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 :کنید کلیک زیر لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان این اثر در

 98رمان  انجمن

 خالصه:

گذرد؛ دائم مشغول از بین بردن موجوداتی است که بدون فرمان فرستاده شدن او به زمین میهشتصد سال از 

جونز، زمانی که در آسمان، درحال انجام وظیفه بود، مرتکب گناهی بزرگ شد و اند. هنریخداوند به زمین آمده

لب آمرزش ط؛ یا اه بیشتر نداردخداوندیکتا، او را برای مجازات به زمین تبعید کرد، تا شاید توبه کند. او دو ر

الزمان در زمین بماند و موجودات غیرارگانیک را به دنیای خودشان کند و به آسمان برگردد یا تا آخر

  .بازگرداند و درآخر، به جهنم پای بگذارد

 :مقدمه

 .اندشده هایی چون: جن، روح، شبح و... نام گذاریاند؛ با اسماز سالیان پیش، موجوداتی به زمین آمده

 بعضی از آنها، به دستور خداوند در زمین هستند

 .اندو بعضی دیگر، به میل خویش به زمین آمده

 .شوندها، باعث آزار و اذیت ساکنان زمین میآن

 !د؟ها به آرامش احتیاج ندارنکافی نیست؟ بی عدالتی تا کی؟ آیا انسان

 .رندبه فرد خاصی برای خالص شدن از این شرایط احتیاج دا

 ها حال کجاست؟او کیست؟ ناجی روح آن

 در آسمان در حال نظارت است، یا در زمین درحال قدم زدن؟

 *ارداین داستان کامال تخیلی است و قصد عوض کردن افکار یا بی احترامی به هیچ عقاید و دینی را ند*

 

 

 

 

http://forum.roman98.com/
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 با دست آزادم، چتر مشکی رنگم رام و ای رنگ را زیر بـ*ـغل زدبا جلدی قهوه "اصل تئوری کوانتوم"کتاب 

م. در را در آسمان معلق قرار دادم. از خیابان شلوغ گذشتم. خود را به آن طرف خیابان رساند باز کردم و آن

زد؛ زیرا رفتم احساس غریبی در قلبم جوانه میآنجا، پارکی سرسبز، اما شلوغ قرار داشت. هر زمان به آنجا می

پارک مشغول انجام کاری بودند، که در هاییکردم. به آدمبا کسی ارتباط برقرار می شناختم و نهنه کسی را می

دویدند. غافل از های رنگارنگی در تن داشتند و از یک طرف پارک، به یک طرف دیگر آن میخیره شدم. لباس

ک رفتم. منظم در ای رنگ پارهای قهوهبه سمت نمیکت .کنندزندگی می موازی، چه آسودههای هیاهوی جهان

ای ها توجهم را به خود جلب کرد که به سمتش رفتم. روی نیمکتی که قهوهکنار هم قرار داشتند؛ یکی از آن

ی رنگ بود، نشستم. نیمکت، درست زیر یک درخت چنار قرار داشت و از برخورد قطرات باران بر جسم رو

ب را باز کردم و آرام روی نیمکت قرار دادم. کتاچتر مشکی رنگم را بستم؛ آن را  .کردنیمکت، جلوگیری می

اگاه مشغول خواندن کتابی راجب علم ماوراء شدم؛ کتابی به زبان التین. مشغول خواندن کتاب بودم که ن

 :. دخترک با صدایی رسا گفتنشست. کتاب را ورق زدمکنارمدختری

  کنید؟مطالعه میسالم آقای جونز، چه کتابی -

  .لند کردم در چشمان آبی زیبایش خیره شدمسرم را کمی ب

 :همانند او، با صدایی رسا گفتم

 برای یک رهگذر ممکنه چقدر مهم باشه؟-

 :. به موهای کرمی رنگ او خیره شدمرا بستم و به سمت او برگشتمکتاب

 هوم؟-

 :رویی گفتلبخند زیبایی زد و با خوش

 !خیلی-

 :ام را در هم گره کردممردانه دستان سفیدکتاب را روی نیمکت قراردادم. 

  .پس برای موضوع مهمی به سراغم اومدی-

 :داختال اندخترچشم آبی لبخند زد. به تقلید از من، دستان ظریف سفیدش را در هم گره کرد و در آخر ابرو با
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 ...دونی من کی هستـمی-

 :دمصحبتش را کامل کند؛ مابین صحبت او پری اجازه ندادم

های دروغین شیطان رو باور کردی. با خودت گفتی اگه هستی که وعده ی قاتلبذار من بگم؛ تو یک دورگه-

و  کنههای خوب شیطان رو خراب میده؛ چون هنری موقیعتپایان میهنری رو بکشم شیطان بهم یه ثروت بی

 !نه. غیر اینه؟کاز ورود موجوداتی که پیرو راه شیطان هستن، به این دنیا جلوگیری می

 :ی حرفم را گرفتام خیره شد. دنبالهی بلندی کرد؛ در چشمان بادامی مشکیدختر چشم آبی خنده

 !کردم انقدر باهوش باشی آقای هنریواو! فکر نمی-

 :کردم گفتمرنگم را درست میاز روی نیمکت برخاستم. درحالی که پالتوی کرمی

 دونی لقب من چیه؟می-

 :روی من ایستاد و بانگاهی گستاخ، اما آبی رنگ گفتی نیمکت برخاست. روبهدختر از رو

 !شیطان دوم-

 :ام را به حالت پوزخند درآوردمهای مردانهلـ*ـب

 !های زیادی دارمی جهنمی؛ لقبآخرین سقوط کننده، فرشته-

زخندم را عمیق تر کردم. با اش یک قدم به عقب برداشت. پوهای مشکیکمههایش درشت شد. با چناگاه، چشم

 :لحن تمسخرآمیزی گفتم

  .یاد داشته باشی هارو به خوبی بهخوای تو کارت موفق باشی باید لقبدخترجان! اگه می-

بدون توجه به دخترچشم آبی، ریلکس کتاب را از روی نیمکت برداشتم. باران قطع شده بود. حال دیگر به چتر 

زنان رفتم. هوا در آن روز بسیار احتیاجی نبود. کتاب و چتر را در یک دستم قراردادم و به سمت محل کارم قدم

ام را ی نبود؛ زیرا باران آمده بود. بینیدلپذیر بود؛ هوایی بهاری، اما مرطوب؛ چیز عجیب و غیرقابل درک

 است که تنها به کشتن شکارهای خود فکر شناسم. او دختر شروریباالکشیدم. من این دختر را به خوبی می

ام. مطمعنم او برای کشتن من به اینجا آمده بود؛ اما من چنین کند. بارها او را در حال انجام وظیفه دیدهمی
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سبت به من در قلبش باشد تا تسلیم او گذارم کسی مرا از روی وظیفه بکشد؛ باید نفرتی ننمیدهم! ای نمیاجازه

خواهد بدون هیچ شوم. اما اِما، تنها هدفش از شکار کردن انجام وظیفه است؛ یعنی هیچ نفرتی در دل ندارد و می

  .احساسی کارش را انجام دهد

ی نیکوالس در گوشم پیچید؛ به چشم هایش خیره شدم. طبق از نگاه کردن به قلم روی میز دست کشیدم. صدا

 :واری گفتمعمول با لحن سرزنش

 .بینمپایان میات یه تاریکی بیهنری، من برای آینده-

 :اش خیره شدمهایم را محکم روی هم بستم. در چشمان به رنگ دریاییچشم

 .نیکوالس، آینده قابل دیدن نیست-

اخمی روی  ندشدم. به سمت نیکوالس خشمگین رفتم. از صبح تا االن نیمچهمشکی رنگم بل از روی صندلی

 .اش النه کرده بودپیشانی

 :رویش ایستادمروبه

 .باید تو آینده قرار بگیری تا بفهمی چه اتفاقی قراره بیوفته-

 :ی سفیدش را در موهای بورش فرو کرد و با کالفگی گفتهای مردانهنیک، کالفه دست

ری؟ تو فهمی که داری راهت رو اشتباه مییکم دست از زدن این حرفای تکراری بردار؛ چرا نمی هنری، لطفا-

برای این انتخاب شدی که اون موجوداتی که متعلق به این دنیا نیستن رو برگردونی به دنیای خودشون، نه اینکه 

 .بکشیشون

ص کارم بود رفتم؛ به آن تکیه زدم و ی اتاق قرار داشت و مخصوبه سمت میز مشکی رنگی که درست در گوشه

 :ام فرو کردمآبی های شلوار لیدستانم را در جیب

 .کنمفرستم، کار اشتباهی نمیاون موجودات متعلق به جهنم هستن؛ من اونارو به جایی که بهش تعلق دارن می-

 .شستمای رنگ آن طرف اتاق رفتم و روی آن نام را از میز گرفتم. به سمت مبل قهوهتکیه

 :نیکوالس گفت

ی تو برگردوندن اونا به شی. خدا تورو واسه کشتن اونا انتخاب نکرده. وظیفههنری، تو داری از هدفت دور می-

ده و تو هربار اون فرصت رو کشی خدا بهت یه فرصت میدنیای خودشونه، نه کشتن اونا؛ با هربار که اونارو می

 !شانسیکنی. تو خیلی خوشنابود می

 :کردم گفتمام را مرتب میجا شدمو پاهایم را مردانه روی هم انداختم؛ درحالی که شلوار لیمبل، جابه روی
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 .پس فعال فرصت دارم برای از دست دادن-

 :بلندش کوباند. ناگاه، از کوره در رفت و صدایش را روی سرش انداخت دستش را محکم وسط پیشانی

 !شیال متقاعد نمیتو یک آدم احمقِ سرکشِ نادونی که اص-

 :اش خیره شدمهایم را در هم گره کردم. درچشمان همانند دریاییبا خونسردی تمام، دست

 اونا حق اینکه وارد دنیای آدما بشن رو ندارن. باید یکی اونارو مجازات کنه؛ کی بهتر از من؟-

ا در هوا تکان داد و فریاد ناگاه، پوستِ سفید رنگ نیکوالس، از خشم به رنگ گوجه درآمد. دستان سفیدش ر

 :زد

 .لعنتی کار تو مجازات کردن نیست، مجازات کار خداست-

 :درحالی که مانند یک قالب یخ به او خیره شده بودم گفتم

 .اون آشغاال باید بمیرن تا دنیا به تعادل برسه-

 :شد و غرید داد؛ با غضب در چشمان بادامیِ مشکی رنگم خیرههایش را به کمرش تکیهنیکوالس دست

 !است هنریای، لقبت مخصوص خودته. حیف! حیف که دستم بستهی جهنمیتو یه فرشته-

 :ام را حرکت دادم و گفتمهای مردانهشانه باال انداختم. لـ*ـب

خوره، دائم درحال سرزنش کردنی. تو هدایت کردن آدمای خوب خیلی موفقی؛ تنها دلیل لقب تو هم بهت می-

 .همین لحن رو مختهاین موفقیتت هم 

های بسیار محوش را لمس کرد؛ بعد از گذشت چند ثانیه ریشآهی کشید و روی مبل نشست. با دستش ته

 :اش را تکان دادهای مردانهلـ*ـب

های راهنمای قبلیت که اما این موضوع روی تو تاثیری نداره، هدف اصلی من هدایت کردن توئه؛ مثل عقاب-

 .بازنشست شدن

 :زدم. دستم را در موهای مشکی لطیفم فرو کردم وگفتمپوزخندی 

 .کنم و تابع قوانین خودممچون من آدم خوبی نیستم؛ از قوانین خدا پیروی نمی-

 :نیکوالس گفت

 .شانس آوردی که خدا با این موضوع فعال مخالفتی نکرده-

 :رویم خیره شدمبه میز عسلی روبه

 .قراره پیشروی کنمخواد ببینه تا کجا شاید داره؛ اما می-
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 :دوباره آهی کشید و گفت

 .درست مثل یه مادر مهربون-

ها را مجبور به انجام ها درکنارشان است و آنانسان در تمام لحظات نادانی مادرمهربان؟ مادر، همان زنیست که

دارم. چرا؟ هم از مادرم در ذهن ن ی محویی غریبی! مادر؟ من حتی چهرهکند؟ چه کلمهکارهای شایسته می

ی من خداوند یکتا بوده ام و تنها یاری کنندهچون اصال مادر ندارم. از زمانی که به یاد دارم، در آسمان بوده

اش را در ی مادر برایم بسی غیرقابل درک است. تصورش را کن؛ خداوند مهربان، اندکی از مهربانیاست. کلمه

است است. نیکوالس که طعم شیرین مادر را چشیده کردهاست و او را مادر نام گذاری روح یک زن دمیده 

 دهیم خبر دارد؛از دید او، مادر بسیار مهربان است؛ زیرا مادر از تمام کارهایی که انجام می "مادر مهربون"گفت

 یه با صدااست؟ در فکر فرو رفته بودم؛ ناگا اما برای اینکه مارا از خود نراند مجبور است مخالفتی نکند؛ درست

ب زمزمه با دیدن اسم جاناتان، زیرل .ن را از جیبم بیرون کشیدمآی افکارم از هم پاشید. زنگ موبایلم زنجیره

 :کردم

  .حتما باز تو دردسرافتاده که یادی از من کرده-

 :گلویم را صاف کردم و تماس را برقرار کردم

 .هنری جونز هستم-

 :ی جاناتان در گوشم پیچیدصدای مردانه

 .بهت احتیاج دارم هنری، آدرس میدم بیا-

 :ک گفتماش بود. روبهِ نیبه سمت نیکوالس برگشتم؛ مشغول لمس کردن بینی مردانه

 .گم یادداشت کنبیا اینجا، هرچی می-

 .اش بلندشد و به سمت میز آمدسریع از روی صندلی

 :گلویم را صاف کردم یک قلم و کاغذ برداشت. سرش را بلندکرد؛ در چشمان هم خیره شدیم.

 !بگو جان-

 ...لیتل توکیو-
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 .کردمشد، همانند طوطی تکرار مینش خارج میای که جاناتان از دهاهر کلمه

 .باید قطع کنم، سریع خودتون رو به اینجا برسونید-

 .باشه-

 : گفت وطراف کرد تماس را قطع کردم موبایل را روی میز انداختم. نیکوالس، متعجب صاف ایستاد؛ نگاهی به 

 کنه؟ی ژاپنیا چه غلطی میتو منطقه-

 :نفسم را به بیرون فوت کردم. ورقه را از روی میز برداشتم و در جیب شلوارم قرارش دادم

 .طبق معمول وسط یه جن گیری کم آورده که بهم زنگ زده-

 :رفت گفتهای کنج اتاق مینیکوالس درحالی که به سمت گل

 کنه؟ی ژاپنیا چه غلطی میمنطقهآره؛ اما تو -

 :کشیدم گفتمبه سمت کمدم رفتم؛ درحالی که بطری آب مقدس را از کمد بیرون می

 .طور مسائلهکنن. جاناتانم که خوراکش اینهای قدیمیشون زندگی میچون ژاپنیا هنوز با افسانه-

ام قرار اشتم. آن را در جیب مخفی پالتومد بردکی دو بند انگشت بود، از روی صلیب کوچکم را که به اندازه

 :گفتدادم. نیکوالس

 .هنری، مراقب باش! تمام موجودات دنیای ماوراء که به زمین آمدن برای کشتن تو کمر بستن-

 :میزی گفتمبستم، با لحن تمسخرآپوزخندزدم؛ درحالی که کمربند شلوارم را می

 .ی این نبرد منمکمربستم نه اونا؛ مطمئن باش برنده مطمئن باش این منم که برای کشتن اون آشغاال-

 :ا صدای بلندی گفتباش را درهم گره کرد و به سقف خیره شد، دستان مردانه

تی، دن نیسخدایا! خدای مهربان من! خدایی که همچون هوا در این دنیا وجود داری؛ اما قابل دیدن و لمس کر-

 .ت هدایت کنی ناالیقت را به راه راسخودت این بنده
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 ؛ حتیپوزخندکمرنگی زدم؛ سرم را به عالمت تاسف برایش تکان دادم. کار من از هدایت شدن هم گذشته است

ام دهد. به سمت صندلیاگر هفتادسال مدام در غار بشیند و برای هدایت من دعا کند هیچ اتفاق خاصی رخ نمی

 شوی میز را باز کردم. چند ظرف، حاویخم شدم و کام را از روی صندلی برداشتم. رفتم و کیف دوشی مردانه

گذاشتم. کشیدم و در کیفم میروغن در کشو قرار داشت؛ یکی پس از دیگری آنها را از کشو بیرون می

کردم و وردهای های مختلف مخلوط میهارا با ادویهدانه بود؛ آنیشان روغن سیاههایی که مواد اولیهروغن

 کنند. درب کشو را بستم،. موادی که حاال در رفع جن و کشتن آنها به من کمک میکردممخصوص را زمزمه می

 :صاف ایستادم و نیکوالس را مخاطب قرار دادم

 .نیک، من به ماشینت احتیاج دارم-

 :کلید ماشین را از روی میز برداشت و گفت

 !بزن بریم هنری-

را  رنگش م آمد و کنارم ایستاد؛ درحالی که کت مشکیلبخندزدم؛ با سرتکان دادن از نیک تشکر کردم. به سمت

 :کرد گفتمرتب می

 ی یه ماموریت جدید هستی؟آماده-

 : ام کشیدمام را باال کشیدم و دستی به موهای مشکیبینی

 !من همیشه آمادم نیک-

کمک  ها باز شد. درهای محکم و استوار، به سمت ماشین رفتم. نیکوالس دزدگیر ماشین را فشرد؛ قفل دربا قدم

اشین را د و مراننده را باز کردم و آرام سوار ماشینِ مشکی رنگ نیک شدم؛ بعد از چند ثانیه، نیکوالس سوار ش

ی جلوی ماشین نگاه ام در آینهکردم و به چهرهام را مرتب میهای مشکیریشروشن کرد. درحالی که ته

 :کردم، گفتممی

کنن. موجودات هارو اذیتم میشن و بعد وارد حریم خصوصی اونا؛ تازه انسانها میناجازه وارد دنیای انسابی -

 !آشغالی هستن، ازشون متنفرم
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ای رنگ لکسوس مشکی رنگش را عوض کرد. فرمان را با تکنیک خاصی حرکت داد. به ی قهوهنیک، دنده

ای، هم عده ر حال قدم زدن بودند. گاهیها دادی در خیابانی ماشین خیره شدم؛ مردم زیفضای بیرون از پنجره

زدند. در ازای هر انسانی که روی زمین درحال زندگی کردن است، یک جن وجود دارد؛ گروهی باهم قدم می

ام را باال اند. بینیهارا تحت تاثیر خود قرار دادهشایدهم بیشتر؛ اما هرچقدر که هستند، عجیب دنیای انسان

 :کشیدم گفتمشتم یک صلیب شکسته روی بخار پنجره میکشیدم. درحالی که با انگ

 کنن نیک؟اونا با خودشون چه فکری می-

 :داد گفتنیک، درحالی که فرمان را پیچ می

ها پیش تو دلت جوونه بوده و حاال تبدیل به کنم یکی از دالیل این قدرتت، درخت نفرتیه که خیلی سالحس می-

 .یک درخت استوار شده

 :کشیدم گفتمپوزخندزدم و درحالی که پنجره را پایین می

 .اشتباه نکن عقاب راهنما! قدرت از نفرت نمیاد، از حقیقت میاد-

دم در ها را به حالت عادیشان بازگرداند. به مرابروهای بورش را باال انداخت و بعد از گذشت چند دقیقه، آن

 :رو خیره شدم با لحن تمسخرآمیزی گفتمپیاده

گردونه؛ ای که بهش تعلق دارن بردنیا به یه آدم آشغال نیاز داره تا اون موجودات احمق رو به همون جهنم دره-

 !ی آشغالی جالبش چیه؟ اون آدم آشغال منم، یه فرشتهدونی نکتهاما می

 :شد گفتجا مینیک، آهی کشید و درحالی که روی صندلی جابه

 !ی آشغال بذاری هنرییا فرشتهالزم نیست اسم خودت رو آشغال -

 آرنجم را به پنجره تکیه دادم. درحالی که آستین پالتویِ چرم کرمی رنگم را، با دست آزادم درست

 :گفتم کردممی

ام، متعلق به جهنمم! زمانی که بمیرم و از این ی جهنمیدونیم که من یک فرشتهبیخیال نیک! این رو هممون می-

گیرن. زندگی من تازه از رفتنم شم و در آخر، تمام اون آشغاالیی که کشتم ازم انتقام میمیدنیا برم، وارد جهنم 
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شم. ها محروم میرسه؛ اما یک روزی من از تمام این قدرتشه. االن دستشون بهم نمیبه جهنم شروع می

 .رگردمتونم به جایگاه قبلیم بشم و دیگه نمیهای دیگه آسیب پذیر میدرست عین تمام بنده

روی یک ساختمان قدیمی نگه داشت. به کاغذ در دستم خیره شدم و متن روی آن را نیک، ماشین را روبه

تر از آن چیزی بود که تصور ی کرمی رنگ، که قدیمیطبقه 12خواندم. درست همین آدرس بود؛ یک ساختمان 

 :شد. نیک گفتده میای دیهای قدیمییخته بود و تنها آجرکردم. تمام نمای ساختمان رمی

 .بینیکنی آسیب نمیهنری تو االنم آسیب پذیری؛ اما چون از علم و تجربیاتت استفاده می-

 :کردم گفتمام را باز میی کیف دوشیکه دکمه پوزخند زدم و در حالی

اما چون از دستور تونستم یک مقام آلی رتبه تو آسمون داشته باشم؛ ی تبعید شدم. ببین، منم میمن یه فرشته-

ا توبه یگردم خدا سرپیچی کردم تبعید شدم به زمین و دو راه بیشتر ندارم، یا توبه کنم و به جایگاه قبلیم بر

م؛ اما شیمونپنکنم و تا روز آخرالزمان روی زمین بمونم و اون موجودات رو از بین ببرم. درسته قبول دارم که 

 .احمقا مرگهمن کار اشتباهی نکردم. لیاقت تمام اون 

 :اش را روی پایم گذاشت و گفتنیک به سمتم برگشت. دست مردانه

ر تا هنری، چندبار تا االن سعی کردی رضایت خدارو جلب کنی؟ چندبار تا االن طلب آمرزش کردی؟ چندبا-

تاب م کدونم از حفظیش، اما هنوزم تمااالن از وقتی که به زمین تبعید شدی کتاب مقدس رو خوندی؟ درسته می

  رو به یاد داری؟

ام بیرون کشیدم و به سمت نیک نفسم را عصبی از دهانم خارج کردم. گردنبند چشم حورس را از کیف دوشی

 :گرفتم

 .این رو بنداز گردنت تا بیام-

 :های به رنگ آبیش را روی هم بست و گفتچشم

 .بیخیال، من به اینطور چیزا اعتقاد ندارم-

 :نیک قرار دادم و گفتمگردنبند را روی پای 

 .اما اون بهت اعتقاد داره-
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توجه به داد و ام را بستم و از ماشین خارج شدم. درب ماشین را محکم بهم کوبیدم. بیی کیف دوشیو دکمه

ی چهارم طبقه-رویم خیره شدم. دادهای نیک، چند قدم به جلو برداشتم. به ساختمان کرمی رنگ روبهبی

 :و گفتم پوزخند زدم -13واحد

  .سالم کوچولو! از چند ثانیه اخر عمرت لـ*ـذت ببر-

صرفید چهار طبقه را رویم خیره شدم. نمیدرب ساختمان باز بود. ریلکس وارد ساختمان شدم. به آسانسور روبه

نه ی خویش، در آیرا فشردم. برگشتم و به چهره 4یها باال بروم؛ بنابراین سوار آسانسور شدم و دکمهاز پله

 :ایستاد. پوزخندزدم 4و  3ی خیره شدم که ناگاه آسانسور بین طبقه

  .کنیداری بازی رو اشتباه شروع می-

ها را باز کردم که با هایم را بستم و بعد از چند ثانیه آنهای آسانسور قطع و وصل شدن. چشمناگهان برق

اش کنم. توانستم شناساییبود. نمی ریخته رو شدم. موهای کرمی رنگش در صورتششخصی در آینه روبه

 :پوزخندزدم و گفتم

 کی هستی؟-

 :ار داد و گفتهایش را از آن طرف روی آینه قرشخصِ در آینه، دست

 !مواظب باش-

 :و بعد از مکث کوتاهی، با صدای خش داری گفت

  !ی جهنمیفرشته-

م به جلو رفتم و در یک حرکت ناگهانی، درویی با من انتخاب کرده بود. یک قجای کوچکی را برای روبه

هایم را در آینه فرو کردم. موهای شخصِ درون آینه را چنگ زدم؛ موهایش را در چنگال خشمگینم نگه دست

 روی صورتم قرار داد و با آن یکی دست آزادم، موهای روی صورتش را کنار زدم؛ باداشتم. صورتش را روبه

  .ب کردم. او را از آینه بیرون کشیدم و کف آسانسور انداختمدیدن دختر چشم آبیِ در پارک، تعج

 :گفتم

  روی من سبز بشی؟کال دوست داری که روبه-
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 :ام خیره شد و گفتهای مشکیاش در گویدختر یا همان شکارچی، سرش را بلندکرد و با چشمان آبی

 !برابر من تسلیم شوی تبعید شده، در ی جهنم، ای برگزیدهآقای هنری جونز، فرشته-

 :شد ادامه دادپوزخند زد و در حالی که از روی زمین بلند می

 !میری، چه گیری دادی به زنده موندندر آخر که می-

 :ام فرو کردمهای پالتوپوزخندزدم و دستانم را در جیب

م ی صداتی و اشتباهاِما پاتر، شکارچی کوچک)باتمسخر(، قاتل کوچولو، خوشحال شدم که بالخره من رو شناخ-

  .کنینمی

ی او خیره شدم؛ بعد از گذشت چند ثانیه اش ایستادم، به بینی کوچک و زنانهبه سمت ِاما رفتم. در چند قدمی

 :لـ*ـب باز کردم

خوای جنازت اش. االنم اگه میدم به دست خدا به جهنم برم، نه بندهاگه قرار باشه من برم به جهنم، ترجیح می-

  !هنم بفرستم بیا جلورو به ج

ی محکمی به زیرشکمم زد. از درد به سمت زمین خم شدم. با خشم کیف اِما، با یک حرکت ناگهانی ضربه

ها سرم را بلند کرد و در ام را روی زمین انداخت. دستانش را در موهایم فرو کرد و با استفاده از آندوشی

 :ودهایش بچشمانم خیره شد؛ اما نگاه من روی لـ*ـب

  .کشمتدم مراقب کارهات باشی! یه روزی میاالن برای کشتنت به اینجا نیامدم. بهت یه هشدار می-

 :های بادمجانی رنگش چشم گرفتم و در چشمان به رنگ دریایش خیره شدم. لبخند زدم و گفتماز لـ*ـب

 !کنم نکشمتمنم سعی می-

ی آن خوردم. به سمت آینه برگشت و درحالی که دیوارهی آسانسور هولم داد، محکم به به سمت دیواره

 :کرد گفتظاهرش را مرتب می

 .من همه جا هستم؛ حتی تو ذهن بهترین دوستت نیک-

ام را باالکشیدم. ای رنگ آسانسور گرفتم و از روی کف آن بلندشدم. بینیی قهوهپوزخندزدم. دستم را به دیواره

 .ام گذاشتمود، خم شدم و آن را روی شانهبه سمت کیفم که روی زمین افتاده ب
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ی چهارم ایستاد. درب اش، یک بشکن زد که آسانسور شروع به حرکت کرد و در طبقهالک زده با انگشتان

آسانسور باز شد. به سمتم برگشت و دستش را به حالت تهدید، زیر گلویش قرار داد و یک چشمکِ جذاب، با 

ها مستقیماً پایین رفت. از ها رفت و از آنآسانسور خارج شد، به سمت پلههای آبی رنگش زد. از آن چشم

روی یک واحد ام درست کردم. به جاناتان که روبهام را روی شانهآسانسور خارج شدم. برای بار دوم کیف دوشی

بود و با نوک  اش فرو کردههای شلوار مشکیاش را در جیبِ مردانهایستاد بود، خیره شدم. دستانِ گندمی رنگ

کرد. او مرد خنگی بود؛ اما در عین حال، در کلیسا استاد هایش، اشکال نامشخصی را روی زمین حکاکی میکفش

