ نقﺶ بﺴﺖ  .ایﻦ حالﺖ  ،عﺠﯿﺐ آرام و مﺤﺒﺖ آمﯿﺰ بﻮد  .او بﺪون معﻄلی مﺴﺘقﯿﻢ به کﻨار مﻦ ﻗﺪم بﺮداشﺖ ،
ﻓقﻂ زمانی ایﺴﺘاد که به ﻗﺪري نﺰدیﮏ بﻮد که گﺮماي بﺪنﺶ مانﻨﺪ امﻮاج دریا به مﻦ بﺮخﻮرد می کﺮد .
زمﺰمه وار گفﺖ :سالم
یﮏ بار دیﮕﺮ  ،هﯿﺠانی که در ایﻦ لﺤﻈه حﺲ می کﺮدم  ،بی سابقه بﻮد .
گفﺘﻢ :سالم
و بعﺪ به دلﯿﻞ ایﻨکه ناگهان روحﯿه ام به ﻗﺪري خﻮب بﻮد و شاداب بﻮد که نﻤی تﻮانﺴﺘﻢ در بﺮابﺮ مﯿﻞ به اذیﺖ کﺮدن او
مقامﺖ کﻨﻢ اﺿاﻓه کﺮدم:کالس ورزش ﭼﻄﻮر بﻮد؟
لﺒﺨﻨﺪ از لﺒﺶ مﺤﻮ می شﺪ :بﺪ نﺒﻮد
او اﻓﺘﻀاح دروغ می گفﺖ .

می خﻮاسﺘﻢ مﻮﺿﻮع را مﻄﺮح کﻨﻢ هﻨﻮز نﮕﺮان سﺮ او بﻮدم ؛ آیا او درد می کﺸﯿﺪ ؟ اما بعﺪ اﻓکار مایﮏ نﯿﻮتﻮن به ﻗﺪري
بلﻨﺪ بﻮد که تﻤﺮکﺰم را بﺮهﻢ زد .
ازش مﺘﻨفﺮم  .الهی بﻤﯿﺮه  .امﯿﺪوارم اون ماشﯿﻦ زرق و بﺮق دارشﻮ صاف بکﻮبه به یه صﺨﺮه  .ﭼﺮا دسﺖ از سﺮ بال
بﺮنﻤی داره ؟ بﭽﺴﺒه به امﺜال خﻮدش به اعﺠﻮبه ها .
بال پﺮسﯿﺪ :ﭼی شﺪه؟
ﭼﺸﻢ هایﻢ دوباره روي صﻮرت بال مﺘﻤﺮکﺰ شﺪنﺪ  .او نﮕاهی به پﺸﺖ سﺮ مایﮏ انﺪاخﺖ که راهﺶ را کﺸﯿﺪه بﻮد و می
رﻓﺖ و بعﺪ  ،دوباره به مﻦ خﯿﺮه شﺪ .
اﻗﺮار کﺮدم :مایﮏ نﯿﻮتﻮن داره رو اعﺼاب مﻦ راه می ره
دهانﺶ باز مانﺪ  ،لﺒﺨﻨﺪش مﺤﻮ شﺪ  .احﺘﻤاﻻً ﻓﺮامﻮش کﺮده بﻮد که مﻦ ﻗﺪرت ایﻦ را دارم که ﻃی یﮏ ساعﺖ گﺬشﺘه بﺪبﺨﺘی
او را تﻤاشا کﻨﻢ  ،یا امﯿﺪوار بﻮد که آن را به کار نﺒﺮده باشﻢ
 تﻮ که دوباره گﻮش نﻤی کﺮدي؟ سﺮت ﭼﻄﻮره؟از بﯿﻦ دنﺪان هایﺶ گفﺖ:باورم نﻤی شه
و بعﺪ به مﻦ پﺸﺖ کﺮد با خﺸﻢ به ﻃﺮف مﺤﻮﻃه ي پارکﯿﻨﮓ رﻓﺖ  .پﻮسﺘﺶ ﻗﺮمﺰ پﺮرنﮓ شﺪه بﻮد او خﺠالﺖ زده بﻮد .
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پا به پاي او ﻗﺪم بﺮداشﺘﻢ  ،امﯿﺪوار بﻮدم عﺼﺒانﯿﺘﺶ سﺮیﻊ تﺮ ﻓﺮو نﺸﯿﻨﺪ  .معﻤﻮﻻً او زود مﺮا می بﺨﺸﯿﺪ .