ای به داد. متاسفانه نیک، عالقهگیری را آموزش میگیری بود و به پدرهای تازه کاری مانند نیکوالس، جنجن

دادم. فقط گیری را آموزش میورت بود، حتما خودم به او جنها نداشت؛ اگر در غیر این صرو شدن با جنروبه

داند. او، حتی در مجالسی که برای ها را، آن هم به زور میها و انواع جندانستم که تنها نام طایفهاین را می

کرد. حتی به این نتیجه رسیدم که فقط در سرزنش کردن و دعا کردن مهارت شد، فقط دعا میگیری برپا میجن

 .دارد

 هایم سرش را بلند کردبه سمت جان رفتم که با صدای قدم

 :اش خیره شدم. لبخند زد و گفتایدر چشمان قهوه

 بالخره اومدی؟-

شد وجود های منفی معلق در هوا، میکنارش ایستادم. از الی در خانه، به فضای دلگیر آنجا خیره شدم. از انرژی

 :کردم گفتمروی دوشم را باز می ی کیفجن را حس کرد. در حالی که دکمه

 کجاست؟-

اش اسیر کرد و وارد خانه شد. من هم پشت سر او وارد خانه شدم. حق جاناتان دست آزادم را در دستان مردانه

ی نفس کشیدن های منفی معلق در هوا، اجازهبا من بود، نفس کشیدن در آن خانه بسیار سخت بود. انرژی

 :من شد. به سمتم آمد و گفت روی در اتاقی ایستاده بودند. خانم، متوجهوبهدادند. آقا و خانمی، رنمی

 ...آقا! لطفا کمک کنید! مادرمـ-

اش ی سکوت باال آوردم. سکوت کرد. در چشمان عسلیاجازه ندادم صحبتش را کامل کند و دستم را به نشانه

انه را بشنوم، یک بطری کوچک از کیفم های جاری در خخیره شدم. در حالی که تمرکز کرده بودم تا زمزمه

 :بیرون کشیدم. به سمت خانم گرفتم و گفتم

 .ها رو پشت در بریز تا چیزی از در خارج نشهوقتی وارد اتاق شدم این روغن-

هایش روی دیوار چیزی را ی اتاق نشسته بود. با نوک انگشتبدون مکث، در اتاق را باز کردم. پیرزنی گوشه
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ی اتاق قرار داشت. ای رنگی در گوشهقهوه سمت در برگشتم و آن را پشت سرم بستم. صندلیکرد. به حک می

 :به سمت آن رفتم و وسط اتاق قرارش دادم. پیرزن را مخاطب قرار دادم

 خانم؟ بانو؟-

آرام روی صندلی نشستم. دست از حکاکی کردن بر روی دیوار سبز رنگ کنارش برداشت. به سمتم برگشت و 

 :ی زنانه نداشت، گفتی کلفتی که هیچ شباهتی به آن چهرهبا صدا

 !ی تبعید شدهفرشته-

 :ای گفتمهایم را روی هم بستم و با لحن کالفهچشم

 امروز قراره چندبار این اسم لعنتی رو از زبون آدمای مختلف بشنوم تا امروز تموم شه؟-

 :، گفتکردای زد و در حالی که به متن روی دیوار اشاره میقهقهه

ات پشیمونی؛ اما دیر کشی. از کردهدونم تو با هر ثانیه بودن روی زمین عذاب میتو متعلق به جهنمی! من می-

 !شده فرزندم؛ پس، یا در برابر ما تسلیم شو یا برو به جهنم

هِل؟  پوزخندزدم. گو تو هِل؟ هنری جونز، گو تو ( go to hell) .روی دیوار، با خون انگشتانش حک کرده بود

 !اساس! خیلی مسخرهمسخره

 :پاهایم را روی هم انداختم و گفتم

تونی بیای شانست رو امتحان کنی. امتحانش مجانیه! بهت اجازه گی میکنی درست میباشه، اگه خیلی فکر می-

 ()پوزخند تونی!دم منو بفرستی به جهنم. کاری که بقیه نتونستن انجام بدن رو تو انجام بده. بلندشو! تو میمی

هایش کثیف و کهنه بودند، موهای سفیدش نامرتب در اطرافش معلق بودند؛ پیرزن از روی زمین بلندشد. لباس

یافت،  شدند؛ چند قدم اول او بسیار آرام بود؛ اما ناگاه سرعتش افزایشانگار توسط نیرویی در هوا کنترل می

رون آوردم و مقداری از آن را روی صورتش پاشیدم. دستم را در جیب کتم فرو کردم و بطری آب مقدسم را بی

ای که مقداری روغن سیاه در آن قرار داشت را بیرون جیغ بنفشی کشید. دستم را در کیفم فرو کردم و بطری

کشیدم. مقداری از روغن را روی صورتش ریختم. در بطری را بستم و آن را روی زمین گذاشتم. این بار، 

زد و جیغ ه در معرض تماس با اسید قرار گرفته بود، سوخت! به صورتش چنگ میصورتش مانند یک فیبر، ک

کشید. به سمت پیرزن رفتم و با یک حرکت ناگهانی، او را روی صندلی پرت کردم. کمربندم را باز کردم و از می

گرفتم و  اش را به کمک کمربند، پشت صندلی بستم. چند قدم از او فاصلهشلوارم جدایش کردم. دستان خونی

 :گفتم

 !کردمسال عمر نمی 800اگه کشتن من انقدر آسون بود تا االن -
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 :کرد کمربند را باز کند، با صدایی کلفت شده گفتام خیره شد. درحالی که سعی میبا خشم، در دو گوی مشکی

 !تو یه آشغالی-

یش ایستادم. با انگشتان یک روصلیب کوچکم را از جیب مخفی کتم بیرون کشیدم و به سمت پیرزن رفتم. روبه

هایش فشار وارد کردم که دهانش بازشد. صلیب را در دهانش انداختم. کمی از او فاصله دستم، به دو طرف لپ

ی اتاق افتاده بود رفتم. ناگهان متوجه شدم فردی از پشت، روی کمرم گرفتم و به سمت کیفم که در گوشه

کرد. شانسی، های محکمی با دستانش به کمرم وارد میضربه پرید. ای پیرزن سمج! به سمت زمین خم شدم.

ای را از داخل کیف بیرون کشیدم؛ بله، بطریِ درستی را انتخاب کرده بودم. مقداری از پودر درخت آتش بطری

 .را در کف دستم ریختم. در یک حرکت ناگهانی، به سمت پیرزن برگشتم و پودرها را در صورتش فوت کردم

شید و روی زمین افتاد. از فرصت استفاده کردم و دوباره او را به صندلی بستم و صلیب را در پیرزن جیغی ک

 :اش وارد کردم که به خس خس افتاد و گفتی سـ*ـینهای به قفسهدهانش انداختم. این بار، ضربه

که روزی که داری تره؛ انقدر نزدیک کشه. منتخب از رگ گردن به تو نزدیکمن نتونستم؛ اما منتخب تو رو می-

 .کنیدی از پشیمونی ناله میزیر دستش جون می

هایم را بستم و وِرد فاپتون را با صدای بلند خواندم که پیرزن شروع به جیغ کشیدن کرد. هرچه ولوم چشم

ام شد. ناگهان ساکت شد و استفراغ کرد. خم شدم و بینیهای او گوش خراش تر میرفت، جیغصدایم باالتر می

اش بیرون کشیدم. با دستمالِ روی زمین، صلیب را با دستم گرفتم و صلیب کوچکم را از بین محتویات معدهرا 

 :اش، یعنی جیب کتم برگرداندم. جاناتان وارد اتاق شد. به سمت پیرزن رفت و گفتتمیز کردم و به جای اصلی

 .دیکردم از پسش بربیای. مرسی که دوباره کمکم کرهنری، واقعا فکر نمی-

 :تکاندم گفتمهایم را میدرحالی که خاک لباس

 !جان، مراقب باش-

ی روی آینه را کنار زد و آن را بلند کرد. به سمت بدن ی اتاق رفت. آرام پارچهی گوشهجان به سمت آینه

ه که روی پیرزن قرار داد و شروع کرد به دعا خواندن؛ بعد از گذشت چند دقیقبیهوش پیرزن رفت. آینه را روبه

 :اتفاقی رخ نداد، گفت

 .خوبه، دیگه چیزی تو بدنش نیست-

ناگهان، موجود کریهی که شباهت زیادی به کارکتر مادر کورالین، در انیمیشن کورالین داشت، از سقف بر روی 

کرد. شانه باال انداختم و صلیبم را دوباره از کشید، به زبان خاصی صحبت میزمین افتاد. درحالی که جیغ می
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اش خورد. کم کم یب کتم بیرون کشیدم و به سمت آن موجود کریه پرت کردم که درست وسط پیشانیج

ی یک بند انگشت، روی زمین تبدیل به خاکستر شد و بعد از چند ثانیه، تنها مثلثِ قرمز رنگ کوچکی، به اندازه

وچک را در کیفم قرار دادم. های کِ کریهِ زشت، لیاقتش چیزی جز مرگ نبود. بطریحک شد. پوزخند زدم. جن

بیخیال صلیب کوچکم شدم و بدون اینکه منتظر جاناتان بمونم از اتاق خارج شدم. خانم به سمتم آمد و با نگرانی 

 :گفت

 مادرم کو؟-

 :ای بیرون کشیدم؛ به سمت او گرفتم و با سردی تمام گفتماز کیفم بطری

 !دفع ارواحِ این روغن رو تا چهل روز روی پیشونیش بمال؛ برای-

روی واحد ایستادم؛ بعد از گذشت خانم بطری را گرفت. بدون هیچ معطلی دیگری از واحد خارج شدم. روبه

 :ام قرار داد و گفتاش را روی شانهچند دقیقه جاناتان آمد و کنارم ایستاد؛ دست مردانه

 متوجه شدی روی دیوار چی حک کرده بود؟-

 :ای رنگ او خیره شدم. با لحن طنزآلودی گفتای قهوهبه سمت جاناتان برگشتم و به موه

مراقب باش از امروز به بعد دیگه به کسی اعتماد نکنی؛ شاید یهو فرستادنت به  "go to hell" نوشته بود-

 .جهنم، بدون اینکه خودت متوجه بشی

 :پوزخندزدم و گفتم

 .تونه من رو بکشهبیخیال مرد! هیچکس نمی-

 :و گفتای کرد جاناتان خنده

 !تو خیلی کله شقی هنری، مراقب باش-

 :روی شانه های مردانه اش زدم و گفتم

 .باز که کم آوردی بهم زنگ بزن-

ها چهارطبقه را پایین های آرام از جاناتان فاصله گرفتم. برای جلوگیری از هر بالی احتمالی دیگری، با پلهبا قدم

ک رفتم. او خواب بود. در ماشین را باز کردم و سوار ماشین آمدم. از ساختمان خارج شدم و به سمت ماشین نی

 :ای گفتشدم که ناگهان نیک از خواب پرید. با لحن کالفه

 .لعنت بهت! خواب بودم-

 :سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم

  .گیری سختی نبود؛ اما سرم درد گرفتبا اینکه جن-
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 :چرخاند، گفتان ماشین را مینیک، ماشین را روشن کرد و درحالی که فرم

 ختمان،هنری، دنیا جای خیلی ترسناکی شده. آدما ذات اصلیشون رو فراموش کردن. زمانی که رفتی داخل سا-

کرد که یه مردپیر بهش چهار دالر داد؛ بعد چند دقیقه یه خانم به جرم ی فقیر داشت گدایی مییه دختربچه

اسای مایی هم که اطرافشون بودن طرف زن رو گرفتن، چرا؟ چون لبدزدی تمام پوالش رو ازش گرفت. اون آد

  .مدرنی تنش بود. واقعا دنیا خیلی ترسناک شده

 :تمرو خیره شده بودم گفشقیقه هایم را فشردم؛ درحالی که به مردم در پیاده

ودن بعکس، بد بد مطلق یا برعکس، خوب مطلق وجود نداره. تو ذات تمام آدمای روی زمین خوب بودن یا بر-

ه از راه یی کوجود داره، یه روز دیدم یه فرشته روحش رو به شیطان فروخته، یه بار دیگه هم دیدم یه قاتل پوال

  .دهقتل به دست میاره رو به بچه های فقیر می

 :وض کرد و گفترویش خیره شده بود دنده را عنیک درحالی که به روبه

شه یه دیالوگ خوب و رمانه! انگار از قبل تعیین شده است؛ چون همیکنم زندگیت یه بعضی وقتا فکر می-

  .دونی در هر شرایطی چیکار کنیتاثیرگذار برای گفتن داری و می

 :جا کردم و گفتمپوزخندزدم. کیفم را روی پاهایم جابه

 ن بگم، تهشپایانش رو از االتونم کاش یه رمان بود با یه پایان خوش و عاشقانه؛ اما اگه واقعا یه رمان باشه می-

  .هیچی جز تاریکی و تنهایی نیست

 :نیک به سمتم برگشت و گفت

 !جهنم رو یادت رفت-

 :نیک دنده را عوض کرد، به سمتم برگشت و گفت

  کنی؟چرا آخر داستانت رو خودت تعیین نمی -

 :به کت تکی که در تن داشت، خیره شدم و پوزخند زدم
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کنیم. در ل تعیین شده است. داستان رو یکی دیگه نوشته، ما فقد مثل یک بازیگر بازیش میمطمئن باش از قب-

ه شه. از بعضیا با فرش قرمز، از بعضیای دیگه هم با نادیدآخر نسبت به کیفیت کارمون ازمون استقبال می

  .گرفتن و فراموشی

 :رد، گفتکاش را در موهایش فرو مینیک آهی کشید؛ درحالی که دست مردانه

 دونی چرا؟من به سرنوشت اعتقادی ندارم، می-

 :ام را باال کشیدم و گفتمبینی

 نه، چرا؟-

 :پوزخندزد و گفت

  .سازمکنم زندگیم رو خودم میچون اینجوری فکر می-

 :به تقلید از نیکوالس پوزخندزدم و گفتم

  .شد خودمون بسازیمشکاش می-

 های پیرزن تسخیر شده فکر کردم. شاید من پشیمان باشم؛ اما هرگز. به حرفبه بیرون از ماشین خیره شدم

ت آن موجودات پس کنم؛ زیرا من کار اشتباهی نکردم. با وجود کاری که کردم هنوز که هنوز است،توبه نمی

اطر یک ها را بخها آرامش انسانها شوند. آندهند تا وارد دنیای انسانمی فطرتِ کریه، به خودشان اجازه

گذاری کرده است و آنها معتقد ها را اشرف مخلوقات نامریزند. چرا؟ چون خداوند انسانی قدیمی بهم میکینه

است. ها دارند، اشرف مخلوقات هستند؛ اما سخن خداوند چیز دیگری های بیشتری از انسانهستند چون توانی

ها در وجود خود هفت ارند. انساندتوانایی بیشتری ها ها، نسبت به جنمن هم با سخن خداوند موافقم. انسان

ها های جنهای کشف نشده و... دارند؛ اما تواناییهای خاموش، استعدادهای مختلف، تواناییچاکرا، کنزی

ها را در خود شکوفا توانند تمام این تواناییها با کمی تمرین و سپردن خود به خداوند، میمحدود هستند. انسان

  .مانندکنند، در وجودشان خاموش میا چون توجهی به آنها نمیکنند؛ ام

های کرمی رنگ اتاقی که در آن بودم خیره شدم. ام را گشودم. به دیوارهای بستهبا سردرد عجیبی، چشم

هایم را با دستانم فشردم. از دیروز است که این کردم، شقیقهها را نگاه میهای روی دیواردرحالی که ترک
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هایم را برای بار دوم است. آرام روی تـ*ـخت نشستم. با دستانم شقیقه گیر وجودم شدهد، گریبانسردر

اش خیره شدم؛ بعد از مکث کوتاهی های آبیفشردم. با صدای سرفه کردن نیک، سرم را بلندکردم. در چشم

 :گفت

 شده هنری؟چی-

وی رهایم را محکم نیک جلوی من ایستاده بودند! چشمدرحالی که به او خیره شده بودم، دیدم تار شد. دو عدد 

ک، اش برگشت. نیهم بستم. چندبار همین کار را تکرار کردم تا شاید بهتر شوم. بالخره دیدم به حالت عادی

 :روی صورتش تکان داد و گفتاش را روبهدستان مردانه

 چیه؟-

 :ی گفتمااز روی تـ*ـخت فلزی درون اتاق، بلندشدم و با لحن عصبی

 هیچی، قهوه داریم؟-

 :ی در اتاق رفت و گفتنیک به سمت پنجره

 ...آره، بلندشو برای خودتــــ-

ها و ی نصیحتاش از اتاق خارج شدم. حوصلههای تکراریاز روی تـ*ـخت برخواستم و بدون توجه به حرف

جان مشکی رنگ ریختم، تا شاید شپزخانه شدم و اندکی قهوه در یک فنآهای نیک را نداشتم. وارد سرزنش

ها نشستم. بعد از گذشت چند دقیقه، های آنجا رفتم و روی یکی از آنکمی از آن را نوشیدم. به سمت صندلی

 :نیک هم وارد آشپزخانه شد و گفت

 !کنم حالت خوب نیست هنریحس می-

 :هایم را بستم و گفتمکشید. چشمهایم تیر میاز شدت درد، چشم

  .ی تو رو ندارماکت باش نیک! حوصلهلطفا س-

 :کرد، گفتاش را تمیز میهای بلند مردانهنیک، بر روی صندلی میز غذاخوری نشست و درحالی که زیر ناخن

  .باشه-
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از  ک نمونهیبلند برای مردها، بسیار مخالفم و متاسفانه با  سرم را به عالمت تاسف برای نیک تکان دادم. با ناخن

های نیک گرفتم. کنم. نگاهم را از دستگذارند، در یک خانه زندگی میهایشان را بلند میایی که ناخنآن مرده

ای از آن نوشیدم تا شاید کمی درد سرم را تسکین دهد؛ هایم قرار دادم؛ جرعهام را در حصار دستفنجان قهوه

 :و گفتمز گذاشتم. از میز فاصله گرفتم فایده بود. فنجان را روی میاما بی

  .رم یکم قدم بزنممی-

 :ای از آن نوشید و گفتام را برداشت؛ جرعهنیک، فنجان قهوه

 باشه، کی بریم سراغ ویل؟-

 :شدم گفتمدرحالی که از آشپزخانه خارج می

  .ه چیزایی ازش بخرمریم پیش ویلسون؛ منم باید یصبر داشته باش، می-

 :کردم ادامه دادممیام را لمس درحالی که عصبی، بینی

 !یه درگیری جدید با یه شکارچی لعنتی جدید-

 :نیکوالس متعجب گفت

 درگیری با کی؟ شکارچی؟-

 :ای رنگ، دراز کشیدم و گفتمبر روی مبلِ قهوه

  .خواست جان رو بکشهاِما، اِما شکارچی؛ همون دختر چشم آبی که چندبار می-

 :با تعجب گفت

 حاال چرا با اون؟-

 :با تمسخر گفتم

  .های دروغین یه قاتل رو فریب داده تا بیاد و من رو بکشهطبق معمول ابلیس با وعده-

 :کرد گفتنیک، درحالی که بند شلوارک سفیدش را درست می
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  .ی این نبردیاما غافل از اینکه اون تویی که همیشه برنده-

 :لبخند زدم و گفتم

  !مطمئن باش-

 :شدید تر شده بود. روی مبل نشستم و گفتمسردردم کمی 

  .نیک، یه مسکن بهم بده-

 :نیک، دستان الغرِ سفیدرنگش را در هم گره کرد و گفت

دونم چرا انقدر به خودش سختی ای، اما نمیدونه تو همیشه برندههنری، چرا انقدر شیطان سمجه؟ با اینکه می-

  .کنهت انتخاب میده و هر چند ماه، یک شکارچی برای کشتنمی

 :دادم غریدمدرحالی که دستانم را کالفه در هوا تکان می

  .نیک انقدر حرف نزن، برو برام مسکن بیار-

ک ینگ و نیک با عجله از روی مبل بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. بعد از چند دقیقه، با یک قرص سفید ر

رویم قرار داد. قرص را در دهانم ی میز روبهو آب را بر رورویم ایستاد؛ قرص را در دستانم لیوان آب، روبه

ادی ای از آن نوشیدم و قرص را فرو دادم. این درد برایم عگذاشتم و لیوان را از روی میز برداشتم و جرعه

د یک مانن نبود. از روی مبل بلندشدم. به سمت اتاق کوچک، اما در عین حال با ارزشم رفتم. نیک هم پشت سرم

 :آمد و گفتجوجه 

 چی شده هنری؟-

 :گفتم حوصله پالتوی کرمی رنگ چرمم را تنم کردم وبی

  .رم هواخوری شاید سرم بهتر بشهمی-

 :ود، گفتبهایش خیره شده ای رنگ در تکیه زد و درحالی که به ناخننیک به چهارچوب قهوه

 الزمه منم بیام؟-

 :کردم گفتمیم را مرتب میزیپ شلوارم را باال کشیدم و درحالی که موها
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 !نه-

 :خواست به من بفهماند ناراحت نشده است، گفتهایش را باال انداخت و با لحنی که مینیک، شانه

 ...باشه؛ پس من-

 :با دست به حال اشاره کرد و ادامه داد

  .رم فیلم ببینممی-

شدم می رفتم. درحالی که از خانه خارج بدون توجه به نیکوالس، از کنارش رد شدم. به سمت در خروجی خانه

 :گفتم

 !مراقب باش-

کردیم؛ تمام ی بسیار قدیمی زندگی میدر را پشت سرم بستم و از خانه خارج شدم. در یک ساختمان پنج طبقه

کردند. تنها خانمان زندگی میی بیهای ساختمان تعدادی سگ و گربهپلهنمای ساختمان ریخته بود و در راه

خاطر صداهایی که نصف شب در ساختمان ان آن ساختمان، من و نیک بودیم. ساکنان قبلی ساختمان، بهساکن

صداهای عجیبی  ایم متوجهبودند؛ جالبه بدونید که از زمانی که ما به اینجا آمدهپیچد اینجا را ترک کردهمی

ها پایین پلهدرحالی که از راه« ور شده.وجود توئه که انقدر اینجا سوت و ک خاطربه» گه:نشدیم. نیک همیشه می

های زیبایی به دنیا آورده بود. با دیدن من ی مشکی رنگی که به تازگی تولهی لوکاس شدم؛ گربهآمدم متوجهمی

هایش رفتم. کنارشان زانو زدم و سر لوکاس را لمس کردم. میوی ضعیفی کرد. لبخند زدم و به سمت او و توله

اش دست بزنم. دستم را برای لوکاس تکان دادم و از های چند روزهآمد تا به تولهنمیآرام ایستادم، دلم 

ساختمان خارج شدم. بی هدف شروع به قدم زدن کردم. این دنیا، چه دنیای مزخرفی شده است. متنفرم از 

اند که شده هایش انقدر در نقش بازی کردن ماهرهایش بازیگری بیش نیستند. دنیایی که آدمدنیایی که آدم

شود تشخیص داد. تنها، دلم برای کودکانی که مظلومانه بین این همه ظلم و ستم در حال خوب و بد را سخت می

ها، لس آنجلس بزرگ. سوزد. به آسمان نیمه ابری لس آنجلس خیره شدم. شهر فرشتهحیف شدن هستند می

ها! شهری که از گوشه ند نه شهرفرشتهگذاشتپوزخندزدم. اسم این شهر را بهتر بود، شهر شیاطین می

بارد. شهری که تنها اسم شیکی دارد. محل اقامت و بهشت، شیاطین، قاتلین و... کنارهایش ظلم و ستم می

های زودگذر سرگرم اند؛ مردم را با خوشیی شهر، چشم بر ظلم و ستم حاکم بر شهر بستههای آلی رتبهمقام
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ها شود. زندگی آدمی بسیار مزخرف است. کنار خیابان ایستادم و به عدالتییی بکنند تا مبادا کسی متوجهمی

ام را کنار بگذارم، بتوانم به آسمان های در حال گذر خیره شدم. شاید اگر کمی از غرور و خودخواهیماشین

شتن از بروم و دیگر مجبور به برگرداندن موجودات ماورائی به دنیای خودشان نباشم؛ اما توبه کردن و گذ

ام. از قلم نیوفتد که تنها این دید را، من نسبت به غرورم برای من سخت است؛ زیرا مرتکب اشتباهی نشده

 .هیچ تفاوتی با هم نداریم ام، دارم. از دید فرشتگان آسمانی، من و اولین سقوط کنندهکاری که انجام داده

مزاحم خیره شدم. یک پسرجوان،  ه آن شخصهای داخل خیابان چشم گرفتم و ببا صدای فردی، از ماشین

 :لبخندی زد و گفت

 هنری جونز؟-

های آبی همانند دریایش خیره شدم؛ شناسند. در چشممشکوک به او خیره شدم. معموال افراد عادی من را نمی

 خندچقدر تعداد افرادی که چشم آبی هستند افزایش یافته است. پسرک دست راستش را به سمتم گرفت و لب

  .نمایی زددندان

 :خندید و گفت به دست او خیره شدم که

 !شم گرمای دستت رو احساس کنم هنری جونزخوشحال می-

ل کنم؟ اش خیره شدم. واقعاً توقع داشت دستش را در دستانم بگیرم و با لبخند، از او استقبابه دست دراز شده

ا به شد و آرام، آن را پایین انداخت. ضایع شدنش راش و پر تمسخرم به دست درازه شده نگاه خیره متوجه

 :روی خود نیاورد و ظاهرش را حفظ کرد. با لبخندی نمایشی گفت

  .کردم دوباره ببینمتوندم، فکر نمیی شما بسیار خوشحال شاز دیدن دوباره-

 :گلویم را صاف کردم. دستم را آرام در جیب پالتویم فرو کردم و گفتم

 شناسمت؟من می-

 :اش را درشت کرد و گفتبا تعجب خندید. چشمان آبی

 !از شما بعیده-

 :ام فرو کردم و گفتمهای شلوار لیهای پالتویم بیرون کشیدم و در جیبدستانم را از جیب
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  .ارمای به ثبت اونا تو ذهنم ندمن آدمای زیادی دیدم، معموال عالقه-

 :تو گف اش گره کردهایش را روی قفسه سـ*ـینهدست

  .می نیستسال تنهایی زندگی کردن چیز ک 800دم؛ بهت حق می-

 :شمانم را مملو از تمسخر کردم و گفتمچام را باال انداختم، ابروهای مشکی

  .هات گوش بدمنیست به حرف ها ندارم، مسلماً درستمن وقتی برای این حرف-

 :یش اسیر کرد و گفتهاباالیش را در حصار دندان رویم لـ*ـبجوان روبه

هو یخواستن من رو قربانی شیطان کنن که زمانی که دو سالم بود، پدر و مادرم توسط ارواح تسخیر شدن و می-

  .کشیشونشه و میی تو پیدا میسر و کله

 :پوزخندزدم و گفتم

 اوه! تو برایان دیمنی؟-

 :هایش را برهم کوبید و گفتبرایان دست

 !کردم پیر نشدی جناب جونزفکر میاونقدرا هم که -

 :هایم را عمیق تر کردم و گفتمپوزخند روی لـ*ـب

 چیه؟ اومدی انتقام بگیری؟-

 :برایان اخم کرد و گفت

 چرا باید انتقام بگیرم؟-

 :هایم بیرون کشیدم و گفتمدستانم را از جیب

 .چون پدر و مادرت رو کشتم-

 :ی بلندی کرد و گفتخنده

 .بابا، اونا تسخیر شده بودن؛ مقصر مرگشونم خودشونن؛ تو کار احضار و معامله با اشباح بودننه -
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 :با سردی تمام گفتم

  .خب، از دیدنت خوشحال شدم جناب دیمن-

 :ای گفتبرگشتم تا به راهم ادامه دهم که ناگهان دستم را گرفت و با لحن عاجزانه

زنن. لطفا کمکم بینم؛ اونا دائماً آرامشم رو بهم مین موجودات عجیبی میآقای هنری، لطفا صبر کنید! من... م-