تﻮﺿﯿﺢ دادم :تﻮ خﻮدت به ایﻦ اشاره کﺮدي که مﻦ هﯿﭻ وﻗﺖ تﻮرو سﺮ کالس ورزش نﺪیﺪم  .هﻤﯿﻦ حﺮف باعﺚ شﺪ کﻨﺠکاو
بﺸﻢ
او جﻮاب نﺪاد ؛ ابﺮوهایﺶ در هﻢ کﺸﯿﺪه شﺪنﺪ .
زمانی که مﺘﻮجه شﺪ راه ماشﯿﻦ مﻦ به وسﯿله ي جﻤعﯿﺘی از شاگﺮدان مﺬکﺮ مﺴﺪود شﺪه اسﺖ ناگهان ایﺴﺘاد .
مﻮنﺪم با ایﻦ ﭼﯿﺰ ﭼقﺪر سﺮعﺖ رﻓﺘﻦ...
دنﺪه شﻮ نﮕاه ...تاحاﻻ ﻏﯿﺮ از تﻮي مﺠله ها از ایﻨا نﺪیﺪه بﻮدم...
کاش شﺶ هﺰار دﻻر یه جا خﻮابﻮنﺪه بﻮدم ...
دﻗﯿقاً به هﻤﯿﻦ دلﯿﻞ بهﺘﺮ بﻮد که رزالی ﻓقﻂ در خارج از شهﺮ از ایﻦ اتﻮمﺒﯿﻞ اسﺘفاده کﻨﺪ .
از بﯿﻦ جﻤعﯿﺖ پﺴﺮان آرزومﻨﺪ راهﻢ را باز کﺮدم ؛ بال  ،پﺲ از لﺤﻈه اي دودلی  ،به دنﺒالﻢ آمﺪ .
هﻤﭽﻨان که او سﻮار شﺪ  ،زیﺮ لﺐ گفﺘﻢ :تابلﻮ
با تعﺠﺐ پﺮسﯿﺪ:ﭼه نﻮع ماشﯿﻨﯿه؟

او اخﻢ کﺮد :مﺪلﺶ رو نﮕفﺘﻢ
 ایﻦ یه بی  .ام ِ .و هﺴﺖﭼﺸﻢ هایﻢ را ﭼﺮخی دادم و بعﺪ تﻤﺮکﺰ کﺮدم تا بﺪون ایﻨکه کﺴی را زیﺮ بﮕﯿﺮم دنﺪه عقﺐ از پارك خارج شﻮم  .مﺠﺒﻮر
بﻮدم نﮕاهﻢ را به ﭼﺸﻢ هاي ﭼﻨﺪ پﺴﺮ که انﮕار مایﻞ نﺒﻮدنﺪ از سﺮ راه مﻦ کﻨار بﺮونﺪ ﻗفﻞ کﻨﻢ  .به نﻈﺮ می رسﯿﺪ نﯿﻢ ﺛانﯿه
مالﻗات با ﭼﺸﻢ ﻏﺮه ي مﻦ بﺮاي ﻗانﻊ کﺮدنﺸان کاﻓی باشﺪ .
از او پﺮسﯿﺪم :هﻨﻮز عﺼﺒانی هﺴﺘی؟
دیﮕﺮ اخﻢ نکﺮده بﻮد
به تﻨﺪي گفﺖ :شﮏ نکﻦ.
آه کﺸﯿﺪم  .شایﺪ نﺒایﺪ ایﻦ مﻮﺿﻮع را مﻄﺮح می کﺮدم  .اوه خﺐ ...به گﻤانﻢ می تﻮانﺴﺘﻢ سعی کﻨﻢ اوﺿاع بهﺘﺮ شﻮد
 اگه عﺬر خﻮاهی کﻨﻢ مﻨﻮ می بﺨﺸی؟لﺤﻈه اي به آن ﻓکﺮ کﺮد  .تﺼﻤﯿﻤﺶ را گﺮﻓﺖ :شایﺪ ...اگه عﺬرخﻮاهﯿﺖ از ته دل و جﺪي باشه و  ،اگه ﻗﻮل بﺪي که
دوباره ایﻦ کارو تکﺮار نکﻨی
ﻗﺼﺪ نﺪاشﺘﻢ به او دروغ بﮕﻮیﻢ و  ،هﯿﭻ جﻮري نﻤی شﺪ با آن شﺮط مﻮاﻓقﺖ کﻨﻢ  .شایﺪ می شﺪ معاوﺿه ي دیﮕﺮي کﺮد .