 !کن

 :شیدم و به سمتش برگشتم و با اخم غریدمهایش بیرون کدستم را با خشم، از حصار دست

 !به من دست نزن برایان دیمن-

 :یم باال آورد و گفتهایش را به عالمت تسلبرایان دو قدم به عقب رفت. دست

  .خوام؛ اما به کمکت احتیاج دارمذرت میمع-

 :با خشم نفسم را به بیرون فوت کردم و گفتم

 !باشه، باشه-

 :با خوشحالی، در چشمان خالی از احساسم خیره شد و گفت

 کنی؟کمکم می-

 :ام را باال کشیدم و کالفه گفتمبینی

 .بیشتر وراجی کنبه تصمیمی که گرفتم عوض بشه  خوای نظرم راجعاگه می-

 :هایش را روی هم فشرد. سرم را تکان دادم و گفتمهایم، لـ*ـببعد از تمام شدن حرف

 ماشین داری؟-

  .برایان سرتکان داد

خیابان رفت. سردردم بدترشده بود و به قدری این سردرد روی اعصابم تاثیر  به سمت ماشین سفیدِ کنار

ین محو کنم. نفسم را به شود را از روی زمردی که اکنون نزدیکم میخواست هر فگذاشته بود، که دلم می
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کردم، به سمت ماشین سفید رنگِ برایان رفتم و در ماشین بیرون فوت کردم. درحالی که پالتویم را درست می

 :را باز کردم. یکایک، با حجم عظیمی از آشغال در کف ماشین مواجه شدم. اخم کردم و گفتم

 !اوه اوه-

 :یان خجالت زده ماشین را استارت زد و گفتبرا

  .کردم بتونم پیداتون کنمشرمنده! فکر نمی-

 :قضیه مشکوک بود. با شک و تردید، سوار ماشین شدم. ابروانم را باال انداختم و گفتم

  !آها-

 :صدای ضبط ماشین را زیاد کرد؛ به سمتم برگشت و گفت

 کجا بریم؟-

 :مدرحال قدم زدن بودند، خیره بودم گفت شدم. درحالی که به رهگذرهایی که به بیرون از ماشین خیره

 !کلیسا-

به  ون برگشتم را زیرلب تکرار کرد. فرمان را چرخاند. به سمت برایا "کلیسا"ی برایان با تعجب چندبار کلمه

داد. موهای میزد، سرش را آرام تکان او خیره شدم. درحالی که با انگشتانش بر روی فرمان ضربه می

نظمی است. هایش مارک دار، اما نامرتب؛ به نظر آدم موفق، اما بیاش ژولیده پولیده بودند و لباسایقهوه

های برایان انداخت. مسیر را باتمام وراجیهای فردی یاد جاناتان میعجیب من را از نظر رعایت کردن بهداشت

روی یک کلیسای بزرگ و سفید رنگ ایستاد. یک! روبهگذراندیم. او فردی به شدت پرحرف بود؛ برعکس ن

ج ن خارکلیسای به شدت آشنایی بود؛ همان کلیسایی بود که نیکوالس در آن یک پدر تازه کار بود. از ماشی

به  ای کلیسا خیره شدم. برایان، از ماشین خارج شد وشدم و در ماشین را پشت سرم باز گذاشتم. به در قهوه

 :ه آمد و آن را بست. کنارم ایستاد و گفتسمت در کمک رانند

 خب؟-

ی کلیسا ایستادم. به اشکالی که روی روی در حکاکی شدههای کلیسا باال رفتم. روبهبدون توجه به برایان، از پله

در حکاکی شده بودند، خیره شدم؛ عیسی مسیح را، بین یک عالمه نور حکاکی کرده بودند. چشمانم را بستم. با 
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ن تصویر، ناگاه دلم برای آسمان تنگ شد؛ اما افسوس که... برایان، بعد از گذشت چند ثانیه کنارم دیدن ای

توجه به او، کرد؛ اما من بیاش را در هم فرو کرد و زیر لـ*ـب چیزی را زمزمه میایستاد و دستان سفید مردانه

دست داشت، ایستادم و در چشمان  ی سفید رنگ عیسی مسیح، که کتابی دروارد کلیسا شدم. با دیدن مجسمه

های عیسی مسیح چشم گرفتم و به برایان خیره شدم. برایان مجسمه خیره شدم. با صدای برایان، از چشم

 :لبخندی زد و من در جوابش پوزخندی زدم و گفتم

  .ی عیسی مسیح بشینروی مجسمهروبه-

 :برایان متعجب گفت

  !چی؟-

 :غریدمهایم را روی هم بستم و چشم

 خوای کمکت کنم یا نه؟می-

 :مروی مجسمه نشست. کنارش ایستادم و گفتبرایان سریع روبه

  .دستات رو درهم گره کن و به پیشونیت نزدیکشون کن-

 :های موجود در کلیسا رفتم و روی یکی از آنها نشستمیی که گفتم را به خوبی انجام داد. به سمت نیمکتکارها

  .طلب آمرزش کن-

 :ام، با خشم خیره شد و غریدبرایان، از روی زمین بلند شد و به سمتم برگشت. در چشمان مشکی

 !گی؟معلوم هست چی می-

 :پوزخند زدم و از روی نیمکت بلند شدم؛ دستم را به طرفش اشاره کردم و گفتم

ی ز وضعیتاحاضره هرکاری کنه تا تو به کمک احتیاجی نداری مرد جوان؛ کسی که به کمک احتیاج داشته باشه، -

  .که توش گیر کرده خالص بشه

اش را به برایان یک قدم به عقب برداشت و سریع، روی زمین نشست و دستانش را در هم گره کرد. پیشانی

  .دستانش چسباند و با صدای بلندشروع کرد به دعا کردن
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 نیا راقابل لمس کردن هستی و اگر روزی این دخدای بزرگ! خدایی که وجود داری؛ اما مانند اکسیژن، غیر-

ام خاطر تمام گناهانی که کردهروند، من را ببخش! بهی روی زمین از بین میمدیریت نکنی، تمام موجودات زنده

  .ی ناشایستی هستم. من را ببخش و با آ*غو*ش باز، از من استقبال کنام. من بندهو از تو دور شده

 :ت و گفتبرایان به سمتم برگش

 خوبه؟ کافیه؟-

 :اش خیره شدم و با سردی تمام، پاسخ دادمدر دو گوی آبی

 .تا غروب همین متن رو تکرار کن-

 :برایان کالفه گفت

 ...اما-

 :صحبت او را قطع کردم و گفتم

 اما چی؟-

 :برایان نفسش را به بیرون فوت کرد. دستانش را هم گره کرد و گفت

 .هیچی-

 .شتو به سمت مجسمه برگ

ساندویچ به دست، روی نیمکت نشسته بودم و به دعا کردن برایان گوش سپرده بودم. چهارساعت از آمدنمان 

کرد؛ دیگر روی مجسمه زانو زده بود و با صدای بلند دعا میبه کلیسا گذشته بود؛ او چهارساعت تمام را روبه

تم. سرش را از دستانش فاصله داد و در چشمان کافی بود. ساندویچ برایان را در دستانم گرفتم و به سمت او رف

 :احساسم خیره شد. ساندویچ را بر روی پاهایش انداختم و گفتممشکی بی

 .بخور تا فردا هم انرژی داشته باشی برای دعا کردن-

 :برایان با تعجب گفت

 فرداهم باید طلب آمرزش کنم؟-

 :دست آزادم را در جیب شلوارم فرو کردم و با طعنه گفتم

 مشکلی داری؟-

 :نفسش را کالفه از دهانش خارج کرد و گفت

 !نه-
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 :رفتم گفتمدرحالی که به سمت در خروجی کلیسا می

 .اینجا باش 12فردا ساعت -

های کلیسا پایین آمدم؛ ناگهان سرم را ام گرفتم. از پلهو از کلیسا خارج شدم. یک اَبَرگاز از ساندویچ خوشمزه

ها ایستاده بود و به ساندویچ در دستم خیره شده بود. چشمانم را پلهی کنار راهی فقیربلندکردم؛ دختربچه

ای گفتم. به سمت دخترک مو مشکی رفتم و ساندویچ را به سمت او محکم روی هم بستم و زیر لـ*ـب لعنتی

 :گرفتم و با لحن مهربانی که از من بعید بود گفتم

 !بگیرش دخترکوچولو-

ام شد از عمق چشمانش دید. با خوشحالی، ساندویچ را از دستان مردانهشادی را میدخترک چشمانش برق زد. 

اش را نوازش کردم؛ موهای لطیف، اما نامرتبی داشت. بیرون کشید و شروع به خوردن آن کرد. موهای مشکی

آوردم و به  ام درآهی کشیدم. کیف پولم را از جیب پالتویم بیرون کشیدم و چند دالر از داخل کیف پول مشکی

 .سمت دخترک گرفتم

 .اینارو داشته باش خوشگله-

اش قرار داد. بعد پر لبخندی زد و دالرها را از حصار دستانم بیرون کشید و در جیب لباس کهنهدخترک، با دهان

زدم، ناگهان تعادلم را از دست دادم و نزدیک بود از چند دقیقه از دخترک فاصله گرفتم. درحالی که قدم می

کردند. برحسب عادت، هایم گزگز میکشید و شقیقهمین بخورم؛ سریع خودم را جمع کردم. چشمانم تیر میز

هایم را با دستانم فشردم؛ بعد از چند ثانیه دیدم بهتر شد. موبایلم را از جیب ام را باال کشیدم و شقیقهبینی

هایم را روی هم فشردم. با دیدن آن، چشمپالتویم بیرون کشیدم. اسم نیکوالس را در مخاطبینم سرچ کردم و 

 .تماس را برقرار کردم که بعد از چند دقیقه صدای نیک در موبایلم پیچید

 بله؟-

 :ای گفتمبا صدای گرفته

 .نیک، من تو پارک کنار کلیسای کاتولیک سنت برندانم؛ بیا دنبالم-

 :نیک با نگرانی گفت

 چی شده؟-

 :کالفه غریدم

 .بیا، انقدر حرف نزن-

 .ترین نیمکت نشستمروی کلیسا رفتم و روی نزدیکو تماس را قطع کردم. به سمت پارک روبه
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ی ؛ کت کهنههایی که مشغول ورزش کردن بودند خیره شدم. مابینشان، یک مرد مشکوک ایستاده بودبه آدم

های اطرافش دمهایش را کوچک کرده بود و به آای در تن داشت و از دید من کمی مشکوک بود. چشمقهوه

خیره شده بود. ناگهان به طرفم برگشت؛ با دیدن من چند قدم به عقب رفت. از روی نیمکت بلند شدم که با 

ترس به من خیره شد. منتظر حرکتی از جانب من بود؛ در یک حرکت ناگهانی به سمت او دویدم. برخالف 

زدم. فرز ها تنه میگذشتم و گاهی به آنمی های مختلفجهت، برگشت و شروع به فرار کردن کرد. از کنار آدم

ی من. وارد بازار شدیم؛ جمعیت زیادی در بازار بودند و دویدن در آن فضای تنگ برایم بود؛ اما نه به اندازه

های کرد، به دنبال او بودم. دوباره برگشت و با دستانش به جعبهسخت بود. همانند تام، که جری را دنبال می

ها را پخش زمین کرد، تا شاید از سرعت من کاسته شود. ناگهان حواسش رو ضربه زد و آنیادهی کنار پمیوه

 .رو برخورد کردپرت شد و محکم به درخت در پیاده

اش سلیی لباسش را در دستانم گرفتم و او را بلندکردم. در چشمان عبا سرعت نور، خودم را به او رساندم. یقه

 :خیره شدم و با خشم غریدم

 !خیلی آشغالی-

ا رکشیدم. موبایلم زنگ خورد. بدون توجه به موبایلم، آن از جمعیت فاصله گرفتم و آن مرد را پشت سرم می

شیدم و رون کروی زمین انداختم و پای چکمه پوشم را بر روی گردنش قرار دادم. موبایلم را از جیب پالتویم بی

  .ی سبز رنگ آن را فشردمدکمه

 :یدنیک با خشم غر

 کجایی تو!؟-

عی سزدم آدرس را به او دادم و تماس را قطع کردم. با دستانش پایم را گرفته بود و درحالی که نفس نفس می

 :جا کند. با خشم غریدمکرد پایم را جابهمی

 کردی؟وسط جمیعت چه غلطی می-

 :مرد با ترس گفت

  .کنم ولم کن، من گناهی نکردمخواهش می-
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 :زدم گفتمرا به گردنش بیشتر کردم. به سمت او خم شدم و درحالی که با خشم، نفس نفس میفشار پایم 

 کردی؟خفه.. شو.. و جواب.. سوالم رو بده! اون.. وسط.. چه غلطی می-

 :احساسم خیره شد وگفتهای بیکرد. عاجزانه در چشماش خش خش میسـ*ـینه

  .کنم ولم کنخواهش می-

 :محکمی به صورتش وارد کردم که فریادش بلند شد. غریدمی با پایم ضربه

 چرا فرار کردی؟-

 :سکوت کرد. دستم را در جیب کتم فرو کردم. بطری آب مقدس را از جیب پالتویم بیرون کشیدم و گفتم

 !این آب مقدسه، حواست باشه-

 :ری در دستم خیره شد و گفتاز کردم که با ترس، به بطبدر بطری را  هایش مملو از ترس شد.ناگهان چشم

  .ی رو ببندگم! فقط توروخدا در این بطری لعنتباشه، باشه می-

 :اش خیره شدملبخندزدم، حاال این شد. در بطری را دوباره بستم و در دوگوی عسلی

 .من یک دعانویس دورگم. مارتین منو فرستاده تا چند نفر رو از بین آدمای تو پارک انتخاب کنم-

 :خم گفتمبا ا

 چرا انتخاب کنی؟-

 :آب دهانش را فرو داد و گفت

  .ارهدخواد یه ارتش از شیاطین جهنم رو آزاد کنه و به چندتا جسم نیاز چون براشون دعا بنویسم؛ مارتین می-

 ی دعا نویس لس آنجلسی؟تو تنها دورگه-

 آره-

 تونن این کار رو انجام بدن؟هم می های عادیدعانویس-
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 :رش را به عالمت نه تکان داد. سرم را تکان دادم و گفتمس

  .خواد برسهپس به خون زیادی احتیاج داره تا به چیزی که می-

ن نشست ی زمیناباورانه به او خیره شدم. پای چکمه پوشم را از روی گردنش بلندکردم. مرد، آرام بلند شد و رو

ی دعانویس در جیب کتم قرار دادم و به سمت دورگهو شروع کرد به نفس نفس زدن. بطری آب مقدس را 

ا ر؛ خاتم سلیمان بود. با یک حرکت، انگشتر برگشتم. به انگشتری که در انگشت وسطم قرار داشت، خیره شدم

 :اش چسباندمبه پیشانی

دهم تا به میست فطرت، تو را فرمان فرستم. ای موجود پکنم و تورا به قعر آن میی جهنم را باز میدروازه-

 !دهد. از مرگ لـ*ـذت ببر احمقی جهنمی به تو میجهنم برگردی؛ ای موجود اهریمنی، این فرمان را فرشته

ای کردم؛ اما برایم چیز عادیانگشترم مانند ذغال فعال داغ شده بود. سوختگی دستم را به خوبی احساس می 

ای که شد؛ ناگهان مانند کاغذ سوختهی زرد رنگی خارج میهابود. فریاد مرد بلندشد. از چشمان و دهانش اشعه

های نیمه فعالی رویم نبود. به جای او، خاکستربود، خاکستر شد و دیگر فردی روبه در معرض باد قرار گرفته

 :روی زمین قرار داشتند. پوزخند زدم

  .بگذره جهنم خوش-

 :شین خارج شد و با نگرانی گفتم. نیک از ماهای ماشینی، به خالف جهت برگشتبا صدای جیغ الستیک

 شده؟چی-

 :دستم را به عالمت سکوت باال آوردم و گفتم

  .هیچی، برگرد تو ماشین االن میام-

وار در چشمانم خیره شد و بعد از مکث کوتاهی در ماشین نشست. دستم را در آهی کشید. با نگاهی سرزنش

شدم. پوزخندزدم. خستگی عجیبی در وجودم  آنجلس خیرهرنگ لسجیب کتم فرو کردم. به آسمان نارنجی 

ر تم؛ دجوانه زده بود؛ هر آن احتمال اینکه ایستاده به خواب بروم بود. به سمت ماشین مشکی رنگ نیک رف

ن مدید  ماشین را باز کردم و سوار ماشین شدم. بوی عطر نیک در همه جای ماشین پخش شده بود؛ عطر او، از

 :ام را باالکشیدم. نیک استارت زد و گفتداد. بینیده را میبوی سگ مر
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 !راه نیستی مردهنری، روبه-

 :ام را باال کشیدم و گفتمبینی

 !خوبم-

 :نیک به سمتم برگشت. در صورتم خیره شد و با تعجب گفت

 !هنری-

ام را بینی وم را بلند کردم کردم؛ دستام حس میی بینیبا تعجب به او خیره شدم. احساس رطوبتی در ناحیه

ها خیره روی صورتم قرار دادم. به خون روی آنلمس کردم که سر انگشتانم مرطوب شد. انگشتانم را روبه

ن آشدم؛ خون غلیظی روی انگشتانم جای گرفته بود. نیک، دستمال سفیدی از جیب کت چرمش بیرون کشید. 

 :را به طرفم گرفت و گفت

  .برمت بیمارستانمی-

 :ی نیک بیرون کشیدمدستمال را از دستان مردانه

  .نه، الزم نیست؛ خوبم-

د دهانم بو اش ادامه داد. بینی ام را با دستمال تمیز کردم. از بوی خونی که درنیک بدون توجه به من به رانندگی

  .حالت تهوع گرفتم

 :گفتم

  .خوبم نیک، الزم نیست بریم بیمارستان-

 :زد، عصبی غریددست آزادش به موهایش چنگ میدرحالی که با 

  .خفه شو هنری! حالت خوب نیست، رنگ و روت پریده-

 :دادم گفتمر هوا تکان میای کردم. درحالی که دستمال را دخنده

 مگه من بچم که رنگ و روم بپره؟-
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 .شناسهمریضی سن و سال نمی-

 :ه خیره شدم و گفتمنفسم را به بیرون خارج کردم. به بیرون از پنجر

 !ایتو واقعا یک دنده-

 :هایش را تکان داد*ـبام خیره شد و لـای کرد. از داخل آینه در دوگوی مشکینیک خنده

 .درست عین خودت-

 :ام نزدیک کردم و گفتمخون دماغم بند نیامد که هیچ، بدتر هم شد. یک طرف دیگر دستمال را به بینی

  .س دورگه دیدمنیک، امروز یه دعانوی-

 :نیک با تعجب دنده را عوض کرد. به سمت او برگشتم که گفت

  .گفت نسلشون نابود شدهمگه هنوزم رو زمین هستن؟ پدر راک که می-

 دونم واقعا چطور به خودت اجازه دادی حرفای اون پیرمرد خرفت رو باورکنی؟ اون پیرمرد خرفت بعضینمی-

  کنی؟روحانیه؛ بعد تو چرت و پرتاش رو باور میره پدر وقتا یادش می

 ر نکنم؟خوای حرفاش رو باوی مسیحیت رو پیشش گذروندم؛ بعد میی حوزهناسالمتی هفت سال دوره-

  .ی لس آنجلس رو کشتمواقعا احمقی؛ اما بیخیال! آخرین دعانویس دورگه-

 :زد، لـ*ـب باز کردمینیک خندید. درحالی که با انگشتانش به فرمان ضربه 

  .خورهپس االن خون، خونِ شیطان رو می-

 !شیطان نه! مارتین-

 :گفت اش خیره شدم. نیک، با تعجبنیک، به سمتم برگشت. در دو گوی آبی

 مارتین اینو فرستاده بود؟-

  .آره-

 چرا؟-
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  .گمبعداً بهت می-

ستم مملو از خون بود و این از دید آقای دکتر ددر  های به رنگ خاکستر دکتر خیره شدم. دستمالدر چشم

 :ی خوبی نبود. دکتر به سمتم آمدنشانه

 ی خون دماغ دارین؟آقای جونز، سابقه-

ی کوچکی ام را باال کشیدم که بوی خون در دهانم پیچید. دکتر چراغ قوهسرم را به عالمت نه تکان دادم و بینی

 :عد از گذشت چند ثانیه کمی از من فاصله گرفت و گفترا در نزدیکی چشمانم قرار داد؛ ب

 امسال درچه سالی هستیم؟-

  ؟2003؟ 1900؟ 1990ود؟ باش خیره شدم، امسال چه سالی گنگ به چهره

 :چشمانم را بستم و گفتم

-201۵ 

 :دکتر با نگرانی در چشمانم خیره شد. به سمت نیک برگشت و گفت

 این آقا چند سالشونه؟-

 :آب دهانش را با تردید فرو داد. در چشمانم خیره شدنیک 

-4۷ 

 :دکتر دستش را در موهایش فرو کرد. در چشمانم نگاه عمیقی کرد و نیک را مخاطب قرار داد

  .ترن؛ اما همراه من بیایدبهشون نمیاد، انگار جوون-

نوز یک چروک روی صورتم وجود سالم است؟ منی که ه 4۷لوح کردم. من ای به آن پیرمرد سادهدر دل خنده

هایش را کنترل کند، پشت سر ی روی لـ*ـبکرد خندهندارد؟نیک نگاهی به من کرد. درحالی که سعی می

 تاری واردام را باال کشیدم و دستمال مملو از خون را بر روی زمین انداختم که پرسدختر از اتاق خارج شد. بینی

ند ثانیه ام خیره شد؛ بعد از چد. نگاهش را باال آورد و در چشمان یخ زدهاتاق شد. به دستمال روی زمین خیره ش

 :آورد گفتبه سمتم آمد و درحالی که سِرُم را از دستم در می
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  .ای هستیر قانونیغدونید؟ آشغال ریختن کار قوانین بیمارستان رو نمی-

 :هایم نگاهی انداختم و گفتمای کردم. به کفشخنده

 .جونز قانونی وجود ندارهبرای هنری -

 :هایش را تکان دادام خیره شد و لـ*ـبپرستار نیشخندی زد. در چشمان مشکی

 ای یا الماس فروشی؟آقا زاده-

 :پوزخندی زدم. به موهای نارنجی رنگش خیره شدم

 .کاش بودم-

 :سوزن سِرُم را در سطل آشغال انداخت و گفت

  .خوریمگترین ضربات رو از غرورمون میمراقب باش جناب! گاهی اوقات بزر-

کشید، به صورت سفید و پر از کک و مک او خیره شدم. دخترِ زیبای درحالی که آستین لباسم را پایین می

 :رداشت و به سمتم گرفت و گفتبای بود. کتم را از روی صندلی ساده

  .من سوفیا هستم-

 :اش خیره شدم و گفتمایدر چشمان قهوه

 ....ــمنمـ-

 :مابین صحبتم پرید

  .هنری جونز، خودتون گفتید برای هنری جونز قانونی وجود نداره-

 :لبخند زدم و درحالی که به روپوشِ سفید رنگ، در تن او خیره شده بودم گفتم

  .از دیدنت خوشحال شدم-

 :فتهای سفیدش را به رخم کشید و گمتقابال به من لبخند زد. دندان

  .همچنین-
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ربان و اش خیره شدم. سوفیا! در نگاه اول دختر مهو چند قدم به عقب برداشت و از اتاق خارج شد. به جای خالی

زمان به سمتم مزیبایی بود. از روی تـ*ـخت بلندشدم. پالتویم را تنم کردم و از اتاق خارج شدم. نیک و دکتر، ه

 :اش نمایان شد و گفتانیآمدند. دکتربا دیدنم تعجب کرد. نیمچه اخمی روی پیش

 آقای جونز، کجا؟-

کردم می به سمت نیک برگشتم و در چشمان او خیره شدم. او هم اخم ریزی کرده بود. درحالی که به نیک نگاه

 :گفتم

  .رممن دیگه می-

 :دکتر اخم کرد. دستانش را در جیب روپوشش فرو کرد و گفت

 !کجا پسرجان؟-

 :خیره شدم. با سردی تمام لـ*ـب باز کردمدر چشمان آبی رنگ دکتر 

  .امرم خونهمی-

 :جا کرد و بعد مکث کوتاهی گفتدکتر عینکش را کمی روی صورتش جابه

  .اسکن بگیریمتینه! شما باید حداقل امروز رو اینجا بمونید تا از شما یه سی-

نی وجود ندارد! با غضب نز، هیچ قانوداد؟ برای هنری جواخم کردم. او چه کسی بود که به من دستور می

 :غریدم

  .آقای دکتر من خوبم-

 :حال نوبت نیک بود. یک قدم به جلو آمد و متقابال به من اخم کرد

  .اسکن بگیریتیگه باید سیدونه که میهنری، دکتر شاید چیزی می-

 :ـ*ـب باز کردملکردم و های پالتویم فرو نفسم را عصبی از دهانم خارج کردم. دستانم را در جیب

 !بیخیال نیک-
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 :اش گرفت و گفتاز کنار دکتر گذشتم. ناگهان دستم را در دستان مردانه

  .نذار دیر بشه-

سوفیا شدم که  هایش بیرون کشیدم. یک قدم به جلو رفتم که ناگاه متوجهپوزخندزدم. دستم را از حصار دست

ر ان کنارا از او گرفتم و از بیمارستان خارج شدم. به سمت درختبا کنجکاوی به من خیره شده بود؛ نگاهم 

ی یک ملخ را حمل هایی که جنازهبیمارستان رفتم و به یکی از آنها تکیه کردم. به زمین خیره شدم. به مورچه

ی یک فیل را داشته شوی. اگر جثهکردند خیره ماندم. زندگی همین است؛ اگر شکار نکنی، قطعا شکار میمی

ی عبوسی شوی. بعد از گذشت چند دقیقه، نیک با قیافهی یک مورچه را نداشته باشی، شکار میاشی، اما عرضهب

 :ای غریداز بیمارستان خارج شد به سمتم آمد و با صدای دورگه

اسکن بگیره؛ بعد تو عین خیالتم نیست؟ تیگه دوستت احتماال یه تومور داره و باید سیچته؟ دکتر داره می-

 ندازی پایین میای از بیمارستان بیرون؟سرت رو می

 :نفسم را به بیرون خارج کردم دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

  !گی احتماالداری می-

 :اش کوباند و گفتدستش را محکم به پیشانی

 !ایتو خیلی احمقی! تو دیوانه-

 :م گفتمزددراری کردم. درحالی که برای خودم قدم میی حرصخنده

  .نیستم، بیخیال مرد! بریم خونه که خیلی خستم-

 :اش قفل کرد و گفتی سـ*ـینههایش را روی قفسهنیک دست

  .ری تو بیمارستان یا من باهات نمیامیا می-

 :ام را باال کشیدم. گفتمبینی

 تصمیمت رو گرفتی؟-

 :نیک با اخم گفت
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  !آره-

 :و گفتمدستم را به طرف نیک دراز کردم 

 سوئیچ ماشین؟-

 :انداخت زمزمه کردنیک متعجب در چشمانم خیره شد و درحالی که دستانش را کنار بدنش می

 خوایش؟برای چی می-

 :کالفه گفتم

  .بذار حداقل برم پالتوم رو تو ماشین بذارم-

دم و شین شکردم و سوار ما نیک با تردید سوئیچ را در دستانم گذاشت. به سمت ماشین رفتم، قفل درها را باز

ی جلو هی آیناستارت زدم، نیک تا به خودش آمد، پایم را روی گاز گذاشتم و از بیمارستان فاصله گرفتم. از تو

 :ای کردم و گفتمبه نیک که دست به کمر وسط خیابان ایستاده بود خیره شدم. خنده

 !خواستی تهدیدم نکنی جوجومی-

ی های رنگارنگ لس آنجلس، مسیرم را به سمت بیمارستان تغییر دادم. نیک روخیابانبعد از کمی دور زدن در 

 :ای گفتمرویش ترمز کردم. پنجره را پایین کشیدم و با لحن اغوا کنندههای خیابان نشسته بود. روبهجدول

 دی؟افتخار می-

شد. بلند ه از روی جدول سفید رنگسرش را بلند کرد و با غضب، در چشمان خندانم خیره شد. بعد از چند ثانی

  .به سمت ماشین آمد، در را باز کرد و در ماشین نشست

 :تا لـ*ـب باز کردم که چیزی بگویم با غضب گفت

  !شوخفه-

 :دادم گفتمیچ میی بلندی کردم. درحالی که فرمان را پخنده

 آقای آربر قهرن؟-
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 :کرد گفتاش را لمس میهای بلند مردانهخننیک از پنجره به بیرون خیره شد. درحالی که نا

 !خفه شو-

 نیکوالس؟-

 :نیک با خشم دستانش را در هوا تکان داد و گفت

 چه مرگته؟-

  .مقصر خودت بودی-

زد. پوزخند زد و ام خیره شد. چشمانش از خستگی زیاد، به سرخی میبه سمتم برگشت و در چشمان مشکی

 :گفت

  .ام مهمهمن احمقم که حالت بر-

 :زدم گفتمشتانم به فرمان ضربه میای کردم و درحالی که با انگخنده

  !احمق نباش-

ی نوز روحیهسالش بود، اما ه 43با خشم به سمت پنجره برگشت. بهتر بود خودم را با نیک نگیرم. او با اینکه 

کند؛ اما از ای با تو قهر میهفته یزی به نیک بگویی و به او بر بخورد؛ چنداش را داشت. خدا نکند چجوانی

ای کند؛ اما بارها شاهد قهرهای چند هفتهگاه با من قهر نمیی فراوانی به بودن با من دارد، هیچآنجایی که عالقه

  .اماو با جان و ادوارد بوده

دستم را روی پاهایم های دو ی برایان گوش سپردم. آرنجی نیمکت گرفتم و به صدای مردانهام را از دستهتکیه

داد، خیره شدم؛ برای امروز را نشان می 3:30ام که ساعت قرار دادم و به سمت زمین خم شدم. به ساعت مچی

 :کافی بود. از روی نیمکت بلندشدم و دستانم را بهم کوباندم و گفتم

 !کافیه برایان-

 :ش را به هم کوباندی عیسی مسیح بلندشد. با خوشحالی دستانروی مجسمهبهبرایان از رو

 !خدایا متشکرم-

 :پوزخند زدم
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سپارم حواسش بهت باشه. دیر بکنی یا کنی. به یه پدر میصبح میای و دوباره طلب آمرزش می ۷فردا ساعت -

 !دونم و توخطایی ازت سر بزنه من می

 :ی برایان در هم رفت و نالیدقیافه

 .کردمذاشتی یکم بیشتر شادی میکاش می-

 :جه به برایان، از کلیسا خارج شدم. برایان خودش را به من رساند و گفتبدون تو

 آقای جونز، پس کی قراره بهم شکار رو یاد بدی؟-

 :های در خیابان خیره شدمبه ماشین

 !همه چیز به وقتش-

 :برایان آهی کشید و بعد از چند ثانیه، لـ*ـب باز کرد

 .خدا عیسی مسیحم خسته شده؛ بهکنم. کافیسه روزه من دارم هی طلب آمرزش می-

 :ام را باال کشیدم و برایان را مخاطب قرار دادمبینی

 .شنهاشون خسته نمیپدر و پسر هیچوقت از دعا کردن مداوم بنده-

 پدر و پسر؟-

 :ایستادم به سمت او برگشتم و در چشمانش خیره شدم

 دونی منظورم از پدر و پسر چیه؟یعنی تو نمی-

 :ب بهم خیره شد و گفتبرایان با تعج

 شه و پسرم خدای مسیحیا؟پدر خدای مسلمونا می-

 :برای برایان سری از روی تاسف تکان دادم و گفتم

شه؛ حتی عیسی مسیح و قوم شه، بلکه خدای تمام موجودات روی زمین میها میپدر نه تنها خدای مسلمان-

 !یهود

 :ان دادهایش را تکهایش را ریز کرد و لـ*ـببرایان چشم

 حتی خدای شیطان پرستا؟-

 ی خداوند یکتان. برترین خدا اوست؛ حتی عیسی مسیحم همقطعا هست. تمام موجودات روی زمین آفریده-

 .سطحش نیست

 :های برایان به حالت عادیشان برگشت. لـ*ـب باز کردچشم

 اونوقت کدومشون تو رو تبعید کرد؟-
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 :شدم گفتمبرگشتم و درحالی که از برایان دور می

 !اهلل-

توانند انقدر هایی روی زمین هستند که از وجود خداوند یکتا آگاه نباشند؟ مزخرف است! چطور میواقعا انسان

ای و عالقه کنم؛ اما یک صدم از عشقی ناالیقی هستم، از دستورات خداوند سرپیچی میبی اعتنا باشند؟ من بنده

است. البته با اینکه از آسمان به زمین تبعیدم کرد؛ اما او هنوزم خدای که در قلبم به خداوند دارم، کم نشده 

ی من و تمام خوب من است و هیچوقت قرار نیست هیچ عشقی جای خداوند را در قلبم پر کند. او آفریننده

 .است اگر او را خدای خود ندانیمکه نه؛ اما بسیار ناجوان مردانهموجودات روی زمین است. کمی

کلید را در جاکلیدی در خانه فرو کردم و وارد خانه شدم. به اطراف نگاهی انداختم؛ طبق معمول، نیکوالس  

شناس، خانه را مانند دسته گل کرده بود. از تشبیهی که در ذهنم کردم لبخندی دار و وظیفهمانند یک زن خانه

 :ن آمد و گفتبند بسته بود از آشپزخونه بیروزدم. نیکوالس، درحالی که یک پیش

 شده؟چی-

 :لبخندی زدم و گفتم

 .خوام یه موضوعی رو بهت بگمهیچی، بشین می-

 :نیکوالس متعجب گفت

 .باشه، صبر کن-

حال رفتم و روی آن نشستم و به پشتی مبل تکیه زدم. بعد ی دربه سمت آشپزخونه رفت. به سمت مبل دو نفره

 :کنارم نشست و گفت از گذشت چند دقیقه، نیک با یک سینی چای آمد.

 شده؟چی-

 :های چای خیره شدم. لـ*ـب باز کردم و گفتمبه فنجان

رویی با اونا نداریم. به ویل زنگ بزن بگو هر ای برای روبهمارتین، اِما و یک عالمه موجود دیگه... ما هیچ وسیله-

 .چی وسیله داره با خودش بیاره

 :نیک یک فنجان چای برداشت و مابین حرفم آمد

 برای کی بگم بیاد؟-

 :ام را باال کشیدم و گفتمبینی

 .ی دیگهیک هفته-
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 :نیک بهم چشم غره رفت

 .خوام یه موضوعی رو بهت بگم فکر کردم باز اشتباهی کردمیه جوری گفتی بیا می-

 :در چشمانش خیره شدم و گفتم

 کاری کردی؟-

 :نیک دستانش را به عالمت تسلیم باال آورد و گفت

 !ه نهمعلومه ک-

 :سرم را تکان دادم

 .خوبه-

ای از آن را نوشیدم و به هایم اسیر کردم؛ جرعهدستم را به سمت فنجان چای بردم و آن را در حصار دست

ام که در هر مسیری که قدم بگذارم، ، راه خود را گم کردهکردم در یک هزارپیچزمین خیره شدم. حس می

هایم را روی پاهایم قرار دادم و به سمت زمین سبز شود زیاد است. آرنجرویم احتمال اینکه دیو هزار پیچ روبه

 .کشیدام تیر میهایم قرار دادم و چشمانم را روی هم فشردم؛ جمجمهخم شدم. سرم را در حصار دست

 :ای از فنجان چای خود نوشید و گفتنیک جرعه

 ی مارتین چیه؟راستی قضیه-

 :ام را باال کشیدمبینی

 .خواد یه ارتش از شیاطین رو آزاد کنههیچی، می-

 :نیک پوزخند زد و گفت

 .تو دعا نویسش رو کشتی؛ پس االن به یه عالمه خون احتیاج داره-

 :سرم را تکان دادم

 .خواد چیکار کنهآره، معلوم نیست می-

 :نیک فنجانش را روی میز گذاشت و ادامه داد

 .نتونستی بکشیش بینیه؛ برای همین هنوزمثل خودت غیرقابل پیش-

 :به مبل تکیه زدم و گفتم

 .خدانکنه روزی دستم بهش برسه-

 :نیک گفت

 کنی؟باهاش چیکار می-
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 .زنم وسط سرشکنم تو پاش و بعدم یه گوله مییه صلیب فرو می-

 :ای کشید.گفتنیک خمیازه

بیخیال، من خوابم میاد؛ میرم خواد شیاطین رو آزاد کنه. خاطر قدرت میواقعا خجالت آوره که یه انسان به-

 .بخوابم

 :ام را باال کشید وگفتمبینی

 .باشه-

ی اش خیره ماندم. ناگاه، رطوبتی در ناحیهنیک از روی مبل بلندشد و به سمت اتاق خوابش رفت. به جای خالی

تی رفتم. تا ام حس کردم. لعنتی! بازم خون دماغ شدم. سریع از روی مبل بلندشد و به سمت سرویس بهداشبینی

 نیک متوجه نشده است، باید این اَبَرگند را جمع کنم؛

برد. شیر آب را باز کردم و دستم را زیر آب بردم؛ بعد وگرنه به زورهم که شده است، من را به بیمارستان می

ام خون ام بردم؛ بعد از آن، حسابی از بینیاز گذشت چند ثانیه که در مشتم آب جمع شد، دستم را به سمت بینی

 .آمد

 .دو دستم را دو طرف دستشور قرار دادم و به سمت دستشور خم شدم. لعنتی! این اصال خوب نیست

رویم، به تصویر خویش خیره شدم که ناگاه، برق خاموش شد. به سمت در ی روبهسرم را بلندکردم و در آینه

ی در قراردادم و چندبار وی دستگیرهبرگشتم تا آن را باز کنم که فردی در را از پشت قفل کرد. دستم را ر

 :فایده بود. دستم را به در کوباندم و گفتمتکانش دادم؛ اما بی

 .ای نیست. در رو باز کننیک، شوخی بامزه-

اما بازهم در را باز نکرد. این بار محکم تر به در ضربه زدم. ناگهان، کسی از پشت گلویم را در دستان سردش 

هایش کمتر شد. به سمت او برگشتم؛ در تاریکی مطلق ه پایش کوباندم که فشار دستگرفت. پایم را از پشت ب

 :ای زدهای قرمز او قابل دیدن بودند. قهقههسرویس بهداشتی، تنها چشم

کنه تا فرسته؛ شیطان هم سرت رو در جهنم آویزون میکنه و سرت رو برای شیطان میمنتخب شکارت می-

 !درس عبرتی باشی برای بقیه

ناگاه غیب شد. به سمت آینه برگشتم و به تصویر خویش که در تاریکی قابل دیدن بود، خیره شدم. برق روشن 

شد و کسی در را از پشت، چهارال باز کرد. سریع از سرویس بهداشتی خارج شدم و به سمت اتاق نیک رفتم. در 

 .کرداب بود و خروپف میاتاق نیک بسته بود؛ آرام در را باز کردم و وارد اتاق شدم؛ نیک خو

ها رفتم و روی یکی از آنها دراز نفسم را عصبی به بیرون فرستادم و از اتاق نیک خارج شدم. به سمت مبل



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         47 

 

98کاربر انجمن رمان   Hanane.h.f.z | رمان هنری جونز 

منتخب شکارت "شد هایم اکو میهایم را فشردم. صدای آن دو چشم قرمز، در گوشکشیدم. با دستانم شقیقه

کنه تا درس عبرتی باشی هم سرت رو در جهنم آویزون می فرسته؛ شیطانکنه و سرت رو برای شیطان میمی

 "!برای بقیه

 !ای بود برای مشغول شدن ذهنم و چند برابر شدن دردِ سرممنتخب کیه؟ و همین موضوع، جرقه

 "یک هفته بعد "

 

 .مکردجا میهای کلم را در بشقابم جابهدر بار، بدون توجه به کسی یا چیزی نشسته بودم. با چنگال، تکه

های کسی را شنیدم؛ اما توجهی نکردم. ام را مزه کردم. صدای قدمای از نوشیدنیام را باال کشیدم و جرعهبینی

صندلی کنارم به عقب کشیده شد و خانمی روی آن نشست. به سمت او برگشتم و در صورتش خیره شدم؛ او 

 .زمان با من برگشت و در چشمانم خیره شدهم هم

 :گفت با چشمانی مهربان

 هنری جونز؟-

 .دانستم کیستاش آشنا بود؛ اما نمیگنگ به او خیره شدم. چهره

 :لبخندی زد

 .اوه! منو یادت نمیاد؟ من سوفیا هستم، پرستاری که تو بیمارستان بود-

 :ام خارج شدم و گفتماز قالب یخی

 .اوه! تو سوفیایی، یادم نبود-

 :داد گفتتش را در هوا تکان میای کرد. در حالی که دسی مصنوعیسوفیا خنده

 .ایرادی نداره-

رویم خیره شدم. دیگر میل نداشتم، کافیست. دو دالر از جیب پالتویم نگاهم را از سوفیا گرفتم و به بشقاب روبه

 .بیرون کشیدم و روی میز گذاشتم از روی صندلی بلند شدم

 :سوفیا هم همراه من بلند شد

 ری؟می-

 :لحن سردی گفتم سرم را تکان دادم و با

 خدانگهدار-

از او فاصله گرفتم. ارتباط برقرار کردن با او یا با هرکس دیگری اشتباه بود؛ تنها باعث نابودی زندگی آنها 
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ام؛ نیکوالس، مردی که همچون برادر در کنار کند. من تنها به نیکوالس راضیشود، به حال من که فرقی نمیمی

های راهنمای دیگرم. د رسید که مرگش را خواهم دید؛ درست مانند عقابمن است؛ اما حیف که روزی خواه

 ام فرو کردم. هوا به شدت سرد بود و این هوا طبیعی بود؛ زیرا در ماههای پالتوی چرم کرمیدستانم را در جیب

January بود؛  زدم متوجه شدم کسی کنارم ایستاد. به طرف شخص برگشتم. برایانبودیم. در حالی که قدم می

 .در چشمانش خیره شدم

 :نمایی زد و گفتلبخند دندان

 .سالم آقای جونز-

 :رویم خیره شدم و گفتمبه روبه

 رسه که من از دست تو خالص بشم؟روزی می-

 :ای کرد و گفتبرایان خنده

 !خیر-

 :کالفه گفتم

 .کارت رو بگو-

 :برایان مظلومانه گفت

 .ا کردن بهم یاد بدهای به جز دعکنم یه چیز دیگهخواهش می-

 :ام را باال کشیدم و گفتمبینی

 .دنبالم بیا-

 :ای که متعلق به پدربزرگ نیکوالس بود را باز کردم. برایان با تعجب گفتدرِ گاراج قدیمی

 !واو! چه جذاب-

 :به سمت برایان برگشتم

 کنی، فهمیدی؟ی گل میگاراج رو تا امشب عین دسته-

 :باال زد و گفت هایش رابرایان آستین

  .چشم-
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  .پالتویم را در آوردم و آن را روی زمین خاک و خولی گاراج انداختم

 :به سمت برایان برگشتم

  .دم بازتابی از خودم نشون ندمیه مشت بهم بزن؛ قول می-

 :برایان با تعجب گفت

  دی؟قول می-

 :لبخندزدم و گفتم

  .مطمئن باش-

ام تیر ام زد. بینیرویم ایستاد. دست راستش را مشت کرد و مشت محکمی به بینیروبهبرایان به سمتم آمد و 

ام دستم را مشت کردم و یک مشت محکم به شکم برایان توجه به بینی خونیکشید و کمی مرطوب شد؛ اما بی

م؛ به کرد ش فروزدم که فریادش بلند شد. از درد به سمت زمین خم شد. به سمت او رفتم و دستانم را در موهای

 :کمک موهایش سرش را بلند کردم و گفتم

  !اعتماد، ممنوع-

 :شدم تا پالتویم را از روی زمین بردارم گفتمبرایان را روی زمین انداختم. درحالی که خم می

 !درس اول، صبر، صبر و بازهم صبر؛ درس دوم، اعتماد ممنوع-

 :برایان بلند شد و گفت

  .خیلی محکم زدی-

 :شدم گفتمرحالی که از گاراج خارج مید

خواستم کردم دعا کنی این بود که میده روز تمام صبرت رو تقویت کردی. تنها دلیلی که مداوم مجبورت می-

  .صبرت رو تقویت کنی؛ پس کاری نکن که بازهم ده روز معطل اعتماد نکردن بشیم

 :اب دادس را گرفتم؛ بعد از چند ثانیه جوی نیکوالموبایلم را از جیب کتم بیرون کشیدم و شماره
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  .سالم، نیکوالس آربر هستم-

 سالم نیک، خوبی؟-

 سالم هنری، ممنون، خودت خوبی؟-

 آره، کجایی؟-

  .ام، ویل اومده پیشمهیچی خونه-

 عه ویلسون اومده؟-

  .آره-

  .دار تا من بیامنگهش -

  .باشه-

 کاری نداری؟-

  .نه-

  .خدانگهدار-

قه ی خیابان رفتم و دستم را برای تاکسی بلند کردم؛ بعد از گذشت چند دقیتماس را قطع کردم. به سمت لبه

 ی ماشینیک ماشین کنار پایم ترمز زد. سوار تاکسی شدم و آدرس خانه را دادم. به فضای بیرون از پنجره

کوباندند؛ انگار از چیزی ی ماشین میا به پنجرهخیره شدم. باران گرفته بود و قطرات، وحشیانه خودشان ر

دویدند، تا از خیس شدن رو میزدند. به مردمی که در پیادهناراحت بودند؛ مانند شالق، به سقف ماشین ضربه می

شود خاطر این باران متشکرم؛ زیرا باعث میتوسط قطرات باران جلوگیری کنند، خیره شدم. از خدا به خود

  !ها را ندارد! افسوسرو تمیز شوند؛ اما افسوس که باران توانایی پاک کردن ذات انسانن پیادههای دروآشغال

 :ویل، یک تفنگ روی میز گذاشت و در چشمانم خیره شد

  .ترین تفنگی که در حال حاضر دارم اینهقوی-
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ر که د یکل بود. درحالیتفنگ را از روی میز برداشتم وآن را در دستانم گرفتم.ک؛ بسیار سنگین و درشت ه

 :دادم گفتمدستم تکانش می

 اسمش چیه؟-

 :ویل به مبل تکیه داد گفت

دونی که چقدر شه نابودی؛ البته اینم بگم که ساخت یونانه؛ میهست که به یونانی می "کاتاستروفی"اسمش -

  .فلزاشون اصله

ها را روی میز د؛ آنیب بیرون آوری عجاش دو گلولهدستش را در جیب کتش فرو کرد و از جیب مخفی

 :گذاشت و گفت

  .ها رو ببینگلوله-

ی گان )یک نوع تفنگ( بودند؛ اما داخلش یک مایهی شاتها را برداشتم. ظاهر جالبی داشتند؛ مانند گلولهگلوله

 !رنگ بود. گلوله را تکان دادم، باحال بودبی

 :سرم را بلندکردم

 خب؟-

 :داد اش را برداشت و ادامهلمس کرد، فنجان قهوهاش را ویلسون بینی

  .ی داخلشم آب مقدسهفلزی که باهاش این گلوله رو درست کردن دوسال تو آب مقدس بوده؛ اون مایه-

 :گلوله را به نیک دادم و گفتم

ت عالی هم مثل جنسای قبلی خرم اعتماد دارم؛ امیدوارم این یکیویل، من به خودت و جنسایی که ازت می-

  .باشه

 :اش نوشیدویل یک جرعه از قهوه

 !خیالت تـ*ـخت، تضمینیه تضمینی-

 :تفنگ را روی میز گذاشتم و ادامه دادم
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 از کاتاستروفی داری؟ چندتا گلوله-

 :ویل دستانش را در هم گره کرد

  .ارش بدمتونم برات سفخوای میتا، باز هم اگه می200-

 :و گفتمام را باال کشیدم بینی

  .شهسفارش بده الزم می-

  .وی را روشن کردویلسون لبخند. نیک، تی

 :سپردمی خبر گوشی شبکههای گویندهبه حرف

ها اند. پلیسی گذشته گم شدهدیگو و کالیفرنیا در هفتهآنجلس، سنهای واشنگتن، لسچهار دختر، در ایاالت-

ها را هرچه زودتر پیداکنند. از شما مردم عزیز، کنند تا آنتالششان را میهیچ سرنخی از آنها ندارند؛ اما تمام 

  .ناسایی کردید، حتما با این شماره تماس بگیریدها را در مکانی شمندیم اگر آنخواهش

 :نیک، به سمت من و ویلسون برگشت و گفت

 دن؟های مختلف تو یه هفته گم شعجیب نیست که چهارتا دختر از ایالت-

 :کرد گفتیل درحالی که با موهای کوتاهش بازی میو

  .های شیطانی ربط دارهبه همین فرقه-

 :هایش رفتمام را باال کشیدم و مابین حرفبینی

های دوستاشون قرار گرفتن و تو یه عالمه سایت مختلف تاثیر حرفطبق معمول یه سری دختر جوون تحت-

ا یکی ببعد از اینکه یکم اطالعات جمع کردن و فکر کردن خیلی بلدن راجع به موضوعات شیطانی سرچ کردن؛ 

های غیرمجاز رفتن. اونجا هم بهشون مواد دادن و اونا هم کشیدن و خوردن و از دوستاشون به اون پارتی

ده. من یبیهوش شدن، بعد هم گرفتنشون؛ به همین راحتی! آمریکای لعنتی به همین مفتی نوجووناشو از دست م

 بندن؟دونم چرا اون سایتای لعنتی رو مثل کشورای خاورمیانه نمینمی
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 :ویلسون گفت

 .دونهشه خدا میها هنری! این دولت کِی به فکر میدلت خوشه-

 :وی را خاموش کرد و گفتنیک تی

 .بیخیال، مگه اینکه تو خواب دوباره اون دخترارو ببینن-

 :رار دادویل از روی مبل بلندشد من و نیک را مخاطب ق

 .من دیگه برم-

 :از روی مبل بلند شدم

 کجا؟-

 :کرد گفتی پیراهنش را درست میدرحالی که یقه

 .مونمکار دارم؛ وگرنه میدوسه جای دیگه-

دالر بیرون آوردم و به سمت ویل  200دستم را در جیب شلوارم فرو کردم. کیف پولم را بیرون کشیدم؛ از آن 

 :گرفتم و گفتم

 .بگیر-

 :کرد زمزمه کردلبخندزد. درحالی که زیپ شلوارش را درست میویل 

 !ممنون هنری جونز-

توانستم رفت و نمیاز نیک خداحافظی کرد و به سمت در خانه رفت. آرام روی مبل دراز کشیدم. سرم گیج می

ا باال کشیدم و ام رکیلویی روی سرم قرار دارد. بینی 100ی کردم یک وزنهبه خوبی تعادلم را حفظ کنم.حس می

 :نیک را مخاطب قرار دادم

 نیک، فردا باید جایی بریم. همراهم میای؟-

 :کرد با تعجب نگاهم کردرا جمع می های قهوهنیک درحالی که فنجان

 میام؛ اما کجا باید بریم؟-

 :رفت گفتمدرحالی که به سمت آشپزخانه می

 .گاراج قدیمی شما-

 :در گوشم پیچیدنیک از آشپزخانه خارج شد. صدایش 

 اونجا چرا؟-

 :به سمت نیک برگشتم و گفتم
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خواد بهش شکار ارواح رو یاد سال پیداش شده؛ می 23ی دیمن رو یادته؟ پسرشون برایان دیمن بعد خانواده-

 .خوام آموزشش بدمبدم؛ بردمش اونجا و می

 :نیک اخمی کرد و گفت

 ش کردی؟چرند نگو مرد! تو اصال بهش اعتماد داری که قبول-

 :پوزخندزدم

 .مطمئنم، جرئت خیـ*ـانت کردن نداره-

 :نیک هم پوزخند زد

 .امیدوارم همینطوری باشه-

 :وی برگشتم و گفتمبه سمت تی

 .پسر خوبیه-

 :رویم ایستاد و لـ*ـب باز کردوی آمد؛ روبهنیک به سمت تی

 عتماد کنی؟تونی انقدر زود بهش اگی؟ چجوری میدیوونه شدی؟! معلوم هست چی می-

 :هایم را در هم گره کردم و گفتمدست

 .ام که بهم تو شکار کمک کنه؛ از تنهایی خسته شدمبیخیال نیک، خیلی وقته دنبال کسی-

 :نیک متعجب گفت

 پس من اینجا چیکارم؟-

 :از روی مبل بلندشدم و به سمته نیک رفتم؛ صورتش را در دستانم قاب گرفتم

 .راهنمایی، من به یک دستیار احتیاج دارمبچه شدی؟ تو فقط یه عقاب -

 :نیک، یک قدم به عقب رفت. دستانم را پس زد و با اخم ادامه داد

 .باشه، فهمیدم-

 :به سمت مبل رفتم، پالتویم را از روی آن برداشتم و گفتم

 !رم پیش برایان، خدانگهدارمن می-

سال سن دارد؛ واقعا 4۵هایم را باال انداختم. نیک هکردم، شاناز خانه خارج شدم. درحالی که پالتویم را تنم می

 .است اگر ناراحت شودمسخره
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ساس کشیدم، آهی کشیدم. احکنار خیابان ایستادم. درحالی که با پاهایم اشکال نامفهومی روی زمین می

ها را باز نکردم قرار است یک اتفاق ناگوار رخ دهد. چشمانم را آرام روی هم بستم و بعد از چند ثانیه آمی

لند، دای بکردم. لوکیشن تغییر کرده بود؛ در یک غار بودم. مردی پشت به من روی زمین زانو زده بود و با ص

  اش قرار دادم، که ناگاهخواند. آرام به سمت او رفتم و دستم را روی شانهکتاب آسمانی را می

از  اموئلسئل، اولین عقاب راهنمای من بود. به سمتم برگشت. با دیدن ساموئل، یک قدم به عقب برگشتم؛ سامو

 :روی زمین بلند شد، کتاب را بست و با پوزخند گفت

 !سالم به هنری جونز عزیز-

 :ستم را در جیب شلوارم فرو کردم و گفتمی ابروهایم عمیق تر شد، دگره

 !ساموئل، اصل و نسبت چی بود؟ یادم رفته-

 :فتساموئل دستانش را در هم گره کرد و گ

 من اصل و نسبی ندارم، در جریانی که؟-

  .شهها اصل و نسبشون به آسمون ختم میبله، اولین عقاب راهنمای من یک فرشته بود؛ معموال فرشته-

 !یک فرشته که کشتیش-

 :ی بلندی کردم و گفتمخنده

  .ن نبودمدونی که باعث و بانی مرگت ممسخرست! این رو خودتم خوب می-

و گفتن چیز آسونیه! یکم به حقیقت فکر کن، به اینکه چطور اجازه دادی اجداد مارتین من ر تو دروغبرای -

کاری و بی توجهی تو من به جهنم تبعید شدم، جایی که تو  خاطر کمنفرین کنن و روح پاکم رو سیاه کنن. به

 !بهش تعلق داشتی و داری

 :اش خیره شدمپوزخند زدم، در چشمان آبی

 اش دوست داره؟های دیگهدیت شده که خدا من رو بیشتر از فرشتهحسو-

 :و گفت توجه به حرف من به سمت یک طرف غار رفتساموئل بی
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 !سال برگشتم؛ اما نه برای انتقام 800من بعد از -

  .اش خیره شدم، او یک زال بودبه طرفم برگشت. در چهره

 :ساموئل ادامه داد

  .دم، حاال برای کمک کردن بهت اینجاممن توسط خدا بخشیده ش-

  .حتما باز خدا تورو فرستاده تا راهنماییم کنی-

کنم. هرزمان اراده کنی، بینی، من تو ضمیر ناخوداگاهت زندگی میهم آره هم نه؛ اما من رو تو واقیعت نمی-

  .ی جدیدمچشمات رو ببندی و بهم فکر کنی، میای توی این غار؛ یعنی خونه

 :دادم گفتمام را در هوا تکان میحالی که دستان مردانهی بلندی کردم. درخنده

  .بیخیال مرد، من دیگه بهت احتیاجی ندارم-

ی جهنمی، آخرین سقوط کننده! تو در شرایطی نیستی که خدا تنهات بذاره؛ هم جون هنری جونز، فرشته-