 -خﻮب  ،اگه عﺬرخﻮاهی مﻦ جﺪي باشه و  ،اجازه بﺪم روز شﻨﺒه تﻮ رانﻨﺪگی کﻨی ﭼی؟
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با ﻓکﺮ آن از درون به خﻮد لﺮزیﺪم
هﻤﭽﻨان که معامله ي جﺪیﺪ را سﺒﮏ سﻨﮕﯿﻦ می کﺮد ﭼﯿﻦ بﯿﻦ ابﺮو هایﺶ نﻤایان شﺪه بﻮد .پﺲ از لﺤﻈه اي ﻓکﺮ ،گفﺖ:
ﻗﺒﻮله
حاﻻ بﺮاي معﺬرت خﻮاهی ام ...ﻗﺒالً هﺮگﺰ سعی نکﺮده بﻮدم از روي عﻤﺪ بال را گﯿﺞ کﻨﻢ  ،اما به نﻈﺮ می رسﯿﺪ حاﻻ زمان
خﻮبی باشﺪ  .هﻤان ﻃﻮر که از مﺪرسه دور می شﺪیﻢ عﻤﯿقاً به ﭼﺸﻢ هاي او خﯿﺮه شﺪم  ،در ایﻦ ﻓکﺮ بﻮدم که آیا ایﻦ کار را
درسﺖ انﺠام می دهﻢ یا نه  .تﺮﻏﯿﺐ کﻨﻨﺪه تﺮیﻦ لﺤﻦ صﺪایﻢ را بکار بﺮدم .
 پﺲ  ،خﯿلی مﺘاسفﻢ که ناراحﺘﺖ کﺮدمﻗلﺒﺶ تﻨﺪ تﺮ از ﻗﺒﻞ در سﯿﻨه کﻮبﯿﺪ و ریﺘﻢ آن ناگهان نامﻨﻈﻢ شﺪ  .ﭼﺸﻢ هایﺶ گﺸاد شﺪنﺪ و به نﻈﺮ انﺪکی بهﺖ زده می رسﯿﺪ
.
مﻦ هﻢ بﺮاي بﺮگﺮﻓﺘﻦ نﮕاهﻢ از ﭼﺸﻤان او انﺪکی دﭼار مﺸکﻞ بﻮدم  .مﻦ هﻢ لﺒﺨﻨﺪ مالیﻤی زدم  .انﮕار درسﺖ انﺠامﺶ داده
بﻮدم  .مﺴلﻤاً به هﻤان انﺪازه گﯿﺞ شﺪه بﻮدم  .خﻮب بﻮد که ایﻦ جاده را خﻮب به خاﻃﺮ داشﺘﻢ .
بﺮاي کامﻞ شﺪن معاهﺪه اﺿاﻓه کﺮدم :و مﻦ روز شﻨﺒه صﺒﺢ خﯿلی زود جلﻮي در خﻮنه ي شﻤا خﻮاهﻢ بﻮد
او به سﺮعﺖ پلﮏ زد  ،سﺮش را تکان داد انﮕار که می خﻮاسﺖ اﻓکاري را از آن دور کﻨﺪ  .گفﺖ  :اوم ...اگه ﭼارلی یه
ولﻮوي ناشﻨاس رو جلﻮي خﻮنه بﺒﯿﻨه ﭼﻨﺪان کﻤکی به وﺿعﯿﺖ نﻤی کﻨه

 ﻗﺼﺪ نﺪاشﺘﻢ با ماشﯿﻦ بﯿامشﺮوع کﺮد تا بﭙﺮسﺪ
 ﭼﻄﻮرحﺮﻓﺶ را ﻗﻄﻊ کﺮدم  .بﺪون ایﻨکه دیﺪه باشﺪ تﻮﺿﯿﺢ جﻮاب آن سﻮال سﺨﺖ بﻮد و ،حاﻻ ﭼﻨﺪان مﻮﻗﻊ مﻨاسﺒی نﺒﻮد
 نﮕﺮانﺶ نﺒاش  .مﻦ اونﺠا خﻮاهﻢ بﻮد  ،بﺪون ماشﯿﻦسﺮش را به یﮏ ﻃﺮف خﻢ کﺮد و لﺤﻈه اي به نﻈﺮ می رسﯿﺪ می خﻮاهﺪ بﯿﺸﺘﺮ اصﺮار کﻨﺪ  ،اما بعﺪ انﮕار نﻈﺮش را
عﻮض کﺮد .