  .خودت، هم جون اطرافیانت در خطره

 نتخبه که حرفش همه جا هست؟منظورت همون م-

 :ساموئل لبخندزد و گفت

  .کنهاون یک منتخب عادی نیست، اون با کشتن تو دنیا رو متحول می-

 :رفتم. گفتممت آتش در غار میی بلندی کردم، درحالی که به سخنده

  .شمتهکه من هیچوقت قرار نیست کشیناتونه بکنه؛ دوم که، منتخبتون هیچ غلطی نمیاول این-

روی صورتم رویم ایستاد. پودری را در کف دستش ریخت؛ سپس دستش را روبهساموئل به سمتم آمد و روبه

رو ایستاده بودم و های شدیدی به خودم آمدم. در پیادهقرار داد و آن پودر را در صورتم فوت کرد. با سرفه

  .. اوه لعنتی! بازم خون دماغ شدمام پیچیدکردم. بوی خون در بینیهای خشک و خطرناکی میسرفه

ام را در حصار ای سفید رنگم را از آن بیرون کشیدم. بینیدستم را در جیب پالتویم فرو کردم و دستمال پارچه

ام را آرام روی هم های مشکیدستمال اسیر کردم. باز هم آن طعم و بوی لعنتی در بینی و دهانم پیچید. چشم
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شدم و این اصال خوب خورد، خون دماغ میبار خسته شده بودم؛ تا تقی به توقی مینکبتبستم. از این وضعیت 

رویم ترمز کرد. آرام سوار تاکسی شدم؛ ای روبهنبود. به سمت خیابان رفتم که بعد از گذشت چند دقیقه، تاکسی

 :پیرمردی سالخورده بود. با صدایی گرفته، حاکی از پیری گفت راننده

  .ی لباست خونی شدهقهمردجوان، ی-

خواست در همان کردم. دلم میام را مابین دستمال فشردم. بو و طعم خون را حس میبدون توجه به او، بینی

ماشین استفراغ کنم و از این بو و طعم خون خالص شوم. به فضای بیرون از پنجره خیره شدم. چهار پنج دختر 

کرد؛ واقعا هم نداشتند. پدر، نگاه مرموزی به آنها می وشش مناسبیجوان دور یک پدر روحانی ایستاده بودند؛ پ

های خداوند، از تمام بنده"ای در ذهنم شروع به رژه رفتن کرد از یک پدر، این نگاه بعید بود. ناگاه، جمله

ن سرم را به تاسف برای آن پدر تکا "کنندگیرند؛ اما ظاهرشان را، باب میل خدا حفظ میشیطان دستور می

کرد؛ مطمئنم به اجبار، مجبور به انجام دادم. به آسمان خیره شدم. ساموئل در ضمیر ناخوداگاه من زندگی می

چنین کاری شده است. من و ساموئل، در یک زمان به زمین تبعید شدیم؛ من برای گناهی که مرتکب شدم و او، 

ر دورانی به زمین آمدیم که مردم هیچ امکاناتی ام به زمین آمد. من و ساموئل، دپا سوز من شد و برای راهنمایی

آید؛ دورانی نداشتند و تنها هنرشان، سفالگری و آهنگری بود؛ دورانی که جزوی از قرون وسطی به حساب می

که تنها فرد مشهور آن زمان، چنگیزخان مغول بود. به یاد دارم مردم در آن دوره، تنها هدفشان این بود که 

های مشخصی نداشتند. این جدالِ بین من و مارتین، از سالیان پیش سر رشته گرفته االن هدف زنده بمانند؛ مانند

اند. اجداد مارتین همه جادوگر ها جام مرگ را با دستان من نوشیدهام و آناست. من تمام اجداد مارتین را دیده

ی مثبت او، هوش و و تنها نکته و دورگه بودند؛ اما خود مارتین، برعکس اجدادش یک انسان معمولی متولد شد

اما ماجرای من و ساموئل، هردوی ما به « برای همینه که هنوز نکشتیش»ذکاوت بی نقصش بود. به قول نیک:

ایم. ساموئل، او اولین عقاب راهنمای من بود و مانند من یک فرشته بود. همیشه سرزنش زمین تبعید شده

او باهم در یک جوب نرفت. در آخر برای کشتن یکی از اجداد مارتین وقت آب من و زد و... هیچکرد، غر میمی

ای که ما به کنند. در دورههستیم، جادوگران زیادی در آنجا زندگی می 21به آمازون رفتیم. اکنون که در قرن 

موئل آنجا رفتیم، جادوگری یک چیز بسیار معمولی بود. ما برای شکار به آنجا رفتیم و موفق هم شدیم؛ اما سا

در آنجا توسط من کشته شد. در آن دوره من تازه به زمین آمده بودم و هیچ سحر یا وردی یاد نداشتم. در یک 

اتفاق ناگهانی، روح ساموئل تسخیر شد و من برای رهایی بخشی او، ساموئل را از یک دره به پایین انداختم و او 

تمام فرشتگان دیگر از جنس نور و لطافت بودیم؛ اما مرد. من و ساموئل ک، زمانی که در آسمان بودیم، مانند 
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کشم، او تاکنون در کنار من بود و زمانی که به زمین تبعید شدیم، دارای جسم شدیم. اگر من ساموئل را نمی

ام و ها عقاب راهنما نبود. این موضوع هم از قلم نیوفتد که من از اول در آمریکا نبودهدیگر نیازی به ده

های شنی عربستان! من تنها ی شروع من در خاورمیانه بود؛ در تپهام. اولین نقطهبسیاری کردههای مهاجرت

ام. پیرمرد، تاکسی را ای دیدهها را بدون هیچ وقفهانسان روی زمین هستم که تکامل علم و فناوری انسان

اکسی خارج شدم. یک قدم به روی گاراج نگه داشت. چند دالر روی صندلی گذاشتم و بدون هیچ کالمی از تروبه

  .نمایی، نمایان شدگاراج نزدیک شدم که ناگاه، در گاراج باز شد و برایان با لبخند دندان

 !سالم به هنری عزیز-

 :بدون توجه به سالم او گفتم

 تمیز کردی؟-

 :برایان دستانش را برهم کوباند و گفت

  .خودت بیا ببین-

کرد ک، برق هایی که نیک خانه را تمیز میگاراج شدم. همه جا درست مانند زماناز کنار برایان گذشتم و وارد 

  .زدمی

 :لبخندی زدم و گفتم

  .نه! خوشم اومد-

 :برایان دستانش را در هم قالب کرد و با لبخند گفت

 خب؟-

 :دمهای آبی برایان خیره شدم. با جدیت تمام لـ*ـب باز کرپالتویم را آرام درآوردم در چشم

  گیر باشی؟خوای یه جنمی-

 :ام خیره شدِ جدیهای مشکیبرایان صاف ایستاد و در چشم

 !آره-
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های شلوارم فرو کردم، چشمانم را کوچک کردم و در چشمان یک قدم به او نزدیک شدم. دستانم را در جیب

 :آبی او خیره شدم

 چرا؟-

نمایش را حفظ موهایش فرو کرد و درحالی که لبخند دندانبرایان گلویش را صاف کرد، دست راستش را در 

 :کرد. گفتمی

  .چون به این کار عالقه دارم-

 :تمو گف به سمت صندلی مشکی رنگ در گاراج رفتم و آرام روی آن نشستم. پاهایم را مردانه روی هم انداختم

 چرا بهش عالقه داری؟-

شید. کآهی  هانش خارج نشد. منتظر به دهانش خیره شدم که ناگهانبرایان لـ*ـب باز کرد؛ اما هیچ صدایی از د

 :دستانش را در هم گره کرد و گفت

 !دونمنمی-

 تونست خوب باشه و هم بد! برایان سرش را بلندکرد. متوجهبه سقف گاراج خیره شدم. این ندونستن، هم می

م صاف نه به نگاهش. برایان گلویش را برای بار چندردم، کی لباسم شدم؛ اما نه به او توجه اش به یقهنگاه خیره

 :کرد و گفت

 !ات خونی شدهیقه-

 :در چشمانش خیره شدم و گفتم

 بینی درسته؟گفتی موجوداتی رو می-

کردم مس میبرایان سرش را تکان داد. موبایلم را از جیب شلوارم بیرون کشیدم. درحالی که پوش موبایلم را ل

 :ادامه دادم

 بینیشون؟زم میهنو-
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ت به سم تکان داد. از روی صندلی برخاستم. موبایل را روی صندلی گذاشتم و "نه"برایان سرش را به عالمت 

اش را در دستانم اسیر رویش ایستادم و بازوهای مردانهکردم. روبهاو رفتم. استرس در وجودش را حس می

 :کردم که صورتش را در هم جمع کرد. با جدیت تمام گفتم

شن. وقت فراموش نمیخواد فراموش بشن؛ اما هیچگیرم، تو شغل من روزهایی هست که دلم میمن یه جن-

ی خوام بدونی این راه ک، راهی نیست که بتونی وسطش جا بزنی؛ حتمنظورم از گفتن این حرف این بود که می

تو  ینی که آدمای عادی حتی اونا روادبگیری و ببکنن؛ چون قراره چیزایی یاگه تو رهاش کنی اونا رهات نمی

  .تونن ببیننخوابشونم نمی

 :هایم خارج کرد و لبخند زدبرایان خودش را از حصار دست

  .مطمئن باش قرار نیست کم بیارم-

 :سرم را به عالمت رضایت تکان دادم

دم یمیک بار فرصت  چند نکته رو باید بدونی و رعایتشون کنی. من آدمی نیستم که بارها فرصت بدم، من-

ی دوم: اعتماد به آدمایی که بهشون ی اول: قبال هم گفتم صبر، صبر و بازهم صبر! نکتهبرای همیشه؛ نکته

ی سوم: پای هیچ دختری نباید تو شی ممنوع! نکتهشناختی نداری؛ حتی دوستای من که بعدا باهاشون آشنا می

ای نیستن؛ اگر هم ی دست من و تو یا هر مرد دیگهبازیچهبینن و دخترا هم زندگیت باز شه؛ چون آسیب می

ی چهارم: بینن! نکتهتر تمومش کن؛ چون این وسط فقط اونان که آسیب میای سریعاالن با دختری تو رابـ*ـطه

وقت، تحت تاثیر چیزایی که ی پنجم: هیچقطع رابـ*ـطه با آدمایی که دوسشون داری؛ حتی دوست و رفیق! نکته

ی ششم: حق کنن و با استفاده از اونا از پای درت میارن! نکتهها نقطه ضعفات رو پیدا مینی قرار نگیر؛ جنبیمی

ی کشتن ی هفتم: شجاع باش و برااینکه از اطالعات، تجربیاتت، کارات و... به آدمای عادی بگی رو نداری! نکته

ها اعتماد نکن؛ اونا به شدت دروغگو های جنقول ها وی هشتم: به قسماونا اشتیاق الزم رو داشته باش! نکته

ی آخر که از همه مهم تره؛ اگه بهم خیـ*ـانت وقت در جمع و تجمعات شکار نکن! نکتهی نهم: هیچهستن! نکته

 !کنمکنی نابودت می

های شلوارش را درست ای لبخند زد و آرام روی زمین نشست. درحالی که پاچهبرایان به صورت مسخره

 :کرد گفتمی

گیرا فقط وظیفه کشیشون؟ منظورم اینه که جنگیری پس چرا میهمشون حله؛ راستی یه سوال، اگه تو جن-
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 .دارن اونارو از بدن آدما خارج کنن نه اینکه بکشنشون

 :پالتویم را روی چوب لباسی در گاراج آویزان کردم

 .شناسی، سومی شکار ارواحشیطان گیری، دومیشه؛ اولی جنببین، کار من به سه بخش تقسیم می-

 :رفتم گفتمپوزخند زدم و درحالی که به سمت صندلی می

ده که به دنیای ارواح ربط داشته باشه، کلیسا و کاخ سفید من رو معموال وقتی یه اتفاق عجیب تو آمریکا رخ می-

 .نهی مهای سخت و غیرممکن آمریکا برعهدهگیریکنن؛ یعنی نود درصد جنخبردار می

 با این موضوع مشکلی نداری؟-

بار دولت تاریخ تولدم رو تغییر سال یک ۵0مطمئن باش دارم؛ اما قدرت مخالفت کردن رو ندارم؛ چون که هر -

 .ده تا مردم عادی بهم شک نکننمی

 !اوه، پس واسه همینه-

 .کردمهم برای کلیسا و دولت کار نمی آره، اگه به دهن خودم بود حتی یک لحظه-

 :برایان از روی زمین بلند شد و گفت

 هنری تو راجع به جادوی سیاهم اطالعات داری؟-

 :ام را باال کشیدمبینی

 .کنمهم ازش استفاده می ؛ گاهیهنرهای تاریک! آره، هم اطالعات دارم و هم کار باهاش رو بلدم-

 کلیسا هم از این موضوع خبر داره؟-

های تو دنیا با این موضوع مشکل دونی که بیشتر دینذکر نکردن؛ چون می ام این یکی روآره؛ اما تو پرونده-

 .ای دارناساسی

 :نمایی زد و گفتبرایان با خباثت بهم خیره شد. لبخند دندان

 ...به منم یاد میـــ-

 :اجازه ندادم صحبتش را تمام کند و با جدیت تمام گفتم

 !نه-

 :تکان داد و گفت هایش را در هوابرایان به حالت اعتراض دست

 چرا؟-

 :کردم گفتمدرحالی که با موبایلم کار می

جادوی سیاه چیزی نیست که بشه به هر فردی یاد داد. من به نیک آموزش ندادم، جاناتان که جاناتانه هنوز ازم -
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 !کنه تا بهش آموزش بدم، تو که دیگه جای خودت رو داریخواهش می

 :عتراض کردهای خردسال ابرایان همانند پسربچه

 !من خیلی به این کار عالقه دارم، لطفا-

 .همین که گفتم-

 .من که کار اشتباهی قرار نیست انجام بدم-

دی؛ اما زمانی که جادوی سیاه روت تسلط پیدا کنه دیگه کارات دست خودت درسته، تو کار اشتباهی انجام نمی-

 .نیست

 عه؟ پس چرا تو اینجوری نشدی؟-

ی سیاه رو کنم؛ مطمئن باش منم اون دورههای زیادیه که دارم باهاش کار میسال از کجا مطمئنی؟ من-

 .گذروندم تا به اینجا رسیدم

 هایش را در حدقه چرخاند و نفسش را به بیرون خارج کرد. ناگهان، انگار که چیزی را به یادبرایان چشم

 :آورده، سریع به سمتم برگشت و گفت

  .دستیارم داریهنری، شنیده بودم یه -

  .نیکوالس؟ دستیارم نیست، یه دوسته-

 خب حاال همون دوست، حاال کجاست؟-

کنه باهام میاد ای که کلیسا برگزار میگیریبرم؛ معموال برای مجالس جننیک رو با خودم اینور و اونور نمی-

  .رهمی اشم این که به کلیساکنه؛ دلیل دیگه تونه از خودش مراقبتبیرون، چون نمی

 :ابروهای طالیی رنگش را باال انداخت و گفت

 اوه، پس پدره؟-

  .عقاب راهنمای باوفاست کاره و برای من یک آره، از دید کلیسا یک پدر تازه-

 عقاب راهنما؟-
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شن، کلیسای آره، من تو این مدتی که به زمین آمدم عقابای زیای رو دیدم؛ هرکدومشون که بازنشست می-

ک کتاب کنه؛ عقابای راهنما هم با کمکاتولیک برام یک عقاب راهنمای دیگه از بین پدرهای تازه کار انتخاب می

  .کنن تا نظرم رو عوض کنن که توبه کنم؛ اما هیچکدومشون تا االن موفق نشدنمقدس سعی می

 از عقابای راهنمای قبلیتم خبری داری؟-

 !نه، مرگشون مساوی با بازنشستگیه-

 :برایان متعجب بهم خیره شد. دستاش رو باال آورد و گفت

  شه؟وایسا ببینم؛ یعنی اگه نیکوالس بمیره بازنشست می-

یره خزدم به سقف فلزی گاراج سرم را آرام تکان دادم. از روی صندلی بلندشدم و درحالی که در گاراج قدم می

هایی از نور خورشید روی زمین نمایان شده بود. نهوزهای نسبتا بزرگی در سقف وجود داشتند و رشدم. سوراخ

هایش لوازم یدکی وجود داشت. با صدای برایان، از وارسی کردن متر بود و در گوشه کناره 100متراژ گارج، 

 :گاراج دست کشیدم و به سمت او برگشتم

  .جواب سوالم رو ندادی-

 :کردم گفتمام را باز میی اول یقهنفسم را عصبی به بیرون خارج کردم و درحالی که دکمه

  .اسآره، بازنشستگی نیک هم مثل تمام عقابای راهنمای دیگه-

 تونم ببینمش؟من کی می-

  .تونم مجبورش کنمنمی تونی؛ اما باید خودش بخواد. مناالنم می-

 یعنی نیکوالس برات مهمه؟-

  .نیکوالس اولین عقاب راهنمای منه که نگرانشم-

 چرا؟-

  .بینم که برات توضیح بدمدلیلی نمی-
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از اینکه این  اش شد، سرش را پایین انداخت و شروع کرد به بازی کردن با شلوارش؛برایان که متوجه پرحرفی

 فلزیِ بحث مزخرف را تمام کرده بود، بسیار خوشحال بودم. به دستشور قدیمی در گاراج خیره شدم؛ دستشور

ام را های پیرهن مردانهمهتش رفتم، شیر را باز کردم و مشتی آب به صورتم زدم. آرام دکای بود. به سمقدیمی

ها ی پیرهنم را زیر شیر گرفتم و خونی برایان، یقهباز کردم و آن را از تنم درآوردم. بدون توجه به نگاه خیره

زان کردم ی گاراج آویس را به پنجرهرا از روی آن تمیز کردم. شیر را بستم و لباس خیسم را در هوا تکاندم. لبا

ی گاراج رفتم و آرام، روی آن دراز کشیدم. احساس خستگی تمام بدنم را در بر ی گوشهو به سمت مبل دو نفره

دریغ از  ؛ اماگرفته بود؛ نیاز به یک کمای دو ماهه داشتم. چشمانم را روی هم بستم تا شاید سرم کمی بهتر شود

کردم همین االن وقتش رسیده دم و به سقف فلزی باالی سرم خیره شدم، احساس میکمی آرام شدن. آهی کشی

د گناهی که توسط این موجودات پست فطرت، مورتا توبه کنم و به آسمان برگردم؛ اما زمانی که به مردم بی

  .شدمکردم، از توبه کردن پشیمان میاند فکر میآزار و اذیت قرار گرفته

ام خیره شد و با لبخند دعا کردن بود، خیره شدم. به سمتم برگشت، در چشمان مشکی به ساموئل که درحال

 :گفت

  .بینم که باز اومدیمی-

 :چشمانم را در حدقه چرخاندم و گفتم

  .دست خودم نبود، چشمام رو بستم اومدم اینجا-

 :ساموئل در کتاب را بست و آرام از روی زمین بلند شد

 !عزیز کنی هنریِعادت می-

 :به زمین خیره شدم و آهی از سر افسوس کشیدم

 .ای به عادت کردن ندارمعالقه-

  .کنیاما می-

 :به تکه سنگِ کوچک جلویم خیره شدم و گفتم

 !مجبورم-
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 :رفت گفتساموئل، در حالی که به سمت آتش می

 !نهایتهای بیخواستهات مرده، ده، کلی آرزوی سرکوب شده، احساساینجا بوی شکست می-

 :سرم را بلند کردم به موهای سفیدش خیره شدم و گفتم

 !کار درستی نیست فضولی تو ضمیرناخودآگاه من-

 :زدساموئل به آتش خیره شد، انعکاس آتش در چشمانش برق می

کنم. بوی میکنی؛ چون متعلق به ضمیرناخودآگاهت نیستی؛ اما من حسش فضولی نکردم، تو بویی حس نمی-

  .شکست، ترس، پشیمانی و... همه جا هست

 :زدم گفتمرویم ضربه میهای کوچک روبهپوزخندی زدم و درحالی که با پایم به تکه سنگ

  .ای هم ندارممزخرفه، من هیچ ترسی ندارم؛ هیچ پشیمانی-

 دسترس؛ آرزوهایی که سرکوبت خارج از ها، آرزوها و خاطراهنری، ضمیرناخودآگاه، انباریه پر از تمایل-

کنم. تو روحت رو تو آسمون جا شدن، خاطراتی که فراموش شدن، احساساتی که نابود شدند. من حسشون می

  !گذاشتی، تنها یک جسم متحرکی! روحی در وجودت نیست

 :که سنگی که رویش نشسته بودم بلندشدم و گفتمی تلخی کردم، از روی تخنده

 !برم گردون به گاراج-

 :باری برایم زد و گفتساموئل لبخند تاسف

 خوای فرار کنی؟کنی، از حقیقت چطور میهای من فرار میاز حرف-

 :پوزخندزدم

  .بینمدلیلی برای فرار کردن نمی-

رویم گرفت و آرام آن را باز کرد؛ پودر سفیدی که در کف رویم ایستاد و مشتش را روبهساموئل بلندشد، روبه

 .د را در صورتم فوت کرددستش بو
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رویم خیره شدم. گردنم خشک شده بود. آرام از روی مبل آرام، چشمانم را باز کردم و به سقف فلزی روبه

ه جز او ود. بببلندشدم و به برایانی که نشسته روی صندلی به خواب رفته بود، خیره شدم. برایان، جوانِ کودنی 

دهد.گاهی پرحرف و رو مخ ؟ هیچ فردی این ریسک را انجام نمیچه کس دیگری قادر به همکاری با من بود

های خوبی بودند. کردند و کاسبرو! پدر و مادر او، جانی و آماندا، با ارواح معامله میبود؛ اما گاهی ساده و خوش

داد. تا نمی ها را به منی کشتن آنها را در وسط معامله دیده بودم؛ اما چون انسان بودند، کلیسا اجازهدائم آن

ی خواهند قربانی شیطان کنند؛ بالخره کلیسا بعد از کلاینکه سرانجام، گندش در آمد که فرزند خود را می

های آخرجانی را گاه حرفی کشتن آنها را صادر کرد و من موفق به کشتن آنها شدم. هیچدوندگی اجازه

« د.ر دوران بشریت تجربه را خواهی کرترین مرگ دام، دردناکمن مرگ تو را دیده»کنم فراموش نمی

اش گاه به معنیها به این جمله اندیشیدم؛ اما هیچوقت هم منظور او را از گفتن این حرف نفهمیدم. ساعتهیچ

  .نرسیدم

ی خوابیدن بر روی مبل، چیزی کرد؛ ولی چیز عجیبی نبود، نتیجهآرام از روی مبل بلندشدم. تمام بدنم درد می

ر دی پنجره برداشتم؛ خشک شده بود و دیگر ت. به سمت پنجره رفتم، پیراهنم را از روی دستگیرهجز این نیس

بستم، ناگاه موبایلم زنگ هایش را میاش ردی از خون نبود. پیراهنم را تنم کردم و درحالی که دکمهناحیه یقه

ترس  ره شد. چشمانش مملو ازمن خی کرد، که ناگاه بهخورد. برایان از دل خواب پرید. گنگ به اطراف نگاه می

ب ی تاسف برایش تکان دادم و موبایلم را از جیشد و از روی صندلی بر روی زمین افتاد. سرم را به نشانه

 :دمشلوارم بیرون کشیدم. به اسم جاناتان خیره شدم؛ انگار باز گیر افتاده است. تماس را برقرار کر

  .هنری جونز هستم-

 ؟سالم هنری، خوبی-

 !آره-

  .هنری اِما اینجاست-

 :ای در موبایل پیچیدناگاه صدای نازک و زنانه

رسوندم. مطمئن باش یه شکارچی بعد سالم هنریِ عزیز، من اگه جات بودم سریع خودم رو به اینجا می-

  .کنهچهارسال دوندگی شکارش رو رها نمی
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 :پوزخند زدم و با لحن ریلکسی گفتم

  .کن تا فرار کنی؛ چون بگیرمت دیگه راه برگشتی نداری نهایت تالشت رو-

 :گفت ای کرد و با تمسخری شیطانیاِما، خنده

کشم. حاال که فرصتش پیش اومده چرا نکشمش؟ اصال چرا باید ی شکار جاناتان رو میهاست که نقشهمن سال-

 از تهدیدت بترسم؟

 !ایچون تو یه دورگه-

 ...باعث افتخارمــ-

ن چشما تماس را قطع کردم و موبایلم را در جیب شلوار مشکی رنگم فرو کردم. به سمت برایان برگشتم و در

 :گیج و مبهوتش خیره شدم

 !بزن بریم-

 :برایان سریع از روی زمین بلند شد و گفت

 ماشینمم بیارم؟-

 :اش ایستادم و تهدیدوار گفتمبه برایان نزدیک شدم. در چند قدیمی

  !ییزنم که تا کالیفرنیا بدون باش بدون ماشین بیای جوری کتکت میمطمئ-

هایش را روی هم فشرد و سرش را به عالمت تایید تکان داد. با سرعت زیادی از من فاصله برایان، لـ*ـب

وب چگرفت و به سمت چوب لباسی در گاراج رفت. سوئیچ ماشینش را برداشت و از گاراج خارج شد. به سمت 

ما در اشدم؛  رفتم، پالتویم را از روی آن برداشتم و تنم کردم. بعد از گذشت چند دقیقه از گاراج خارجلباسی 

اشین وار مسگاراج را پست سرم نبستم. برایان، در حال روشن کردن ماشین بود. در کمک راننده را باز کردم و 

 :شدم. برایان سرش را بلندکرد و با دیدن در باز گاراج گفت

 من برم ببندمش؟یعنی -
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ای باال کردم شانهدر برابر برایان سکوت کردم و درحالی که در آینه، موهای مشکی لطیفم را نامرتب می

 :انداختم. برایان دستانش را در هوا تکان داد و نالید

 !بیخیال مرد-

های ای نفس کشیدنتوجهی کردم و سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمانم را بستم. صدبازهم به او بی

کردم. در ماشین باز شد و از ماشین خارج شد. زیر چشمی کارهایش را شنیدم؛ اما اعتنایی نمیاش را میعصبی

کان رفت، دستانش را در هوا تزیر نظر گرفتم. با عجله از ماشین خارج شد و درحالی که به سمت در گاراج می

های ین شد. ماشین را تمیزکرده بود. حال، تنها آشغالسوار ماشداد. بعد از گذشت چند ثانیه در را بست و می

  .در ماشین من و برایان بودیم

 :ماشین را روشن کرد و سپس، به سمتم برگشت و گفت

 کجا بریم؟-

 :هایم را از هم گشودمچشم

  .گم بهتبرو می-

ادم، کرده و درحالی که با آن یکی دست آزه داخل خیابان سمت چپمان اشاره بام را باال کشیدم. با دست، بینی

 :کشیدم، گفتمپنجره را پایین می

 !بپیچ-

 :کرد گفتبرایان فرمان مشکی رنگِ ماشین را حرکت داد و درحالی که دنده را عوض می

 کدوم خونه؟-

 :رویمان خیره شدمی سفید رنگ روبهبه خانه

  .همین خونه سفیده-

شد توقعی از جانِ تنبل داشت. او یک پدر بود؛ حیاط خیره شدم. بیشتر از این نمیی در های خشکیدهبه باغچه

کردند و به سختی پیروی کلیسا بودند. برایان ماشین را نگه داشت. در ماشین گیری میاما از آن نوع که تنها جن
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یدم؛ اما اعتنایی شنوار برایان را میرا باز کردم و آن را پشت سرم باز گذاشتم. صدای غرغرهای زمزمه

کردم. خودش خواستار این وضعیت بود. به سمت در کرمی رنگ خانه رفتم. برایان هم به سرعت خودش را نمی

 :های خشکیده خیره شده بود، گفتبه من رساند و درحالی که به باغچه

 !های داغونیچه باغچه-

. ترس و استرس، در قلب قلبم وارد شدای از طرف خانه به یک قدم به جلو رفتم که ناگهان انرژی منفی

دانم در نگاهم چه دید، که ام رخنه زد. یک قدم به عقب رفتم. برایان متعجب به سمتم برگشت. نمیسنگی

 :گفت

  !هنری؟! چت شد؟-

هایم مرطوب شد و پاهایم به رعشه این حجم از ترس، در دل من بسیار عجیب و غیرممکن بود. کف دست

 :به سمتم آمد و بازویم را در دستانش گرفت و گفت افتاد. برایان

 شده هنری؟چی-

 :دستم را باال آوردم و گفتم

  .خونه رو طلسم کرده -

 یعنی چی؟-

ی مورد نظرشون رو همراه خونن و بعد، اسم سوژهروی دوتا میخ یک ورد خاصی می !(timor)طلسم تیمور-

کنن؛ به این صورت وقتی سوژه نزدیک اون می یه مکان یا خونه فروگن؛ اون دو میخ رو در دو طرف در ورد می

  .شهشه و باعث ترس و استرسش میخونه بشه این طلسم فعال می

 :برایان متعجب گفت

 شه؟باطلم می-

  .تونستم باطلش کنمکیف دوشیم همرام نیست؛ وگرنه می-

 خب چی نیاز داری؟ -
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 !یه فندک با یه مقدار آبی سیاه، یه تار مو از یه گربه -

  .برایان به سمت ماشین برگشت

 :ای به ماشین کرد و گفتنگاه خیره

 !من فندک و آب تو ماشین دارم؛ اما موی گربه نه-

شتم. چند قدم از خانه فاصله گرفتم. دیگر خبری از آن ترس و استرس در قلبم نبود. به سمت خیابان برگ

کردم. کردم، یک مسیر مشخص شده را طی میفرو کردم و درحالی که فکر میهای شلوارم دستانم را در جیب

ش توانم نجاتجون جاناتان در خطر بود؛ شاید زمانش رسیده بود که با جان هم خداحافظی کنم؛ اما وقتی می

و به  اند؟ سرم را بلندکردمدهم چرا این کار را نکنم؟ اما چگونه نجاتش دهم وقتی خانه را برایم طلسم کرده

مالید، ای که درون یک خانه خودش را به پنجره میی مشکیرویم خیره شدم. با دیدن گربههای روبهخانه

 :اندمهایم تا بناگوش باز شد. دستانم را بهم کوبنیش

  !برایان-

بود،  ای که در آن یک گربههایم خیره شد. دستم را به طرف خانهبرایان از ماشین خارج شد و منتظر، در چشم

 :اشاره کردم و گفتم

 !ی مشکییه گربه-

 :ی پشت پنجره خیره شد و گفتبرایان، به گربه

 خب؟ چجوری ازش مو بکنیم؟-

 :لبخند خبیثی زدم و گفتم

 !اونش با من، بزن بریم-

 .برایان، بطری آب و فندک را در ماشین گذاشت و به سمتم آمد

 :در خانه پیچید زنگ خانه را فشردم، صدای یک پیرزن سالخورده

 .آمدم، صبرکنید-

 :برایان موهایش را مرتب کرد و گفت

 .اگه یه پیرزن تنها باشه خیلی خوبه-
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هارا بهم نزدیک کردم. بعد از گذشت چندثانیه در باز شد و یک دو طرف پالتویم را در دستانم گرفتم و آن

اش خیره شدم. چه پیرزن کیوتی! نداختههای گل اپیرزن تپلِ عصا به دست، در چهارچوب در ظاهر شد. به لپ

 :جا کرد و گفتاش را روی صورتش جابهپیرزن، با دیدن ما عینک ته استکانی

 .سالم پسرم-

 :ام را به او دوختم. برایان لبخند مصنوعی زد و گفتبه سمت برایان برگشتم و نگاه خیره

 .اتون اینجاییمسالم مادرجان، ما برای چکاب گربه-

 :ندزد و گفتپیرزن لبخ

 .بفرمایید داخل پسرم-

های و از در فاصله گرفت. من و برایان وارد خانه شدیم. دکور خانه، بسیار قدیمی بود؛ طوری که به یاد موزه

باستان شناسی افتادم. برایان، به سمت گربه رفت و آرام سرش را لمس کرد؛ گربه سرش را به دست برایان 

 :رفت گفتسمت آشپزخانه میمالید. پیرزن، درحالی که به 

 چای یا قهوه؟-

 :لبخند زدم و گفتم

 .هیچکدوم-

ای را از جیب پالتویم بیرون کشیدم و سریع، به سمت گربه رفتم و یک تار مو از دمش کندم که دستمال پارچه

پیرزن، ای مخفی کردم و دستمال را سریع در جیبم فرو کردم. صدایش بلند شد. موی گربه را در دستمال پارچه

 :هراسان خودش را به ما رساند و گفت

 چی شد؟ چرا مایک ترسید؟-

 :برایان دستپاچه گفت

 .ده. احساس خطر کرد؛ برای همین جیغ زدمن.. من سگ دارم؛ بعد بدنم بوی سگ می-

 :پیرزن لبخندزد و گفت

 .آها، باشه پسرم-

می گربه را جابه جا کرد و بعد از گذشت چند ام گرفته بود. برایان کدر آن لحظه، از جمله بندی برایان خنده

 :ثانیه گفت

 .خداروشکر گربتون سالمه، ما دیگه بریم-

 :پیرزن لبخندزد و گفت
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 .امدینکنید؛ قبال ماهی یک بار میام رو چک میای دو دفعه میاید و گربهچقدر خوبه که هفته-

 .!من و برایان، نگاه معناداری بهم کردیم

 .اش را رها کردی سرکوب شدهتا پیرزن در را بست، برایان خنده و از خانه خراج شدیم

 :زد گفتدرحالی که قهقهه می

 !وای خدای من-

 :رفتم گفتمی جان میگلویم را صاف کردم و درحالی که به سمت خانه

 !بسه برایان-

 :رفت گفتبرایان گلویش را به تقلید از من صاف کرد و درحالی که به سمت ماشین می

 .ن برم بطری و فندک رو بیارمم-

مصرف! ناگاه، به یاد نیک افتادم. او االن کرد، بیسرم را از روی تاسف برایش تکان دادم. فقط صحبت می

ی جان ایستادم. دستمال را از جیبم خارج کردم و روی در خانهکجاست؟ از این اتفاق رخ داده خبر دارد؟ روبه

ر را د . برایان هم کنارم ایستاد. بطری آب را در دست راستش و فندکآرام، مو را از داخلش بیرون آوردم

*ـب دست چپش قرار داده بود. بطری را از برایان گرفتم نفسم را در بطری فوت کردم و وردی را زیر لـ

 رت بهخواندم؛ سپس، آب بطری را روی زمین ریختم و موی گربه را در آن انداختم. برایان، با تعجب و حی

کردم که درحال ضبط و ثبت کارهایم در ذهنش است. فندک را از خیره شده بود. به خوبی حس میدستانم 

ه، ها انداختم که ناگابرایان گرفتم و ماسماسکش را لمس کردم که آتش کوچکی به وجود آمد. فندک را در آب

 .آتش گُر گرفت

ز آن ثری ایه آتش خاموش شد و دیگر هیچ ابرایان، به عقب پرید تا از گرمای آتش دور بماند. بعد از چندثان

ند رضایت ها نبود. ناگاه، دو میخ از در خانه کنده شدند و روی زمین افتادند. حال، طلسم باطل شده بود. لبخآب

  .ی جان نزدیک شدم. دیگر نه استرس گرفتم و نه ترسی در قلبم رخنه کردبخشی زدم و به خانه

 :و گفت برایان دستانش را به هم کوباند

 !اوه خدای من-

 .طلسم باطل شد-

 به همین راحتی؟-
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 .رد رو میگه آسون نیستوبینی آسونه، برای فردی که برای تویی که می-

 !نه بابا؟-

 :اخم کردم و برایان را مخاطب قرار دادم

 .ها حرف اضافه نزنساکت باش بچه، هیچوقت در چنین موقیعت-

د یش من بایاندن پبودم؛ اما به او توپیدم؛ زیرا بسیار پرو و بی اختیار شده بود. برای مبا اینکه خودم هم مقصر 

دهن کجی برایان شدم؛ اما چون پشت سرم  تر هستم. متوجهادبش را رعایت کند، ناسالمتی من از او بزرگ

ها تم. با استفاده از همینین برداشها را از روی زمها خم شدم و آنایستاده بود، به رویش نیاوردم. به سمت میخ

هارا در جیب پالتویم قرار دادم و با یک حرکت، در خانه را باز توانستند تمام رازهایم را کشف کنند. میخمی

 .ی نامرتب جان شدمکردم و وارد خانه

 :مالید گفتبرایان کنارم ایستاد و درحالی که دستانش را به هم می

 .شهی حالیش نمیبدتر از من چیزی از بهداشت فرد-

ی خوفناک به او رفتم. برایان با رسم شکل اش خیره شدم و یک چشم غرهبه سمت او برگشتم در چشمان آبی

ای انداخت. برایش سری از روی تاسف تکان دادم؛ الحق که نشان داد که زیپ دهنش را بست و زیپ را گوشه

ی دوم خانه، ها را رد کردم. در طبقهسروصدا، آنو بی ای رنگ رفتم. آرامهای قهوهپلهکودن بود. به سمت راه

ا بر روی رمانم سه اتاق قرار داشت. در اتاق اولی را باز کردم و نگاهی به داخلش انداختم؛ خالیِ خالی بود. چش

 .هم بستم

 :به سمت برایان برگشتم و باصدایی همانند پچ پچ گفتم

 .اینجا ول نچرخ، برو طبقه پایین رو بگرد-

ها پایین رفت. به سمت در دوم رفتم که ناگاه، در سوم باز شد؛ اما شخصی پلهبرایان چشمی زیرلب گفت و از راه

 .از آن خارج نشد

صاف ایستادم؛ بازوهایم را تکان ریزی دادم؛ نفسم را به بیرون خارج کردم و درحالی که به سمت در سوم 

 :رفتم گفتممی
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 کی اونجاست؟-

بی! به سمت در سوم رفتم و نگاهی به در اتاق انداختم. جاناتان، با صورت زخم و زیلی روی اما دریغ از جوا

زد تا چیزی را به من بفهماند؛ اما در آن لحظه تمام صندلی نشسته بود و کسی او را با طناب بسته بود. بال بال می

ی رخ دهد، کلیسا از چشم من خواهد هوش و حواسم پایین پیش برایانِ سربه هوا بود. مسلما اگر برای او اتفاق

اعتنا به سمت جاناتان رفتم و دید. وارد اتاق که شدم، ناگهان متوجه فرد پشت در شدم؛ اما برای حفظ امنیت، بی

 :ای گفتمبا لحنِ شوکه

 جاناتان؟-

می به ناگاه، در تکان خورد و اِما از پشت درب بیرون آمد و با یک جهش، خود را به من رساند. مشتِ محک

ی صورتم زد که تعادلم را از دست دادم و چند قدم به عقب رفتم. برای بار دوم به سمتم آمد و با پاهای زنانه

یم وارد کرد که روی زمین پرت شدم. به سمتم آمد و موهای نسبتا بلندم را در ی محکمی به پهلوزیبایش، ضربه

 .ها، سرم را بلندکرددستانش گرفت و با کمک آن

 :زد گفتی که پوزخند میدرحال

 .هاستتر این حرفخوری، کشتنت آسونبدون جادو به هیچ دردی نمی-

پوزخندزدم. با یک حرکت ناگهانی، یکی از پاهایش را در دستانم گرفتم و بلند شدم که تعادلش را از دست داد 

ا روی زانویش قرار دادم و و روی زمین افتاد. حال، من ایستاده بودم و او روی زمین بود. پای چکمه پوشم ر

 :گفتم

 !هاییتر از این حرفجوجه-

ها از روی زمین بلند با خشم، در چشمانم خیره شد. در یک حرکت ناگهانی، دستانش را برگرداند و با کمک آن

اش را در آورد و آن را ی اتاق ایستادم. از روی زمین بلندشد، کتِ پالستیکیشد. پایش را رها کردم و گوشه

 .وی زمین انداختر

 :دستانش را درهم فرو کرد، و گفت

 !بیا جلو آشغال-

به سمت اِما رفتم که در یک حرکت بسیار سریع، پایش را باال آورد. سریع جاخالی دادم و از فرصت استفاده 

کردم؛ بازوهایش را در دستانم گرفتم و او را به سمت دیوار برگرداندم؛ سپس، زانویم را باال آرودم و در گودی 

رد. زانویم را از کمر اِما فاصله دادم و کمرش فرو کردم. دستش را مشت کرد و چند ضربه به دیوار وارد ک

ها ای کشید. موهایش را در دستم گرفتم و با کمک آنی محکمی به کمرش وارد کردم که جیغ کرکنندهضربه
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آن، از روی زمین بلند شد و با پایش  روی زمین انداختمش. پایم را بلند کردم تا روی کمرش قرار دهم که یک

ارد کرد. فریاد بلندی زدم و به سمت زمین خم شدم. او یک عوضیِ سمج بود! اِما ی محکمی به زانویم وضربه

 :زد با خشم غریدبلند شد و به سمت جاناتان رفت. درحالی که نفس نفس می

 !کنم هنری جونزات میبیچاره-

 :کشید. سرم را بلندکردم و با پوزخند در چشمان آبی او خیره شدم و گفتمزانویم تیر می

کنه که ی این نبرده منم. هنری جونز تعیین میخوای واسه خودت شعار بده؛ اما اونی که برندههرجور می اِما،-

 .بازهبره و کی میکی می

 !خواهیم دید، آخرین سقوط کننده-

 :کرد از آن آویزان شود گفتبه سمت پنجره رفت و درحالی که سعی می

 !شییه روزی نابود می-

هایش خیره شدم. از پنجره به پایین پرید. برایان وارد اتاق شد و با دیدن من در چشم پوزخندزم و با نفرت در

های کردم، جلوی چشمآن شرایط، به سمتم آمد که دستم را به عالمت توقف باال آوردم. احساس شکست می

 .ام شده بودجاناتان از یک جنس مونث کتک خورده بودم و این باعث سرشکستگی

 .ن کمک کن، من خوبمبرو به جاناتا-

 :برایان به سمت جاناتان رفت، چسب روی دهان جان را کند که جاناتان فریاد بلندی زد

 هی، چته؟-

 :ی تسلیم باال آورد و گفتبرایان دستانش را به نشانه

 !شرمنده-

 :جاناتان به سمتم برگشت. در چشمانم خیره شد و گفت

 .هنری، توقع نداشتم عین سگ کتک بخوری-

 :ام غریدمهای بهم چفت شدهرا مشت کردم و از الی دندان دستم

 !خفه شو جان-

 :کرد گفتبرایان درحالی که دستان جاناتان را باز می

 شه، تو چرا کتک خوردی؟حاال تو که ادعات می-

 :ی خوفناکی غریدجاناتان سرش را به سمت برایان برگرداند و با چشم غره

 تویِ لعنتی دیگه کی هستی؟-
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ام را لمس های روی لباسم را تکاندم و درحالی که بینیروی زمین بلندشدم و بدون توجه به سوال جان، خاکاز 

 .کردمکردم، سرفه میمی

 :جان برای بار دوم پرسید

 هنری، این کیه؟-

 :ای لـ*ـب باز کردبرایان با لحن جدی

 !اممن شاگرد جدید هنری-

 :جاناتان متعجب در چشمانم خیره شد

 گیری؟... تو شاگرد میتو-

ها، تنها دوستان من هستند؛ حق اینکه در بازهم سکوت! تصمیمات من نه به جان ربط داشت نه به نیک؛ آن

 .کارهایم دخالت کنند را ندارند. برایان، جاناتان را از روی صندلی باز کرد

 :جان به سمتم آمد و با خشم دستم را گرفت

 هنری چته؟-

 :دم و فریاد زدماو را به عقب هول دا

 .بینم که برات توضیح بدمدهنت رو ببند! دلیلی نمی-

 :جاناتان سرش را بین دستانش گرفت و گفت

 ی ابله؟برای چی دهنم رو ببندم؟ چرا انقدر زود بهش اعتماد کردی مرتیکه-

 :ی لباسش را در دستانم گرفتم، در چشمانش خیره شدم و با خشم غریدمبه سمت جان برگشتم، یقه

 !شو تا دهنت رو سرویس نکردمخفه-

 :جان پوزخند زد. من را به عقب هول داد و گفت

 !باشه، امروز رو به یاد داشته باش احمق-

 :های پالتویم فرو کردم و گفتمهایش خیره شدم. دستانم را در جیبباخشم، در چشم

 .جاناتان جفرسون، نه تنها امروز رو به یاد داشته باش، بلکه ثبتش کن-

 :زد گفتهایش را مالید و درحالی که عصبی قدم میجاناتان، چشم

 نیک کو؟-

 :به سمت دیوار رفتم، آرام به آن تکیه زدم و گفتم
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 !اس؛ شایدم رفته کلیسابحثمون شد، خونه-

 :جان متعجب سرش را بلندکرد؛ در چشمانم خیره شد و گفت

 !تو و نیک، دعواتون شد؟ -

 :برایان کنارم ایستاد و گفت

 عجیبه؟-

 :هایی شکاک به برایان خیره شد و گفتجاناتان با چشم

 !خیلی پرویی بچه-

 :برایان دستانش را در هوا تکان داد و گفت

 .مجبورین باهام کنار بیاین-

 :جاناتان چشمانش را روی هم بست و کالفه گفت

 !رههنری بهش بگو ساکت باشه، داره رو مخم یورتمه می-

 :ی کرد و گفتی بانمکبرایان خنده

 .کنیعادت می-

ور سرم را به عالمت تاسف تکان دادم. برایان نه تنها کودن، بلکه سمج هم هست. جاناتان به سمت برایان حمله

روی برایان ایستادم و دستان جاناتان را در دستانم گرفتم. برایان چندقدم شد که در یک حرکت ناگهانی، روبه

 :خیره شد و با خشم گفت به عقب رفت. جاناتان در چشمانم

 .هنری تا دیر نشده بذار بکشمش-

 .صورتم را نزدیک صورت جان بردم، جان کمی صورتش را عقب برد و متعجب در چشمانم خیره شد

 :با تمسخر گفتم

 .فرستمش به جهنمشوخیت گرفته؟ جان بیخیال! اگه کاری کرد خودم می-

 :ناگاه صدای برایان بلند شد

 !نجامآقا، من هنوز ای-

 :ابروهایم را باال انداختم

 !ببین چه بانمکه-

 :تمسخر در نگاهم شد سرش را تکان داد و گفت جان که متوجه

 .باشه-
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ای در آن خانه بمانم، خواستم لحظهآرام جان را رها کردم. به سمت در اتاق رفتم و از آن خارج شدم؛ حتی نمی

د؛ انگار فردی پایش را روی گلویم قرار داده است و هر بدون هیچ دلیلی! تنفس در آن خانه برایم سخت بو

ام را به خود جلب کرد. ها پایین آمدم که ناگاه، شی روی مبل توجهپلهکند. از راهلحظه فشار پایش را بیشتر می

که به شکل یک  هایم درهم رفت. به سمت مبل رفتم و آن مجسمهی نسبتا کوچک بافومه! اخمیک مجسمه

کرد؟ اِما، حتما کار او بود؛ آن دختر شیادِ ی جاناتان چکار میا بود را در دست گرفتم؛ اما در خانهانسان بزنم

 :سمج! مجسمه را در جیب پالتویم قرار دادم که همان زمان صدای برایان بلند شد

 بریم هنری؟-

 :کردم گفتمبه سمت او برگشتم و درحالی که خانه را وارسی می

 !بزن بریم-

ایان از خانه خارج شدیم. برایان در خانه را بست و به سمت ماشین قدم برداشت. درحالی که به همراه بر

ها خیره شده بودم، ناگاه احساس کردم دست چپم لمس شد. دست چپم را در حصار دست راستم اسیر باغچه

 .کردم و کمی به آن فشار وارد کردم تا شاید بهترشود؛ اما دریغ از کمی بهترشدن

 :ای برایان، به سمت ماشین برگشتمبا صد

 هنری، چه کسی جاناتان رو به صندلی بسته بود؟-

 !خفه شو برایان-

حس شدن های اعضای گروه با برایان و بیی بافومه، مخالفتهای اِما، مجسمهاعصابم بهم ریخته بود؛ کتک

 .ورندها دست به دست هم داده بودند تا من را یک باره از پای در بیادستم! این

 :برایان باز در پوست سمج خود فرو رفت

 چرا جان باهام اینجوری رفتارکرد؟-

 :نفسم را عصبی از دهانم خارج کردم و گفتم

کنم و اعضای گروه همیشه از جانب کلیسا انتخاب براش عجیب بود؛ چون معموال من فردی رو عضو گروه نمی-

ی جان، ویل، جورج، ادوارد و مایکل! زیادم با هم رابـ*ـطهشن. افراد گروهم زیاد نیستن؛ تنها منم، نیک، می

 .شیمرو میبینیم؛ حتی بعضی وقتا فقط تو کلیسا باهم روبهخوبی نداریم، هر از گاهی شانسی هم رو می

 :کرد گفتدرحالی که در ماشین را باز می

 چه باحال! یعنی من االن عضو گروهم؟-
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 !از دید من آره-

 تو؟ چرا فقط از دید-

 :چشمانم را بستم و با اخم غریدم

 !انقدر پرحرفی نکن برایان، سرم رو خوردی بچه-

رحالی دم، دشبرایان سوار ماشین شد، من هم آرام در را باز کردم و سوار ماشین برایان شدم. به برایان خیره 

کرد. بعد از گذشت چند میی جاناتان را تماشا ه کنارش برگشته بود و خانهزد، به سمت پنجرکه استارت می

ی بود ی جاناتان دور شدیم. بوی عطر برایان در فضای ماشین پخش شده بود؛ دقیقا از آن عطرهایثانیه از خانه

که عطرش، بوی که ازشان متنفر بودم. سرم را به عالمت تاسف تکان دادم؛ تاسف برای چه؟ تنها برای آن

انندگی ی من بود. برایان در سکوت رنانه بود؟ خیر! این تنها نظریهداد؟ آیا واقعا عطر زعطرهای زنانه را می

بیرون خیره شدم. بعد از گذشت چند دقیقه، صدای آه  از پنجره به .کردکرد و هر از گاهی دنده را عوض میمی

ی هایشان ام که به خوبهایی را دیدهپرسوز برایان بلند شد. دستم را به پنجره نزدیک کردم. بارها و بارها آدم

هایی که تنها هنرشان تلوتلو خوردن و های معتاد هستند، متوهمها فقط یک متوهمنازند؛ اما در حقیقت آنمی

نازه، بدون اون هرزمان دیدی یکی خیلی به خوبیش می"چرت و پرت گفتن است. ناگاه صدایی در سرم پیچید 

رهم فرو کردم با صدای زنگ موبایلم افکارم د ایمام را باال کشیدم و دستم را در موهبینی "فقط یه متوهمه

 :پاشید. موبایلم را از جیب پالتویم بیرون کشیدم و تماس را برقرار کردم

 .بله؟ هنری جونز هستم-

 !سالم هنری جورجم-

 خوبی؟-

 .مرسی، هنری مایکل انگار یه چیزایی دیده، بیا اینجا-

 ؟باشه، تنها بیام یا کسی رو با خودم بیارم-

 .تنها بیا-
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های اِما، زد. حرفتماس را قطع کردم. به فضای بیرون از ماشین خیره شدم؛ در ماشین، سکوت حرف اول را می

توانم بگویم: منتخب چه ذهنم را به شدت مشغول کرده بود. تنها برای توصیف حال کنونی ذهنِ مشغولم می

 کسی بود؟

های مختلفی شنیده بودم. دیگر باید خود را برای ا از دهانی منتخب ردر این روزهای اخیر، دائم کلمه

هایی های زیادی در انتظار برایان است؛ روزهایی با پستی و بلندی یا راهرویی با هر اتفاقی آماده کنم. راهروبه

ا ب های بهاری! او تازه اول راه بود. هنوزهایی صاف، با غروبهایی دلگیر و کم نور؛ راهپرشیب، با غروب

 متوجه یح، کامالآشنا نشده است؛ اما برایان فردی باهوشی است. مطمئنا با چند بار توض فراماسونری هایعالمت

 .شودتمام موضوعات می

 نیکوالس

رفتند و مانند های هنری در ذهنم رژه میهایم را روی هم بستم. حرفبا عصبانیت دستم را مشت کردم و چشم

ایید ترایان را د. او حق اینکه به برایان مطلبی را آموزش دهد ندارد؛ کلیسا هنوز بزدنپتک، به آن ضربه می

شود. در زندگی هنری، من، جان، ویل، جورج، ادوارد ی ما بد میاین موضوع شود، برای همه نکرده و اگر متوجه

  .و مایکل هستیم

  تواند به جان یا ویل آموزش دهد؟میچه دلیلی دارد که به برایان شکار ارواح آموزش دهد؟ در حالی که 

کردم تا هایم اسیر کرده بودم، با انگشتانم موهای زرد رنگم را نوازش میدر حالی که سرم را در حصار دست

شاید آرامشی در قلبم رخنه کند؛ اما دریغ از کمی آرامش! کار هنری اشتباه است؛ او، با ادامه دادن به این کار، 

ای از جای پریدم و به سمت آشپزخانه رفتم؛ اما کسی ندازد. با صدای شکستن ظرف شیشهاخود را به خطر می

ی لیوان خیره کردم، به جنازهدر آشپزخانه نبود. دستم را در موهایم فرو کردم و درحالی که گلویم را صاف می

اتفاقات عادت ندارم. به رویی با این شدم. بسیار برایم اتفاق عجیب و ترسناکی بود. من مانند هنری به روبه

زد خیره شدم؛ بعد از چند ثانیه به سمت لیوانی که حاال به چند ی لیوان که در کف آشپزخانه چشمک میجنازه

تکه شیشه تبدیل شده بود، رفتم. ناگاه، صدای باز و بسته شدن در خانه بلند شد؛ حتما هنری است. به آن 

کردم تا کردم، زیر لـ*ـب آهنگی را زمزمه میین را جمع میهای روی زمتوجهی نکردم و درحالی که شیشه

ها را در سطل آشغال ریختم. تی را از شاید اتفاقی که دقایقی پیش رخ داد را از یاد ببرم. آرام بلند شدم و شیشه
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پشت یخچال سفید رنگ درون آشپزخانه بیرون کشیدم و مشغول تی کشیدن شدم؛ بعد از چند دقیقه، تی را به 

  .اش بازگرداندم و دستانم را شستمی اصلیجا

های مزخرفِ از آشپزخانه خارج شدم و به در حال، که چهارال باز بود خیره شدم. آهی کشیدم. هنری عادت

خاطر این عادتش باهم بحث گذاشت؛ همیشه بهاشتباهی داشت. بدترین عادت او، نبستن درهایی بود که باز می

 :کردمکردیم. صدایم را بلند می

 هنری؟-

ت در شد. درحالی که به سمهیچ جوابی دریافت نکردم. در چهارال باز بود و از بیرون باد سردی وارد خانه می

ره رفتم تا آن را ببندم، صدای خُرخُری را از پشت سر شنیدم. با تعجب به عقب برگشتم و به پشت سرم خیمی

یی از اگاه، صدانهایم را باال انداختم و به راهم ادامه دادم که انهشدم، اما کسی آنجا نبود؛ شاید توهم زده بودم. ش

! در حقیقت، هنگ کرده بودم و مغزم دستوری صادر ی باال آمد؛ صدایی همچون دویدن بر روی پارکتطبقه

کرد. آب دهانم را صدادار فرو دادم و سریع به سمت در رفتم؛ آن را بستم و تا برگشتم که به سمت نمی

رویم ظاهرشد؛ ناگهان حس کردم قلبم دست از تپش برداشت. انه بروم، یک پیرمرد خمیده روبهآشپزخ

 ای سفیدی در تنچشمانم را در حدقه چرخاندم و نفسم را عصبی از دهانم خارج کردم. پیرمرد، لباس پارچه

های ی جنطایفه رئیسشناختم؛ او، های بلندِ سفیدش خیره شدم. من او را به خوبی میداشت. به موها و ریش

  .عیثم بود؛ او و خاندانش، مسئول رساندن خبرها به تمام نقاط زمین بودند

 :آمد گفتلبخندی زد و درحالی که به سمتم می

  !سالم پسرجان-

 :لبخند کمرنگی برلب آوردم

  .سالم-

 :پیرمرد به اطراف نگاهی انداخت و گفت

ی دانند و از تو تنها به عنوان یک مهرهات را نمیا افسوس که قدر پاکیتو مردی بسیار مهربان و وفاداری؛ ام-

های زیادی در هر طایفه ی جهنمی است. نامکنند. مراقب آن مرد بدقلق باش! او یک فرشتهساده استفاده می