او پﺮسﯿﺪ :هﻨﻮز بعﺪا ً نﺸﺪه؟
بﯿاد گفﺘﮕﻮي ناتﻤام امﺮوز در کاﻓه تﺮیا اﻓﺘادم ؛ او بی خﯿال یﮏ سﻮال سﺨﺖ نﻤی شﺪ مﮕﺮ ایﻨکه بﺨﻮاهﺪ سﺮ سﻮال
ناخﻮشایﻨﺪ تﺮي بﺮگﺮدد .
با بی مﯿلی مﻮاﻓقﺖ کﺮدم :به گﻤﻮنﻢ بعﺪا ً شﺪه
جلﻮي خانه ي او پارك کﺮدم  ،از ﻓکﺮ ایﻨکه ﭼﻄﻮر بایﺪ تﻮﺿﯿﺢ دهﻢ عﺼﺒی می شﺪم ...بﺪون آشکار کﺮدن ﻃﺒﯿعﺖ هﯿﻮﻻ
مﺂبانه ام  ،بﺪون ایﻨکه دوباره او را وحﺸﺖ زده کﻨﻢ  .یا ایﻨکه اشﺘﺒاه بﻮد ؟ که بﺨﺶ تاریﮏ وجﻮدم را به کﻢ تﺮیﻦ حﺪ نﺸان
دهﻢ ؟
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او با هﻤان ماسﮏ عالﻗه مﻨﺪ و مﺆدبانه اي که مﻮﻗﻊ ناهار بﺮ ﭼهﺮه گﺬاشﺘه بﻮد مﻨﺘﻈﺮ مانﺪ  .اگﺮ ایﻨقﺪر پﺮیﺸان نﺒﻮدم ،
آرامﺶ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿعی او می تﻮانﺴﺖ مﺮا بﺨﻨﺪانﺪ .
پﺮسﯿﺪم  :هﻨﻮزم می خﻮاي بﺪونی ﭼﺮا نﻤی تﻮنی شکار کﺮدن مﻨﻮ بﺒﯿﻨی؟
او گفﺖ  :خﻮب  ،بﯿﺸﺘﺮ عکﺲ العﻤلﺖ مﻨﻮ مﺘعﺠﺐ می کﻨه
درحالی که امﯿﺪوار بﻮدم آن را انکار کﻨﺪ ،پﺮسﯿﺪم :مﻦ تﻮرو تﺮسﻮنﺪم؟
 نهسعی کﺮدم لﺒﺨﻨﺪ نﺰنﻢ و  ،شکﺴﺖ خﻮردم
 معﺬرت می خﻮام که تﺮسﻮنﺪمﺖو بعﺪ لﺒﺨﻨﺪم مﺤﻮ شﺪ  :ﻓقﻂ به خاﻃﺮ تﺼﻮر بﻮدن تﻮ دراونﺠا بﻮد ...وﻗﺘی ما مﺸﻐﻮل شکار هﺴﺘﯿﻢ
 ایﻦ ﻃﻮري بﺪ می شﺪ؟تﺼﻮیﺮ ذهﻨی ﻏﯿﺮ ﻗابﻞ تﺤﻤﻞ بﻮد بال ،بﺴﯿار آسﯿﺐ پﺬیﺮ در تاریکی مﺤﺾ؛ خﻮدم ،از کﻨﺘﺮل خارج ...سعی کﺮدم آن را از
سﺮم دور کﻨﻢ

 ﭼﻮن...؟نفﺲ عﻤﯿقی کﺸﯿﺪم  ،بﺮاي دﻗﯿقه اي روي عﻄﺶ سﻮزان تﻤﺮکﺰ کﺮدم  .احﺴاس کﺮدن اش  ،کﻨﺘﺮل آن  ،ﺛابﺖ کﺮدن ایﻨکه
بﺮآن سلﻄه دارم .عﻄﺶ دیﮕﺮ هﺮگﺰ مﺮا کﻨﺘﺮل نﻤی کﺮد -خﻮاسﺘه بﻮدن که ایﻦ ﻃﻮر باشﺪ  .مﻦ بﺮاي او بی خﻄﺮ می
بﻮدم .به ابﺮها خﯿﺮه شﺪم بﺪون ایﻨکه آنها را بﺒﯿﻨﻢ  ،آرزو داشﺘﻢ می شﺪ باور کﻨﻢ که اگﺮ وﻗﺘی که بﻮي او به مﺸامﻢ می
رسﯿﺪ در حال شکار بﻮدم  ،عﺰم و اراده ي مﻦ تﻐﯿﯿﺮي به وجﻮد می آورد .
به او گفﺘﻢ :وﻗﺘی ما شکار می کﻨﯿﻢ ...کامالً اسﯿﺮ حﻮاس و احﺴاساتﻤﻮن می شﯿﻢ
ﻗﺒﻞ از اداي هﺮ کلﻤه به آن ﻓکﺮ می کﺮدم  :دیﮕه ﻓکﺮ و مﻨﻄﻖ بﺮما حاکﻢ نﯿﺴﺖ  .مﺨﺼﻮصاً حﺲ بﻮیایی ما  .اگه وﻗﺘی که
کﻨﺘﺮل خﻮدم رو اون جﻮر از دسﺖ دادم تﻮ جایی نﺰدیﮏ مﻦ باشی...
سﺮم را از درد ایﻦ ﻓکﺮ که در آن زمان ایﻦ اتفاق می اﻓﺘاد تکان دادم .
به ﻃﭙﺶ ﻗلﺐ او گﻮش سﭙﺮدم  ،و بعﺪ با بی ﻗﺮاري  ،به ﻃﺮف او بﺮگﺸﺘﻢ  ،تا ﭼﺸﻢ هایﺶ را بﺨﻮانﻢ .
صﻮرت بال آرام بﻮد  ،ﭼﺸﻤانﺶ جﺪي  .دهان او به خاﻃﺮ آنﭽه که حﺪس می زدم نﮕﺮانی باشﺪ انﺪکی جﻤﻊ شﺪه بﻮد  .اما
نﮕﺮانی از ﭼه بابﺖ؟ امﻨﯿﺖ خﻮدش؟ یا ﻏﻢ و انﺪوه مﻦ؟ هﻤﭽﻨان به او ﭼﺸﻢ دوخﺘه بﻮدم  ،سعی داشﺘﻢ حالﺖ مﺒهﻢ ﭼهﺮه ي او
را به حقﯿقﺖ مﺴلﻢ تﺮجﻤه کﻨﻢ .
او مﺘقابالً به مﻦ خﯿﺮه شﺪ  .پﺲ از دﻗﯿقه اي ﭼﺸﻤانﺶ گﺸادتﺮ شﺪنﺪ و  ،مﺮدمﮏ آنها بﺰرگﺘﺮ شﺪ  ،هﺮﭼﻨﺪ که تﻐﯿﯿﺮي در
نﻮر به وجﻮد نﯿامﺪه بﻮد.
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به نفﺲ نفﺲ اﻓﺘادم و  ،ناگهان سکﻮت داخﻞ ماشﯿﻦ به یﮏ هﻤهﻤه می مانﺪ  ،درسﺖ مﺜﻞ امﺮوز عﺼﺮ در کالس زیﺴﺖ
شﻨاسی تاریﮏ .الکﺘﺮیﺴﯿﺘه دوباره بﯿﻦ ما به جﺮیان درآمﺪ  ،و شهﻮت مﻦ و آرزوي دسﺖ زدن به او  ،حﺘی از تﻤﻨا هاي
عﻄﺸﻢ نﯿﺰ ﻗﻮي تﺮ بﻮد .
ﺿﺮبه هاي الکﺘﺮیﺴﯿﺘه باعﺚ می شﺪ حﺲ کﻨﻢ دوباره ﻗلﺒﻢ می زنﺪ  .بﺪنﻢ با آن می رﻗﺼﯿﺪ  .انﮕار انﺴان بﻮدم  .بﯿﺶ از هﺮ
ﭼﯿﺰي در دنﯿا ناامﯿﺪانه بﺮاي یاﻓﺘﻦ ﻗﺪرت  ،کﻨﺘﺮلی که مﺮا ﻗادر سازد  ،دلﻢ می خﻮاسﺖ گﺮماي لﺒهاي او را روي لﺒهایﻢ
احﺴاس کﻨﻢ  .بﺮاي لﺤﻈه اي دهانﻢ را نﺰدیﮏ پﻮسﺖ او بﺒﺮم  ،کلﻨﺠار رﻓﺘﻢ ...