  .دارد؛ در بیشتر طایفه جنیان، آخرین سقوط کننده نام دارد
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 :ای زدم و گفتملبخند نمایشی

 خب؟-

 :پیرمرد لبخندزد و عصایش را تکان داد

 .اتفاقات ناخوشایندی در انتظار شماست؛ خودتان را برای هر شرایطی آماده کنید-

های سفیدش هایش، اضطرابِ در قلبم چند برابر شد. یک قدم به او نزدیک شدم و به چشمبا تمام شدن حرف

 :خیره شدم

  ت جلوگیری کنم؟اتفاقا تونم از افتادن اینطوری میچه-

 :های در خانه رفت و گفتپیرمرد لبخند مهربانی زد، به سمت گل

  .افتههیچ راهی وجود نداره مرد جوان؛ بالخره سرنوشت اتفاق می-

 :رفت، گفتآرام پشت به من ایستاد و درحالی که به سمت دیوار سفید رنگ خانه می

  .مرد جوان، به زودی همو در آسمان خواهیم دید-

رویم قرار نداشت. در آسمان؟ تا لـ*ـب باز کردم تا چیزی بگویم، از دیوار گذشت و دیگر پیرمردی روبه

  .رو خیره شدممتعجب به دیوار روبه

ها چه بود؟ دستانم را به کمرم تکیه دادم و درحالی که لـ*ـبم را در حصار منظور او از گفتن این حرف

  .زدمای راستم به زمین ضربه میکردم، با پهایم اسیر میدندان

ی هام موفقیت در امتحانات حوزبه یک آرامش چند روزه احتیاج داشتم. قبل از آشنایی با هنری، تنها دغدغه

سا گذاشتم؛ سال پیش، به امید جایگاه پدر روحانی، پای در کلی1۵مسیحیت بود، به خوبی به یاد دارم که درست 

تاکنون،  ن روزآدند و پدر پاپ، مرا به عنوان عقاب راهنمای هنری معرفی کرد و از اما ناگهان با من موافقت نکر

  .کنم و تنها یک عقاب راهنما هستمبا هنری در یک خانه زندگی می

 !شوم که بمیرم؛ زمانی از دست هنری خالص میهای راهنما برابر است با مرگبازنشستگی عقاب
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د ات نابوبه عنوان عقاب راهنمای هنری انتخاب شود. در حقیقت زندگی یک پدر، چقدر باید بدشانس باشد تا

شود. تنها باید روی هدایت هنری تمرکز کنی، دیگر خبری از آرزو کردن و... نیست و هیچ راه عقب می

  .و بمانی های او بسازیای وجود ندارد. مجبوری تا پیش هنری بمانی و با تمام سرکشینشینی

آیی؛ اما اگر او را ب میین موضوع اینه که اگر عقاب راهنما شوی، تنها یک پدر معمولی به حسای دردناک انکته

با  شوی. و این بسیار ناعادالنه است،هدایت کنی و باعث شوی تا توبه کند یک پدر روحانی کاتولیک حساب می

ی بیرون کشیدم، اسم جان رویخت. موبایلم را از جیب شلوارم ی افکارم از هم گسصدای زنگ موبایلم زنجیره

 :کرد. تماس را برقرار کردمی آن خودنمایی میصفحه

 !بله، نیکوالس آربر هستم-

 :با لحن شکایت آمیزی یک نفس گفت

ا ه کلیسسالم نیکوالس، این پسره کیه؟ ها؟ هنری با خودش چه فکری کرده؟ اصال با کلیسا مشورت کرده؟ اگ-

امون تو دردسر شه؟ همهدونی چقدر بد میپسر مطلبی رو آموزش بده میبفهمه که هنری قراره به اون 

 شناسیش؟میوفتیم؛اصال قابل اعتماده؟ می

 :کالفه غریدم

  .جان، صبرکن مرد! من هیچ اطالعی در رابـ*ـطه با این موضوع نداشتم؛ تا دیروز که خودش بهم گفت-

 آها! تو هم چیزی نگفتی؟-

  ده؟هنری گوش میگفتم؛ اما به نظرت -

 :آهی کشید و بعد از چند ثانیه گفت

  .دونم چی بگممن.. من واقعا نمی-

 .تر از این حرفاست که به حرف من و تو گوش کنهکنم، هنری کله شقدرکت می-

  .امون تو دردسر میوفتیمنیک، منتظر یک دردسر بزرگ باش. کلیسا از موضوع برایان خبردارشه همه-

 گی چیکار کنم جان؟آه، می-
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  .هیچ کاری از دستمون بر نمیاد-

 :ی صحبتش را گرفتمادامه

  .تونیم منتظر یه اتفاق باشیم!کفقط می-

  !امون و مجازات توبرکناری همه-

  .آره، مقصر اصلی منم-

  .از دید کلیسا تو مقصری-

 ونم دعوت کنیم؟شیم ارو شیم. به نظرت دور هم جمع به هرحال که قراره باهاش روبه-

  .ترسمموافقم؛ اما از روزی که از سر شرم، سرهامون رو تو یقمون فرو کنیم می-

 !باش، من باید برم کلیسا جانِ عزیز-

  .اوه باشه، ببخشید، خدانگهدار-

  .خدانگهدار-

  .و تماس را قطع کردم

 هنری

ام را باال تم. حیاطِ کوچک جالبی بود. بینینگاهی انداخ رویم را باز کردم و به حیاطآرام در کوچکِ چوبی روبه

هایی با نژاد گذشتم، دستم را روی سرِ یکی از آنها کشیدم. سگکشیدم و درحالی که از کنار دو سگِ جورج می

هایشان جو اسم برد. اگر اشتباه نکنمها را با خود به همه جا میها بود و آنهایی که جورج عاشق آنژرمن، سگ

 .و تد بود

 :شد ی جورج بلندآرام به سمت درب خانه رفتم و دستم را روی زنگ نگه داشتم. بعد از چندثانیه صدای مردانه

 .اومدم-

 :و در را باز کرد. با دیدن من لبخند زیبایی بر لـ*ـب آورد و گفت
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 !اوه، داش هنری! خوش اومدی خوشتیپ-

 :م و گفتمی تأسّف برایش تکان دادسرم را به نشانه

 .کنهدونم مایکل چطور تورو تحمل مینمی-

 :ی آرامی به بازویم وارد کرد و گفتجورج ضربه

 .کنههمونجور که اون نیکوالس بدبخت توئه سنگ صفت رو تحمل می-

 :ی بلندی کردم و گفتمخنده

 !بیخیال جورج، تهمت نزن؛ من کجا و سنگ کجا-

 :گفتجورج برای جو و تد سوت زد و 

 !جوک باحالی بود، بیاین داخل پسرا-

 :فتمگاش خیره شدم و ای تیرهبا تعجب به موهای قهوه

 بندی؟پسرا؟ من رو با دوتا سگ جمع می-

 :تر شده بود گفتاش، بادومیهای بادومیرحالی که چشمدی بلندی کرد و جورج خنده

 !از خداتم باشه که با پسرام جمعت بستم-

 :ی تختش وارد کردم و گفتمی محکمی به شکم مردانهضربهبا دستم 

 !گمشو اونور پرو-

شی که هایم فرو دادم و با آرامو وارد خانه شدم. بوی عود در همه جا قابل استشمام بود. بوی عود را در ریه

بود. کارهای  ایهایم را بستم. گاهی مایکل تنها آرامش من در این دنیای کلیشهحاصل از این کار بود، چشم

 !اش خدایی بود برای خودهای چروکیدهجذابش، موهای سفید رنگش و آن پوست

ی شصت ساله بود؛ مانند تمام پیرمردهای دیگر، موی سفیدی داشت و درست است، او یک پیرمرد سالخورده

ی حق انتخابِ عقاب هایش چروکیده بودند؛ اما قلبش هنوز جوان بود؛ او یک راهنمایِ پایه بود. اگر زمانپوست



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         86 

 

98کاربر انجمن رمان   Hanane.h.f.z | رمان هنری جونز 

کردم. او همیشه درحال مدیتیشن کردن بود و همیشه شک مایکل را انتخاب میدادند، بیراهنمایم را به من می

هارا گفت. همیشه آنهای معمولی سخن نمیدید، برای انسانوقت از چیزهایی که میدید و هیچحقیقت را می

ن خودش را بنویسد؛ رستاخیزی که شخصیت اصلی آن من کرد تا روزی کتابِ رستاخیز مردگایادداشت می

وقت از ی من را دیده بود؛ اما هیچبودم و او تنها یک راوی بود. تنها الگوی من مایکل است. بارها و بارها آینده

نوشت. از آنجایی دید میگفت. همیشه قلم به دست بود و هرچه را که میدید برایم چیزی نمیچیزهایی که می

زد؛ زیرا مایکل آدمی نبود که بوبیت خاصی در بین عضوهای کلیسا داشت، کسی به کتابش دست نمیکه مح

زد، در سکوت و خفا از رفتارهایمان را به رویمان بیاورد و مطمئنا اگر کسی به کتاب عزیزش دست می

پدرانه و نگاهی  آمدند. او دستیافتاد. نود درصد اعضای کلیسا برای مشورت به سراغ او میهایش میچشم

ای رنگش، نه تنها الگوی من، بلکه الگوی تمام های قهوهمادرانه داشت. همان پیرمرد مو سفید، با آن چشم

 .شناختنشهایی بود که میآدم

ام را باال کشیدم. به سمت اتاقی که مایکل در آن مدیتیشن جورج محافظ او بود، جورجی با دو سگِ ژرمنی. بینی

ی آرام وارد کردم؛ بعد از چند دقیقه، جورج با ام به در آن چند ضربهآرام، با انگشتان تا شده کرد رفتم ومی

 :کرد گفتهایش را لمس میهایش آمد و درحالی که سر یکی از سگسگ

 .گاه، فعال وسط مدیتیشنهبیا بریم تو نشیمن-

م. به سمت نشیمن رفتم و درحالی که دو و همین جمله کافی بود تا حساب کار دستم بیاید و از در فاصله بگیر

 :گرفتم لـ*ـب باز کردمطرف پالتویم را در دستانم می

 !چه بوی عودی-

کرد هایش کنارش روی مبل آمد و او، درحالی که سر سگش را لمس میجورج روی مبل نشست. یکی از سگ

 :گفت

 .شناسهکلیسا مایکل رو با بوی عودش می-

 :یفی کردم وگفتمی ضعروی مبل نشستم. خنده

 خواد بگه؟چی دیده که می-

 :جورج شانه باال انداخت و گفت

 .دهگه؛ فقط بهت اخطار میمسلماً چیزی از قضایایی که دیده نمی-

 :پالتویم را در آوردم و گفتم
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 !مثل همیشه-

 :هایش خیره شدم و گفتمبه سگ

 کدومشون جوئه؟-

 :شاره کرد و گفتجورج، به سگِ آرامی که روی زمین نشسته بود ا

 .پسر کوچولوی باباشه-

 :دستانم را بهم کوبیدم و گفتم

 !بیا اینجا جو-

جو زبانش را از دهانش خارج کرد و به سرعت خودش را به من رساند. کنارم نشست و سرش را روی پایم قرار 

 :کردم گفتمهایش را لمس میداد. لبخند رضایت بخشی بر لـ*ـب آوردم و در حالی که گوش

 مایکل از کی تو اتاقه؟-

 :شد گفتجورج، درحالی که از روی مبل بلند می

 .شهسه چهار ساعتی می-

 :ای بود. سرم را تکان دادم و با صدای آرامی گفتماین تایم برای مایکل بسیار چیز عادی

 .کنهدوست دارم بدونم تو خلسه چه کار می-

 :آمد گفتدرحالی که با یک سینی به سمتم می

 .بینهه رو میآیند-

 :های در سینی خیره شدم که جورج گفترویم گرفت. به فنجانبه سمتم خم شد و سینی طالیی رنگی را روبه

 .اسقهوه-

 :گذاشتم لـ*ـب باز کردمها را برداشتم. درحالی که فنجان را روی میز میسرم را تکان دادم و یکی از فنجان

 از ادوارد کله شق چه خبر؟-

 :کرد گفتنشست و درحالی که موهایش را لمس می جورج روی مبل

 .خبری ندارم، خیلی وقته گم و گور شده-

دونم واال! گفت؛ مثال از ماموریت جدیدی صحبت نکرد. نمیای میچندبار نیک بهش زنگ زد، چیزهای عادی-

 .معلوم نیست قراره چیکار کنه
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 :هایش را در هوا تکان داد و گفتجورج دست

 .ه اتفاقی افتادهاگه بدونی چ_

 شده؟چی_

 :نوشید گفتای از آن میفنجانش را از روی میز برداشت و درحالی که جرعه

 .ام گم شدندوتا دختر دیگه-

 :لـ*ـبم را به دندان گرفتم و گفتم

 .هرچی که هست، خوب نیست-

 :جورج سرش را تکان داد و گفت

 .تا دختر تو این چند روز گم شدنتا، هفتچهارتا و سه-

 :گاه پیچیدناگاه صدای مایکل در نشیمن

 .مطمئن باشید تصادفی نیست-

 :اش خیره شدم. لبخند زیبایی بر لـ*ـب آورد و گفتایبه سمت او برگشتم و در چشمان قهوه

 چطوری مرد جوان؟-

اسیرم کرد هایش لبخند زدم و جو را، آرام کنار زدم و از روی مبل بلندشدم. به سمت او رفتم که در حصار دست

 :و در گوشم نجوا کرد

 چند روزه منتظرتم، چرا انقدر دیر؟-

 :کردم لـ*ـب باز کردمام را با زبانم تَر میهای خشک شدهآرام از او فاصله گرفتم و درحالی که لـ*ـب

 .سرم شلوغ بود-

 :ابروهایش را باال انداخت و با لحنِ منظور داری گفت

 به شاگردی قبولش کردی؟ شانسی کهچه خبر از اون آدم خوش-

 :جورج متعجب از روی مبل بلند شد و گفت

 شد؟ هنری، شاگرد گرفتی؟چی-

 :آهی کشیدم. نگاهم را از جورج گرفتم و به مایکل خیره شدم

 !جلو خوب آدمی گفتی-

اش را جلوی دهانش گرفت و ای کرد که ناگهان به سرفه افتاد. دست پیر و چروکیدهی خستهمایکل خنده

 .هایش را بستمچش
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 :وار لـ*ـب باز کردکرد، سرزنشجورج به سمت مایکل آمد و درحالی که کمرش را نوازش می

 هات رو نخوردی؟باز قرص-

 :آورد گفتمایکل نفس عمیقی کشید و درحالی که دست راستش را به عالمت توقف باال می

 .ممنون جورج، خوبم-

 :خیره شد و گفت جورج کمی از مایکل فاصله گرفت. در چشمانش

 .بودیکاش به جای اینکه حرص این و اون رو بخوری یکم مراقب خودت می-

 :مایکل لبخندزد

 .های دیگر، چاقویی باشد برای وجدانشرسد که غم انسانیک انسان، زمانی به عزتِ حقیقی می-

 :هایش اسیر کرد و گفتاش را مابین دندانجورج، لـ*ـبِ مردانه

 .ای داریالعادهتو ضایع کردن مهارت فوق باز یادم رفت که-

 :مایکل لبخندی زد و درحالی که مرا مخاطب قرار داده بود گفت

 .خوان پسرجانمطمئن باش جان و نیک خوبت رو می-

 :رفتم گفتمها میهایم را در حدقه چرخاندم و درحالی که به سمت مبلچشم

 .کنیبیخیال مایک، فقط داری با کلمات بازی می-

 :نشست گفتایکل به سمت یک مبل یک نفره رفت و درحالی که روی آن میم

 .است که این قدرت را دارند تا یک سرنوشت را تغییر دهندها، رازهایی در کلمات نهفتهگاهی وقت-

 :وار به او خیره کردم و گفتمهایم را مشکوکچشم

 منظورت چیه؟-

 :لبخند زد

 .کنیهام دقت نمیبه حرف-

 :کرد گفتکه سر تد را لمس میلی جورج درحا

 شاگرد گرفتی نیک؟-

 :هایش را درهم گره کرد و گفتمایکل با جدیت تمام دست

 .کنه؛ ما هم تو دردسر میفتیمکلیسا اگه خبردار بشه نیک رو برکنار و تو رو مجازات می-

 :ی میز خیره شدم و گفتمبه پایه

وقت با این ی مسیحیت ندیده، مطمئناً کلیسا هیچای در حوزهرهقرار نیست کلیسا خبردار بشه؛ برایان هیچ دو-
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 .کنهموضوع موافقت نمی

 :مایکل آرام سرش را تکان داد و درحالی که به پاهایش خیره شده بود گفت

 .بینم رو تعریف کنم؛ اما از چیزی که دیدم لـ*ـذت بردمدونی که عادت ندارم چیزهایی که میمی-

 :باال انداخت و گفتجورج ابروهایش را 

 .پس باید ترسید-

 :پاهایم را مردانه روی هم انداختم و لـ*ـب باز کردم

 لـ*ـذت بردی؟! یعنی چی؟-

 :مایکل لبخندش را حفظ کرد و گفت

 .شه، از یک نواختی در میادرستاخیز مردگانم جالب می-

 :دمبار در مقابل مایکل مخالفانه غرینیم خیز شدم. برای اولین

 تفاقات بدی رخ بده؟خوای اجازه بدی اچی مایکل؟ یعنی به همین راحتی مییعنی -

 :مایکل لبخندزد. پدرانه در چشمان مملو از خشمم خیره شد و گفت

 .دهامون نشون میی اصلیش رو به همهآرامشت رو حفظ کن هنریِ عزیز، سرنوشت بالخره چهره-

 :کردم غریدمشده را طی میاز روی مبل برخاستم و درحالی که یک مسیر مشخص 

 ای؟بیخیال، خسته نشدی از گفتن این حرفای کلیشه-

 :شد گفتمایکل لبخند زد و درحالی که از روی مبل بلند می

 .کنهه بعد زندگیت تغییر میافتن، از امروز بچیزهایی که دیدم دارن اتفاق می-

 .جورج متعجب به جدال بین من و مایکل خیره شده بود

 :را در هم گره کردم و گفتم ابروهایم

 !برو به جهنم-
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 ی کذایی خارج شدم. نفس کشیدن در آنجا برایم بسیار سخت و طاقت فرسا بود. در راو با خشم از آن خانه

تار ین رفاپشت سرم کوباندم و درحالی که به آسمان خیره شده بودم، آهی سوزناک کشیدم. او الگوی من بود و 

کردم؛ اما امروز تمام گاه او را تو صدا نمیبود. ناگهان کنترلم را از دست دادم، هیچ آور و نادرستکمی خجالت

توانست از رخ دادن ی نادانی را فتح کردم. او تنها با گفتن چند کلمه میآن مرزها را زیر پای گذاشتم و پله

اشته باشد. خیزِ خودش را دکرد رستاگفت و سعی میگاه چیزی نمیبسیاری از اتفاقات جلوگیری کند؛ اما هیچ

 .اما هرچه که بود، بدجور اعصابم را در هم ریخته است شاید رفتارش خودخواهانه است؛

*** 

نه را ه تمام خاکاوانآرام کلید را در قفل در چرخاندم و آن را باز کردم. خانه مانند همیشه تمیز بود. با نگاهی کنج

 ی بافومه راجسمهباشد؛ اما دریغ از یک نشانه یا اثر! در را بستم و موارسی کردم تا شاید اثری از نیک در خانه 

 فه آن راو کال از جیب پالتویم بیرون کشیدم و روی میزعسلیِ داخل حال قرار دادم. پالتویم را از تنم در آوردم

ه بود؛ اما ها دراز کشیدم. سردردهایم کمتر شدها رفتم و روی یکی از آنبه سمت مبل .روی صندلی پرت کردم

کردم، با هایم را لمس میهایم را روی هم بستم و درحالی که شقیقههای طاقت فرسایم بیشتر! چشمسرگیجه

 :صدای نسبتاً بلندی گفتم

 .ای قیافه ساموئل رو ببینمخوام لحظهبذار بخوابم، نمی-

هایی که در نه تالفی آن سالگو. تصمیم داشت تا اینهایم هم حضور داشتآه، امان از ساموئل! حال در خواب

اب هایم را از هم گشودم، خوجهنم عذاب کشیده است را سرم در بیاورد. نفسم را از دهانم خارج کردم و چشم

ی جاناتان ی بافومه خیره شدم؛ برایم سوال بود که در خانهرا برایم حرام کرده بود. نیم خیز شدم و به مجسمه

چرخیدند، این چند روز بسیار بدبین و مشکوک شده بودم. احساس هنم میکرد. افکار منفی در ذچه کار می

 !های روی زمین برعلیه من هستند؛ اما افسوسکردم تمام انسانمی

باصدای باز شدن در، نیم خیز شدم و نگاهم را به در دوختم. نیکوالس با چند پاکت خرید وارد خانه شد و 

من نشده بود. آرام  ود، در را بست و به سمت آشپزخانه رفت. متوجهدرحالی که نیمچه اخمی مابین ابروهایش ب

گذاشت ها را در یخچال میاز روی مبل برخاستم و به سمت آشپزخانه قدم برداشتم. نیک، درحالی که پاکت

 .کرد. ناگهان به سمتم برگشت و با دیدن من ترسید و چند قدم به عقب رفتزیرلب چیزی را زمزمه می

 :ی قلبش قرار داد و کالفه غریددستش را رو
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 .بیخیال مرد، ترسیدم-

 :لبخندی زدم و به چهارچوب در تکیه کردم. درحالی که به یخچال خیره شده بودم گفتم

 چی گرفتی حاال؟-

 :کرد گفتکت مشکی رنگش را در آورد و درحالی که آن را روی صندلی آویزان می

 .هیچی، سبزیجات و یه مقدار آجیل-

 :را باال انداختم و گفتمابروهایم 

 .شه توقع بیشتری داشتخوار نمیاز خرید یک گیاه-

ریخت اش را باال زد و درحالی که پاکت سبزیجات را در سینک ظرفشویی میهای پیراهن مردانهنیک، آستین

 :گفت

 .جان سالم رسوند-

 :به سمت یخچال رفتم

 پیشش بودی؟-

 گفت اِما رفته بوده سراغش؛آره، می-

 :سمتم برگشت و گفت به

 .و تو و برایان نجاتش دادین-

 :میوه را از یخچال بیرون کشیدم و گفتمپارچِ حاوی آب

 .بالخره که باید باهاش کنار بیاید-

 :شست گفتنیک به سمت سینک برگشت و درحالی که سبزیجات را زیر آب می

 .باشه، باهاش کنار میایم؛ اما عواقبش گردن خودت هنری-

 :میوه در لیوان آبی رنگِ روی میز ریختم و گفتمبمقداری آ

 .شهبرایان پسره خوبیه، فقط گاهی خیلی کودن و پرحرف می-

 :نیک شیر را بست. به سمتم برگشت و گفت

 .شهپس دوست خوبی برای جورج و ادوارد می-

 :ام را نوشیدم و گفتممیوهمقداری از آب

 .خدا بخیر کنه-

 :کرد گفتای های زرد رنگ را با دستمال خشک مینیک درحالی که فلفل دلمه
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 .خواد یه مهمونی به مناسبت آشنایی اعضای گروه با برایان بگیرهجان می-

 :جا کردم و گفتمپوزخند زدم. لیوان را جابه

 .تا دختر دیگه گم شدنچه خوب! سه-

 :نیک سبزیجات را در یخچال قرار داد و گفت

 را یه ربطی به ما داره؟کنم گم شدن این دختچرا حس می-

 :آرام از روی صندلی بلند شدم و گفتم

 .کنهها حست تپق در میتو هم که بعضی وقت-

 :ای کرد و گفتساختگی ی بلندی کردم. نیک، اخمو بعد از تمام شدن حرفم خنده

 .گمبرو بابا، مشکل از منه که احساساتم رو بهت می-

 :از آشپزخانه خارج شدم و گفتم

 .اصرار داری که من از احساساتت خبر دار بشمخودت -

صدای  .کردهای به جایش از رخ دادن دعواهای دیگر جلوگیری مینیک سکوت کرد. همیشه با سکوت کردن

ی قرمز رنگِ مخملی را کنار زدم. قطرات رسید. به سمت پنجره رفتم و پردهتق تقی از بیرون به گوش می

زدند. آرام در پنجره را باز کردم و هوای سرد و مطلوبِ حاصل از ضربه می ی پنجرهباران، وحشیانه به شیشه

آمدند و حس هایم فرو دادم. دستم را از پنجره خارج کردم، قطرات باران روی دستم فرود میباران را در ریه

به سمت نیک  ام وارد شد.ی محکمی به شانههایم را بستم که ناگهان، ضربهزد. چشمشیرینی در قلبم جوانه می

 :برگشتم و گفتم

 !مؤدب باش-

 :نیک خندید و گفت

 برای ناهار چی بپزم؟-

 :به سمت پنجره برگشتم و گفتم

 .فرقی نداره-

روی آن مرد سیاه پوست گرفته بود خیره شدم. ای را روبهآرام نفسم را از دهانم خارج کردم. به برایان که آینه

 :غریدمدستم را بلندکردم و با جدیت تمام 

 !دهم این مکان را ترک کنی. قسم به خون عیسی مسیحکلمات من را بشنو، بدین وسیله به تو فرمان می-
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اش ترک ترک های گوشتی، لـ*ـبهایش تنها دو گوی سفید باقی مانده بوددستانش به رعشه افتادند، از چشم

 .شده بودند

 :لندی زددار فریاد بدستانش را در سرش کوباند و با صدایی خش

 .کنم، تمامش کنرهایم کن، تورا لعنت می-

هایش را بر روی هم فشرد. ولوم صدایم با دستی که به سمت او اشاره شده بود، در هوا صلیبی کشیدم که چشم

 :را بیشتر کردم و ادامه دادم

 .از چنگال شیطان، خداوندا رهایمان ساز-

ای عد از گذشت چند ثانیه، قهقهه بلندی زد و با صدای گرفتهناگهان مرد، فریاد بلندی زد و در خود جمع شد. ب

 :گفت

 !ی جهنمیتالش خوبی بود، فرشته-

برایان با تعجب و کمی حیرت به آن مرد خیره شده بود. سنگینی نگاهم را حس کرد و در چشمانم خیره شدم. 