او به زحﻤﺖ هﻮا را داخﻞ ریه هایﺶ کﺸﯿﺪ و تازه مﺘﻮجه شﺪم که زمانی که نفﺲ هاي مﻦ تﻨﺪ شﺪ  ،تﻨفﺲ او کامالً ﻗﻄﻊ شﺪه
بﻮد .
ﭼﺸﻢ هایﻢ را بﺴﺘﻢ  ،سعی داشﺘﻢ ارتﺒاﻃی که بﯿﻦ ما ایﺠاد شﺪه بﻮد را بﺸکﻨﻢ .
دیﮕه اشﺘﺒاه بﺴه .
وجﻮد بال به هﺰار رشﺘه ي کﯿﻤﯿایی ﻇﺮیﻒ بﻨﺪ بﻮد  ،که هﻤه بﺴﯿار آسان از هﻢ می گﺴﯿﺨﺘﻨﺪ  .انﺒﺴاط ریﺘﻤﯿﮏ ریه هاي او
 ،جﺮیان اکﺴﯿﮋن  ،بﺮاي او مﺴﺌله ي مﺮگ و زنﺪگی بﻮد  .پﺮپﺮ زدن ﻗلﺐ حﺴاس او می تﻮانﺴﺖ به خاﻃﺮ هﺮ گﻮنه حادﺛه
ي احﻤقانه یا بﯿﻤاري یا ...به خاﻃﺮ مﻦ مﺘﻮﻗﻒ شﻮد .

بﯿﺸﺘﺮ هﻢ نﻮعان ما نامﯿﺮا بﻮدن را بﺮتﺮ از هﺮ ﭼﯿﺰ دیﮕﺮي می دانﺴﺘﻨﺪ  .حﺘی انﺴان هایی بﻮدنﺪ که آرزویﺶ را داشﺘﻨﺪ ،
کﺴانی که در مکان هاي تاریﮏ به دنﺒال آن کﺴی می گﺸﺘﻨﺪ که می تﻮانﺴﺖ تﯿﺮه تﺮیﻦِ هﺪیه ها را به آنها بﺪهﺪ ...
ما نه .خانﻮاده ي مﻦ ایﻦ گﻮنه نﺒﻮدنﺪ  .ما هﺮﭼﯿﺰي را می دادیﻢ تا انﺴان باشﯿﻢ .
اما هﯿﭻ کﺪام از ما تا به حال به حﺪي که مﻦ اﻵن ناامﯿﺪانه در ﻃلﺐ یﮏ راه بازگﺸﺖ بﻮدم آن را نﺨﻮاسﺘه بﻮد .
به حفﺮه ها  ،نقﻄه هاي ذره بﯿﻨی شﯿﺸه ي جلﻮیی اتﻮمﺒﯿﻞ خﯿﺮه شﺪم  ،انﮕار راه ﭼاره اي در شﯿﺸه مﺨفی شﺪه بﻮد  .از
شﺪت الکﺘﺮیﺴﯿﺘه کاسﺘه نﺸﺪ و مﻦ  ،مﺠﺒﻮر بﻮدم بﺮاي نﮕه داشﺘﻦ دسﺖ هایﻢ روي ﻓﺮمان تﻤﺮکﺰ کﻨﻢ .
دسﺖ راسﺘﻢ دومﺮتﺒه  ،به خاﻃﺮ زمانی که ﻗﺒالً او را لﻤﺲ کﺮده بﻮدم  ،بﺪون درد شﺮوع به تﯿﺮ کﺸﯿﺪن کﺮد .
 بال  ،ﻓکﺮ می کﻨﻢ حاﻻ دیﮕه بایﺪ بﺮي داخﻞاو ﻓﻮرا ً اﻃاعﺖ کﺮد  ،بﺪون ایﻨکه ﭼﯿﺰي بﮕﻮیﺪ  ،از اتﻮمﺒﯿﻞ خارج شﺪ و در را پﺸﺖ سﺮش بﺴﺖ  .آیا او هﻢ مﺜﻞ مﻦ
واﺿﺢ شﺪت ﻓاجعه را احﺴاس کﺮده بﻮد ؟
آیا رﻓﺘﻦ باعﺚ آزارش شﺪه بﻮد ؟ به هﻤان انﺪازه که ایﻨکه بﮕﺬارم او بﺮود مﺮا آزار می داد ؟ ﻓقﻂ دانﺴﺘﻦ ایﻨکه بﺰودي او
را می دیﺪم مایه ي تﺴلی می شﺪ  .زودتﺮ از وﻗﺘی که او مﺮا می دیﺪ  .با آن ﻓکﺮ لﺒﺨﻨﺪ زدم  ،بعﺪ پﻨﺠﺮه را پایﯿﻦ کﺸﯿﺪم و
به ﻃﺮف آن خﻢ شﺪم تا یﮏ بار دیﮕﺮ با او حﺮف بﺰنﻢ -حاﻻ که گﺮماي بﺪن او بﯿﺮون از اتﻮمﺒﯿﻞ بﻮد بی خﻄﺮتﺮ بﻮد .
او با کﻨﺠکاوي بﺮگﺸﺖ تا بﺒﯿﻨﺪ مﻦ ﭼه می خﻮاسﺘﻢ .
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باور نﺪاشﺘﻢ که هﺮ کﺪام از اعﻀاي خانﻮاده ام  ،اگﺮ شانﺴی بﺮاي بازگﺸﺖ به آنها داده می شﺪ مﺮدد می مانﺪنﺪ اگﺮ می
تﻮانﺴﺖ دومﺮتﺒه ﻓﻨاناپﺬیﺮي را با ﻓﻨاپﺬیﺮي مﺒادله کﻨﺪ  .هﺮ یﮏ از ما حاﺿﺮ بﻮد بﺮاي آن روي آتﺶ بایﺴﺘﺪ  .بﺮاي روزها
یا اگﺮ ﻻزم بﻮد ﻗﺮن ها بﺴﻮزد .
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با وجﻮد ایﻦ هﻤه سﻮالی که امﺮوز پﺮسﯿﺪه بﻮد  ،هﻤﭽﻨان کﻨﺠکاو بﻮد  .از کﻨﺠکاوي خﻮدم هﯿﭻ کاسﺘه نﺸﺪه بﻮد ؛ امﺮوز
جﻮاب دادن به سﻮاﻻت او تﻨها اسﺮار مﺮا ﻓاش کﺮده بﻮد ﭼﯿﺰهاي انﺪکی از او دسﺘﮕﯿﺮم شﺪه بﻮد اما هﻤه حﺪس و گﻤان هاي
خﻮدم بﻮدنﺪ  .ایﻦ عادﻻنه نﺒﻮد .
 اوه  ،بال؟ بله؟ ﻓﺮدا نﻮبﺖ مﻨهپﯿﺸانﯿﺶ ﭼﯿﻦ اﻓﺘاد:بﺮاي ﭼه کاري نﻮبﺖ تﻮﺋه؟
 بﺮاي سﻮال پﺮسﯿﺪنﻓﺮدا  ،زمانی که در مکان امﻦ تﺮي بﻮدیﻢ و شاهﺪانی دور و بﺮمان بﻮدنﺪ  ،جﻮاب هاي خﻮدم را می گﺮﻓﺘﻢ  .با آن ﻓکﺮ
نﯿﺸﺨﻨﺪ زدم و بعﺪ  ،به دلﯿﻞ ایﻨکه او هﯿﭻ حﺮکﺘی بﺮاي رﻓﺘﻦ انﺠام نﺪاد  ،به راه اﻓﺘادم  .حﺘی حاﻻ که او بﯿﺮون از ماشﯿﻦ
بﻮد  ،انعکاس الکﺘﺮیﺴﯿﺘه در هﻮا احﺴاس می شﺪ  .مﻦ هﻢ می خﻮاسﺘﻢ خارج شﻮم  ،تا به عﻨﻮان بهانه اي بﺮاي مانﺪن در
کﻨارش  ،او را تا دم در هﻤﺮاهی کﻨﻢ...

پایان ﻓﺼﻞ دوازدهﻢ

تﻮﺿﯿﺤی در مﻮرد کﺘاب

ﭼهار کﺘاب اول ایﻦ سﺮي کﺘابهاي سﺒﮏ ﻓانﺘﺰي  ،تﺮسﻨاك (خﻮن آشامی و گﺮگﯿﻨه اي ) با اسﺘقﺒال بﺴﯿار باﻻیي روبه رو
شﺪ .
به هﻤﯿﻦ خاﻃﺮ ﻃﺮﻓﺪاران میر تقاﺿاي نﻮشﺘﻦ ادامه کﺘاب را داشﺘﻨﺪ  .اما ﭼﻮن کﺘاب پایان خﻮب و ﻗابﻞ ﻗﺒﻮلی داشﺘه اسﺖ ،
میر آن را خﺮاب نکﺮد و دسﺖ به کار جﺪیﺪي زد .
میر داسﺘان کﺘاب اول مﺠﻤﻮعه گﺮگ ومﯿﺶ ( )Twilightرا که راوي آن ایﺰابال سﻮآن بﻮد  ،در خﻮرشﯿﺪ نﯿﻤه شﺐ جایﺶ
را به ادوارد کالﻦ خﻮن آشام داد تا خﻮانﻨﺪه درك بهﺘﺮي از عﺸﻖ او دربﺮابﺮ بال پﯿﺪا کﻨﺪ و بﺪانﺪ ﭼه ﭼﯿﺰ ایﻦ دخﺘﺮ ساده
،ادوارد کالﻦ زیﺒا و ﻓﻨاناپﺬیﺮ را مﺴﺤﻮر کﺮده اسﺖ .
کﺘاب خﻮرشﯿﺪ نﯿﻤه شﺐ ( )Midnight Sunکه به گﻮنه اي در سﺮي کﺘابهاي حﻤاسه تﻮآیالیﺖ ()Twilight Saga
ﻗﺮار مﯿﮕﯿﺮد در نﯿﻤه راه که تﻮسﻂ اسﺘفﻨی میر در حال نﻮشﺘﻦ بﻮد  ،ﻗﺒﻞ از اتﻤام  ،دوازده ﻓﺼﻞ ابﺘﺪایﺶ بﺪون اجازه خانﻢ
میر لﻮ رﻓﺖ  .ایﻦ کار باعﺚ ناراحﺘی شﺪیﺪ ایﻦ نﻮیﺴﻨﺪه شﺪ و دسﺖ از ادامه دادن داسﺘان کﺸﯿﺪ  .او گفت  :اگر اﻻن  ،با این
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دیﮕﺮ اشﺘﺒاهی در کار نﺒﻮد  .پایﻢ را روي پﺪال گاز ﻓﺸﺮدم و بعﺪ  ،هﻤان ﻃﻮر که او پﺸﺖ سﺮم ناپﺪیﺪ می شﺪ آهی کﺸﯿﺪم .
به نﻈﺮ می رسﯿﺪ که مﻦ هﻤﯿﺸه یا به سﻤﺖ بال می دویﺪم یا از او ﻓﺮار می کﺮدم  ،هﯿﭻ وﻗﺖ در یﮏ جا نﻤی مانﺪم  .اگﺮ
ﻗﺮار بﻮد روزي آرامﺶ داشﺘه باشﯿﻢ بایﺪ راهی بﺮاي یﮏ جا بﻨﺪ شﺪن می یاﻓﺘﻢ .
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وﺿعیت ﻓکری سعی به ادامه دادن داستان کنم  ،ممکنه جیمز پیروز بشه و تمام کالن ها بمیرن ؛ که هیﭻ مطابقتی با اصل
داستان نداره  .در هر صورت  ،من برای اتفاﻗی که برای ادامه ی این کتاب اﻓتاد بسیار ناراحتم و برای مدتی نا معین
نوشتنش رو متوﻗف می کنم
میر  12ﻓصل لو رﻓته ی کتاب را برای طرﻓدارانی که آن را نخوانده بودند در سایت خود ﻗرار داد تا حس نکنند که باید
ﻓداکاری کنند.

امیدوارم از خواندن کتاب لذت برده باشید
آنﭼه که در این کتاب ها توسط سایت بهـ توپــ ﻗرار داده میشود نوشته هاي نویسنده کتاب میباشد و سایت ما هیﭼﮕونه
.مسﺋولیتي در ﻗبال محتوا ندارد
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ساخت کتاب توسط سایت بهـ توپـــ

صفحه 241

برای دانلود رمان های بیشتر به سایت  behtoop.comمراجعه کنید
PDF.tarikhema.org