هایم بازکردم، به عرض شانهدانستم که هنوز تمام نشده است و موجود شروری در بدن اوست. پاهایم را می

 :هایم معلق قرار دادم و فریاد زدمدستانم را نزدیک شقیقه

دهد، صلیب مقدس به تو فرمان ی داوود به تو فرمان میدهد، ستارهخدای بزرگ و یگانه به تو فرمان می-

 .دهد، از این مکان به سرعت فاصله بگیر و در باد پراکنده شومی

رویش گرفته بود خیره شد. لبخندی از روی ای که برایان روبهی قدیو در آینهناگهان مرد صاف نشست 

 :تر فریاد زدمرضایت بر لبانم نقش بست، او یک جن یهودی بود. استایلم را حفظ کردم و بلند

رگ یِ بزدهد که از اینجا بروی، این مکان را ترک کن، اینجا را ترک کن تا موسی داوود به تو دستور میستاره-

 .استتو را محکوم به فنا نکرده

جان مرد، روی زمین افتاد. آرام به سمت ناگهان گَرد مشکی رنگی از دهانش خارج شد و وارد آینه شد. جسم بی

کوباند. های آن میآینه رفتم و درونش را نگاهی کردم. موجودِ گرد مانندی در آینه، خودش را به دیواره

 :پوزخند زدم و گفتم

 !اعته مارو اینجا معطل کردیتو، دو س-

 :ی مایکل و صدای مایکل گفتناگهان گرد از حرکت ایستاد. به شکل یک چهره در آمد؛ با چهره

 !ایتو یک آشغال جهنمی-

 :و قهقهه بلندی سرداد، به خوبی نقطه ضعفم را یافته بود. پوزخندزدم. دستم را روی آینه قرار دادم و گفتم
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 .، از سفرت لـ*ـذت ببرکنمتو را عازم جهنم می-

روی صورتم قرار دادم. برایان ناگهان فریادش بلند شد و آینه هزار تکه شد. چشمانم را بستم و ساعدم را روبه

ی آینه را به سمت دیوار پرت کرد. بعد از گذشت چندثانیه، آرام ساعدم را از صورتم فاصله دادم و به بدنه

 :را فرو داد و گفتبرایان خیره شدم. برایان بزاق دهانش 

 تمام؟-

 .به سمت مبل داخل اتاق رفتم و پالتویم را از روی آن برداشتم

 :کردم گفتمدرحالی که پالتویم را تنم می

 .تمام-

 :برایان به سمت آن مرد سیاه پوست رفت و گفت

 !چه راحت-

 :پوزخند زدم و گفتم

 !اسراحت؟ مسخره-

کردم به سمت در خروجی الی که گچ زد ارواح را از آن خارج میام را از روی مبل برداشتم و درحکیف دوشی

 :اتاق رفتم و آن را باز نمودم. همسر آن مرد، با ترس به سراغم آمد و گفت

 تمام شد؟-

آره، فقط این گچ رو سه بار در روز به پیشانی همسرت بزن،؛ تا یک ماه اگه این روند رو رعایت نکنی دوباره -

 .ی از روحش تو اون دنیاستشه، چون نیمتسخیر می

 :زنِ مو مشکی، بطری را از دستم گرفت و گفت

 .متشکرم-

ها خیره شدم، چقدر کوچک و مظلوم سرم را تکان دادم و به سمت خروجی خانه رفتم. به دخترکوچولوی آن

ا برای کرد. از کنارش گذشتم و موهایش ربود؛ دم در ایستاده بود و هر از گاهی موهای عروسکش را لمس می

 .ای لمس کردمثانیه

 :زد گفتآرام از خانه خارج شدم. برایان درحالی که در کنارم قدم می

 .هنری، متوجه شدم یه لحظه هم چهره و هم صدای اون موجود تغییر کرد-

 :کردم گفتمام را باال کشیدم و درحالی که دستم را در جیب شلوارم فرو میبینی
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 .کنن ضعیفت کننکنن و با استفاده از اونا سعی میهارو شکار میهای آدمضعفبه شکل مایکل در اومد، نقطه -

 :کرد گفتبرایان به ماشین خیره شد و درحالی که لـ*ـبش را با کمک زبانش تر می

 دنیای عجیبی دارن، راستی مایکل کیه؟-

 .مایکل یه پیشگوئه-

 :در ماشین را باز کرد و گفت

 آینده رو ببینه؟ تونهگن کسی نمیعه، مگه نمی-

 :شدم گفتمدر ماشین را باز کردم و درحالی سوار ماشین می

 .کننبینن و بعضیا تضاهر به دیدن میدرسته؛ اما هر انسانی توانایی دیدن آینده رو نداره، بعضیا می-

 :کرد گفتبرایان ماشین را روشن کرد و درحالی که با دست آزادش پشت گردنش را لمس می

 تونی آینده رو ببینی؟و هم میچه جالب، ت-

 :از پنجره به فضای خیابان خیره شدم و گفتم

 !مسلماً نه-

توانستم از رخ دادن بسیاری از اتفاقات مطمئناً اگر توانایی دیدن آینده را داشتم، دیگر هیچ غمی نداشتم و می

 جلوگیری کنم؛

. با صدای زنگ موبایلم افکارم در هم پاشید. های کوچکِ یک مغزِ شلوغ استها تنها فانتزیاما افسوس که این

موبایلم را از جیب پالتویم بیرون کشیدم و به اسم ادوارد خیره شدم. ابروهایم از تعجب باال پریدند؛ ادوارد بعد 

 .گرفتها یادی از من کرده بود. چیز بسیار عجیب و غیرقابل باوری بود؛ زیرا همیشه با نیک تماس میمدت

 :ر کردمتماس را برقرا

 .هنری جونز هستم-

 .به به! سالم به آقای مومشکی-

 .سالم ادوارد، یکم به عنوان یه کاراگاه سرشناس آدم باش-

 :ی بلندی کرد و گفتادوارد خنده

 .خواستم شماره نیک رو بگیرملیاقت نداری، اصال من برای چی به تو زنگ زدم؟ می-

 :آهی کشیدم و نیشخند زدم

 .کارت رو بگو-

 .گه فردا با نیک تشریف بیار اینجا؛ راستی، شنیدم برام رفیق شفیق پیدا کردیپیش جاناتانم، میمن -
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 :ی بلندی کردم و گفتمخنده

 برایان؟-

 :های برایان فعال شدندناگهان شاخک

 !اسمش برایانه؟ جون چه اسم جذابی داره-

 .باشه، بسه دیگه انقدر پرحرفی نکن؛ فردا با نیک و برایان میام-

ات رحمی تمام، به تماس پایان دادم. اگر فقط کمی به ادوارد لبخند زنی، دیوانهاجازه ندادم جوابم را دهد و با بی

 .کردمشدم؛ اما هیچ توجهی نمینگاهای خیره برایان می کند. موبایلم را به جیب پالتویم بازگرداندم. متوجهمی

تر بود. روزی را در خاطر ندارم که ادوارد، لبخند به لـ*ـب تر و سبک اخالقادوارد از برایان و جورج خنگ

کشد و دائم در حال اذیت کردن و خنداندن های سفید یک دستش را به رخ اطرافیانش مینباشد؛ همیشه دندان

 .کرد؛ اما افسوس که تنها بلد است سر آدم هارا به درد آوردای میهای جالب و با مزههاست. کاش شوخیآن

 .یک مکان، با وجود ادوارد بسیار سخت بود؛ البته تنها برای منتحمل 

های کمتر کسی فهای سفیدش را نشان داده بود؛ مایکل به حرها دندانجزو افرادی بود که مایکل به آن

 .های خوش شانس بودخندید و ادوارد هم جزوی از آن آدممی

 !ایم تا یک گروهکردم یک سیرک راه انداختهی دیگری از ادوارد بود؛ گاهی فکر میجورج هم نمونه

 :گذاشتم، برایان را مخاطب قرار دادمصندلی را عقب دادم و درحالی که پاهایم را روی داشبورد می

ست، رسیدیم بیدارم کن تا آدرس خونه رو بهت بدم. امشب هم بمون پیش ما تا با نیک یکم برو به بلوار سان-

 .آشناشی

 :رد و گفتآرام گلویش را صاف ک

 .ترسم نیک موهام رو بکنهباشه، امیدوارم برای فردا مویی برام بمونه، می-

 :هایم را بر روی هم فشردم و با لحن طنزآلودی لـ*ـب باز کردمچشم

 .حقم داره، زن اولم اونه-

 :کرد گفتاش را کنترل میی برایان بلند شد. درحالی که خندهصدای خنده

 من زن دومتم؟از دست تو هنری، یعنی -

 .نخیر! تو زن ششم منی؛ جان، ویل، جورج و ادواردم هستن-

 :برایان برای بار دوم خندید و گفت
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 !چقدر خوش اشتهایی تو-

ات دادی، در معنای کامل دیوانهای دندان نشانش میدیگر جوابش را ندادم. برایان جزو افرادی بود که اگر ذره

های ادوارد و جورج را تحمل کنم. امیدوارم خداوند مزگیقرار است بیکند. فردا کرد؛ بس که ور ور میمی

ی تحملم را باال ببرد و از رخ دادن هرگونه اتفاقی جلوگیری کند. دستانم را روی قفسه مهربان، فردا آستانه

وم و ای که باعث شود از دنیای فانی خارج شام گره کردم و سعی کردم به یک خلسه فرو بروم، خلسهسـ*ـینه

 .در دنیایی میان خواب و بیداری پای بگذارم. دنیایی که از هرگونه آگاهی به دور است

ی سینمایی ذهنم خالی از هیچی شد . آرام آرام، بعد از گذشت چند ثانیه، رویِ هیچی تمرکز کردم که پرده

مم از نوک انگشتانم شروع حس شدن اندااش قرار گرفت؛ نه زیاد تند و نه زیاد آرام. بیتنفسم در حالت طبیعی

کردم؛ های دیگرم نفوذ کرد. آرام در خلسه فرو رفتم. شیرینی آرامش را در قلبم احساس میشد و به انـ*ـدام

 .های جهانحس یک کودک متولد شده را داشتم؛ غافل از غافله

رفتم. پشت دستم را به روشدم. یه قدم به عقب ی خندان ساموئل روبههایم را باز کردم و با قیافهآرام چشم

 :دهانم نزدیک کردم و گاز آرامی از آن گرفتم و با کالفگی غریدم

 .بیخیال ساموئل، بذار یکم تنها باشم-

 :ساموئل لبخندش را حفظ کرد و گفت

 .تونممطمئن باش اگه خودم بخوامم نمی-

 :آهی کشیدم ودرحالی که در صورت ساموئل خیره شده بودم لـ*ـب باز کردم

 .دهشه خواستن توانستن است، جواب نمیهمی-

 :ساموئل به سمت آتشِ کوچکی که در غار روشن کرده بود رفت و گفت

 خوای توبه کنی؟هنری، نمی-

 :ام قرار داشت دوختمآرام نگاهم را از ساموئل گرفتم و به آتشی که در چند قدمی

 .نه، تا وقتی که خرده حسابام رو با مارتین تسویه نکنم-

 :جا کرد و گفتهای در آتش را جابهبا تکه چوبی، چوب ساموئل

 .ی تدبزرگمارتین، نواده-

 :پوزخندزدم

 .وقت بزرگ نبودبیخیال ساموئل، ریچارد هیچ-

 :ساموئل لـ*ـب باز کرد
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 خوای بزرگیش رو مخفی کنی؟بس کن هنری، تا کی می-

 :در چشمان ساموئل خیره شدم و مستحکم گفتم

 .ای هم بزرگ نبوده و نیستی ذرهقاتلی که جام مرگ رو به دست اون نوشیده، اندازهمطمئن باش برای -

 :هایش را باال انداخت و گفتساموئل شانه

 .اوه، اوکی؛ یادم نبود قاتلش تو بودی-

 :نشستم گفتمبه سمت آتش رفتم و درحالی که کنار آن می

 .همیشه حافظت مشکل داشته و داره-

 :دیالوگم را ادامه داد ساموئل با لحن بانمکی

 .و خواهد داشت-

 :دستانم را در هم گره کردم و گفتم

 چه خبر از باال؟-

 :هایش را لمس کرد و گفتساموئل ریش

 .ها ثابت موندهشه و تعداد بهشتیها داره روز به روز بیشتر میهیچی، تنها خبری که دارم اینه که تعداد جهنمی-

 :پوزخند زدم و گفتم

 .ش رو خوب بلدهشیطان کار-

هایی که به جای اون تو جهنم ها تقاص عذاباما چه فایده که یه روزی قراره به یه چوب ببندنش، تا جهنمی-

 .کشیدن رو ازش بگیرن

 :تر کردم و به دنبال حرف او گفتمپوزخندم را عمیق

 .درست عین من-

 :ب و گیرا بودندساموئل در آتش خیره شد. انعکاس آتش در آن چشمانِ آبی، بسیار جذا

 .هارو بدیهای خیلیآره، درست عین تو! وقتی که به جهنم بری باید تقاص عذاب-

 :ساموئل از آتش چشم گرفت و در صورتم خیره شد

 .هزار ساله این دنیاستی پنجاهی اون دنیا اندازههرثانیه-

ر پیچید. متعجب به ساموئل خیره لـ*ـب باز کردم تا چیزی بگویم که ناگهان، صدای هنری گفتن برایان در غا

 .شدم
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 :ساموئل لبخند زد و گفت

خاطر خارج شدن ناگهانیت از ضمیرناخودآگاهت سردرد داشته باشی؛ پس نگران نباش ممکنه تا چند روز به-

 !هنریِ جوان

ند دندان رو شدم. تندتند پلک زدم که برایان لبخهایم را باز کردم که با دوگوی آبی برایان روبهناگهان چشم

 :نمایی زد و گفت

 خوب خوابیدی؟-

هایم اش، یعنی پشت رول برگشت. گنگ نیم خیز شدم و درحالی که چشمآرام ازم فاصله گرفت و به جای اصلی

 :کردم گفتمرا با دستانم لمس می

 رسیدیم؟-

کردم یم را لمس میهااش بازگرداندم و درحالی که شقیقهبرایان آرام سر تکان داد. صندلی را به حالت عادی

 :گفتم

 .برو به پارک دلونگپر-

ی ساموئل در برایان، استارت ماشین را زد و شروع کرد به رانندگی. به فضای بیرون از ماشین خیره شدم. جمله

ها داره روز هیچی، تنها خبری که دارم اینه که تعداد جهنمی»زد رفت و مانند پتک، به آن ضربه میذهنم رژه می

ها، بسیار بد بود. به این معنا بود ثابت ماندن تعداد بهشتی«. ها ثابت موندهشه و تعداد بهشتیبیشتر میبه روز 

های عزیز خداوند، برخالف دستورات هی جدال بین او و خداوند شده است و بندکه تا اینجای کار، شیطان برنده

اند. ها چگونه درحال انجام وظیفهرد و آنآن درحال زندگی کردن هستند. خداوند در آسمان چه تصوراتی دا

بازهم معنای خوبی ندارد. آهی کشیدم و درحالی که به «. روز در حال افزایش استبهها روزتعداد جهنمی»

 .های برایان گوش سپردمست خیره شده بودم، به صحبتهای بلوار سانخیابان

کنن، کنن، الغر باشی قضاوتت میچاق باشی قضاوتت می دونی چیه؟ این دنیا برام خیلی جالبه! اینکههنری، می-

کنن؛ بعد وقتی کنن، ساکت یا مغرور باشی قضاوتت میکنن، خوشگل باشی قضاوتت میزشت باشی قضاوتت می

 .یادشون رفته که قضاوت کار خداست«. آخی! آدم خوبی بود، دوسش داشتم» گنمیری، میکه می

ی اونا قرار داد تا وقتی که هارو آفرید تمام احساسات خوب و بد رو تو غریزهانببین برایان، خدا زمانی که انس-

هاشون عمل کنن و خودشون رو به عنوان یه بنده نفس و غریزهخاطر خدا، برخالف هوایبه زمین آمدن بتونن به

به شیطان و ها خلق کنه؛ اما برای اینکه هارو درست عین فرشتهتونست انسانثابت کنن؛ وگرنه خدا می

تونن ها بهترین مخلوقات خداوند هستن و میها مخالف بودن، ثابت کنه که اونموجودات امثال اون که با انسان
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 .ی اونا قرار دادخاطر خدا از عالیقشون بگذرن، احساسات بد رو در غریزهبه

 :برایان بعد از چند ثانیه گفت

 .تا االن از این دید بهش نگاه نکرده بودم-

 :هایم را باال انداختم و گفتمشانه

 .ی انسانی، قضاوت کردن و داستان پردازی بدون اینکه اصال بدونی چه خبرهگن غریزهحقم داری، به این می-

 :برایان فرمان را حرکت داد و گفت

 خب، حاال کجا برم؟-

 :کردم گفتمرویم اشاره میدرحالی که به خیابان روبه

 .ال برو یکم جلوتر، آره آره، همینجاستخب برو تو این کوچه، حا-

کردم برایان ماشین را خاموش کرد و درحالی که از پنجره، به ساختمانی که در آن به همراه نیک زندگی می

 :کرد گفتنگاه می

 !چه قدیمی-

یغ از توجه به او، از ماشین خارج شدم و در را پشته سرم باز گذاشتم. منتظر غرغرهای برایان بودم؛ اما دربی

 !کمی صدا یا غرغر

 .ی یک مورچه آدم شده بوداگر اشتباه نکنم کمی، فقط کمی، به اندازه

 .به سمت در ساختمان رفتم و آرام آن را گشودم. وارد ساختمان شدم و با دیدن لوکاس، لبخند زدم

که خودش را به  های کوچکش بلند شد و به سمتم آمد. به پاهایم نزدیک شد و درحالیلوکاس، از کنار توله

 .زدهایم را لیس میمالید، کفشپاهایم می

ی من بود. زمانی که در چشمان آبی زیبایش ی مورد عالقهبه سمت او خم شدم و سرش را لمس کردم. او گربه

 !بست، آسمانشدم، تنها یک چیز در ذهنم نقش میخیره می

 :برایان، دستانش را درهم گره کرد و با لحن لطیفی گفت

 !هاش رو ببینای! تولهو-

ها رفتم. بعد از طی کردن پنج طبقه، به واحدی که در آن زندگی پلهآرام از لوکاس فاصله گرفتم و به سمت راه

کردم رسیدیم. به سمت برایان برگشتم. دستانش را به پاهایش تکیه داده و به سمت زمین خم شده بود و می

 :تکان دادم و گفتم ی تأسّفزد. سرم را به نشانهنفس نفس می
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 گیر بشی؟خوای یه جناینجوری می-

 :کرد نگاهش را از زمین بگیرد گفتبرایان دستش را باال آورد و درحالی که سعی می

 ها..داره؟گیری.. چه ربطی.. به باال رفتن از پلهجن-

 :به سمت در برگشتم و گفتم

 .خیلی ربط داره-

کرد، یان به سمتم آمد و کنارم ایستاد. درحالی که موهایش را مرتب میو دستم را روی زنگ خانه قرار دادم. برا

شد داشت. نیک در را گشود و با دیدن برایان، اش خارج میسعی در کنترل صدایی که از قفسه سـ*ـینه

 .ابروهایش باال پریدند

 :لبخند پرتمسخری برلب آورد و گفت

 .سالم-

کشید. با آن حال خرابش لبخند بست و هی نفس عمیق میم میبرایان حالت عجیبی داشت. چشمانش را روی ه

 :زد و رو به نیک گفت

 .سالم نیکوالس، برایان هستم. از دیدنت خوشحال شدم-

 :نیک هم متقابال لبخندش را حفظ کرد و در جواب برایان گفت

ی رو در کنار هم سپری شناسی؛ منم از دیدنت خوشحالم. امیدوارم روزای خوباز اونجایی که معلومه من رو می-

 .کنیم

ها، نیک را کنار زدم و وارد خانه شدم. پالتویم را در آوردم و آن را روی مبل پرت آرام و بدون توجه به آن

کردم. برایان و نیک، وارد خانه شدند. خانه مانند همیشه بسیارتمیز و مرتب بود. روی مبل نشستم و پاهایم را 

کرد. اش را لمس میی سـ*ـینهادم و به برایان خیره شدم. با دستش قفسهرویم قرار دروی میزعسلی روبه

ناگهان طاقتش سرآمد و دستش را در جیب پالتویش فرو کرد و اسپری آبی رنگی را از آن خارج کرد. او آسم 

 .داشت

از کرد. ها را بهایش را روی هم فشرد و سپس، آناسپری را به دهانش نزدیک کرد و بعد از چند ثانیه چشم

 :نشست گفتام شد. لبخندزد و درحالی که روی مبل میمتوجه نگاه خیره

 عجیبه؟-

ی منفی تکان دادم. نیک، با یک سینیِ حاوی سه فنجان وارد حال شد. درحالی که به سمت سرم را به نشانه

 :رفت گفتبرایان می
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 شد که تصمیم گرفتی دوستمون رو به اینجا بیاری؟هنری، چی-

 :کردم گفتمرا از روی عسلی برداشتم و مرتب روی مبل نشستم. درحالی که موهای لطیفم را نوازش میپاهایم 

 .ی جان، برایان بیاد اینجا و باهم بریمگفتم حاال که قراره فردا بریم خونه-

 :نیک سینی را به سمت برایان گرفت. برایان با لبخند فنجانی را برداشت و زیرلب زمزمه کرد

 .ممنون-

 :رویم گرفت. سوالی به او خیره شدم که لبخند زد و گفتیک به سمتم آمد و سینی را روبهن

 !قهوه-

سرم را به عالمت منفی تکان دادم که لبخندش را حفظ کرد و سینی را روی میز قرار داد. کنارم نشست و به 

 .برایان خیره شد

 :برایان لبخند زد و گفت

 .متعریفت رو خیلی از زبون هنری شنید-

 :متعجب به برایان خیره شدم و گفتم

 !من؟! کی؟-

 :به وضوح ضایع شدن برایان را با چشمانم دیدم. به سمتم برگشت و با چشمانی متعجب گفت

 !هنری-

 :ی بلندی کرد و گفتنیک خنده

 .شناسم؛ نیازی به حاشا کردن نیستبیخیال برایان، من هنری رو می-

نجانش شد. از فرصت استفاده کردم و به سمت نیک خم شدم و آرام برایان آهی کشید و مشغول نوشیدن ف

 :گفتم

 .ای ازت تو ذهنش ایجاد بشهشو، نذار دید منفیهرچی زودتر باهاش صمیمی -

 .نیک تنها در چشمانم خیره شد و چیزی نگفت

دای بهتر، از روی مبل بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم و یک راست، روی تختم دراز کشیدم و به امید فر

 .هایم را بستمچشم

 :جا کردم و کالفه غریدمکرواتِ روی گردنم رو جابه

 لعنت بهت نیک، چه نیازی به لباس رسمی بود آخه؟-
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 :بست گفتی کتش را مینیک درحالی که دکمه

 !ساکت باش هنری-

 :ی جان رفت و گفتی خانههای خشکیدهبرایان به سمت باغچه

 .های رسمی نداریپوشیدن لباس کامال مشخصه که عادت به-

 :به سمتش برگشتم و با قیافه درهمی گفتم

 .کنمساکت باش برایان! االن با کرواتم فیتیله پیچت می-

 :هایش را به عالمت تسلیم باال آورد و گفتبرایان دست

 !اوه، ببخشید-

ـ*ـب در صورت نیک خیره شد. نیک زنگ خانه را فشرد. بعد از گذشت چند ثانیه در باز شد و ویل، لبخند به ل

 :زد گفتاش ضربه مینیک با لبخند او را در آ*غو*شش اسیر کرد و درحالی که به شانه

 چطوری ویلسون؟-

 :کرد گفتویل نگاهش را به سمت برایان حرکت داد و درحالی که برایان را وارسی می

 عالی، تو چطوری؟-

 :نیک از ویل فاصله گرفت و گفت

 .خوبم-

 :راست به سمت برایان رفت و با لبخندگفتویل یک 

 .ی اجناسِ گروهمن ویلسون هستم، فروشنده-

 :رویی گفتبرایان لبخند زد و با خوش

 .از دیدنت خوشحالم ویل، منم برایان هستم؛ شاگرد جدید هنری-

 :ویل لبانش را لوله کرد و گفت

 .اوه، هنری رو از یاد بردم-

 :به سمتم برگشت و با لبخندگفت

 چطوری استاد؟-

رو، از آمدنم پشیمان شدم. ی روبهتقدیمش کردم و بدون توجه به او، وارد خانه شدم. با دیدن صحنه نیشخندی

هایشان قرار داشت، با تد و جو بدنشان را به طرز های سفید رنگی روی گوشجورج و ادوراد، درحالی که هدفون

م و سرم را به عالمت تأسّف تکان دادم. دیدن این صحنه هایم را روی هم بستدادند. چشممزخرفی تکان می
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 .آور بودبرایم واقعاً خجالت

داد. ناگاه، به سمتم برگشت و با دیدن من جورج، دستانش را روی سرش قرار داده بود و کمرش را تکان می

جورج، با پای  داد.من نشده بود و با خیال راحت بدنش را تکان می صاف ایستاد؛ اما ادوارد هنوز متوجه

ی محکمی به پای ادوارد وارد کرد. فریاد ادوارد بلند شد و برگشت تا به جورج چیزی بگوید، اش ضربهمردانه

کرد تا کمکش کند؛ اما نیک که با دیدن من از حرکت ایستاد. به نیک خیره شد و با نگاهش از او درخواست می

 :ارد لبخند مصنوعی زد و گفتهایش را باال انداخت. ادورحمی تمام شانهبا بی

 تو کی اومدی؟-

 :رفتم، دستم را بلندکردم و گفتمها میآهی کشیدم و درحالی که به سمت مبل

 .راحت باشید-

 .نیک و برایان، به همراه ویل وارد خانه شدند. نگاه جورج و ادوارد روی برایان ثابت ماند

الش داد و با لبخند، به سمت برایان رفت. جورج هم به زد. دستانش را بهم مشرارت در چشمان ادوارد موج می

دو کودن به راحتی بتوانند با  تقلید از ادوارد حرکات آن را تکرار کرد. نیک و ویل، از برایان فاصله گرفتند تا آن

 .او ارتباط فیزیکی برقرار کنند

رو شبه با یک لشکر کودن روبهدادم. من هم اگر یکزد؛ حق را به او میاسترس، در چشمان برایان موج می

 !کردمشدم، اُوِردوزِمغزی میمی

گشت. جان از های کت و موهای برایان را برای خنده میداد و جورج هم جیبادوراد، دستان برایان را تکان می

 :کوباند گفتها رفت و درحالی که دستانش را بهم میآشپزخانه خارج شد و به سمت آن

 !جورج و ادوارد-

 :کرد گفترد از برایان فاصله گرفت و درحالی که جورج را از او جدا میادوا

 .سالم، من ادوارد هستم، کاراگاه گروه-

 :کرد گفتنمایی زد و درحالی که موهای نامرتبش را درست میبرایان لبخند دندان

 .منم برایانم، شاگرد جدید هنری-

 :انداخت گفتال میجورج گلویش را صاف کرد و درحالی که ابروهایش را با

 .منم که جورجم، عضو اصلی گروه-

 :نشست گفتجان درحالی که کنارم می
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 .کنیم؛ فقط یه محافظهنه بابا، اصال آدم حسابش نمی-

 :جورج با لبخند معناداری به سمت جان برگشت و گفت

 .دهنم رو باز نکن، نذار کاری کنم که بعد نتونی کاری بکنی-

 :خواند گفتاش را میرو بابا تکان داد و درحالی که مجلهجان دستش را به عالمت ب

 .زنهخیلی حرف می-

جورج چشمانش را در حدقه چرخاند و به سمت برایان برگشت. برایان با دستش، دهانش را پوشانده بود تا 

 .اش را بگیردجلوی خنده

 :جورج با صدای آرامی گفت

 .خنگه، بیخیال-

 :کرد و گفتدستش را به سمت برایان دراز 

 .ی گروه؛ یعنی مایکلجورج هستم، محافظ هسته-

 .برایان پرسشی در چشمانم خیره شد تا مایکل را معرفی کنم؛ اما تنها در صورتش لبخندی پاشیدم

 :زد گفتاش را ورق میجان درحالی که مجله

 .گیرای کلیسامنم جاناتانم، یکی از بهترین جن-

 :دای آرامی گفتویل به سمت برایان خم شد و با ص

 .گیریاش با کمک هنریهخیلی ادعا داره، نود درصد جن-

 :جان به سمت ویل برگشتم و با اعتراض صدایش را بلندکرد

 !ویل-

 :ویل دستانش را باز کرد و گفت

 جونم داداشم؟-

 :ای به او رفت و دوباره مشغول مجله خواندنش شد. برایان جان را مخاطب قرار دادجان چشم غره

 .م برایانممن-

 :کالفه سرم را به پشتی مبل تکیه دادم و با صدای بلندی اعتراض کردم

 !چای لطفا-

 :ویل به سمت آشپزخانه رفت و گفت

 .من االن میارم-
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های در تن جورج و ادوارد خیره شدم، تیشرت و شلوارک در تن داشتند؛ جان هم تنها یک زیرپوش به لباس

 .سفید رنگ پوشیده بود

 :زدهایش را باال انداخت و لـ*ـب ک برگشتم و با غضب به او خیره شدم. نیک شانهبه سمت نی

 به من چه؟-

ی اسرارم شد. برایان کتش را در آورد و به سمت یک مبل دونفره رفت و و بازهم یک آه پرسوز، مهمان گنجینه

 .آرام روی آن نشست

نگ تک نفره نشسته بود و ادواردهم روی نیک هم کنار برایان قرار گرفت. جورج، روی یک مبل مشکی ر

 !ی آندسته

 :ام را لمس کردم و گفتمبینی

 مایکل کو؟-

 :اش را ورق زد و گفتجان مجله

 .ی باال، درحال نوشتن رستاخیزمردگانشهطبقه-

 :ی کتم را باز کردم که ادوارد گفتدکمه

 .چه عجب هنری رو تمیز و مرتب دیدم-

 :ه مخاطبم ادوارد بود گفتمبه نیک خیره شدم و درحالی ک

 .باید از یه نفر تشکر کنی که باعث شد آرزو به دل نمیری-

 :هایش را درهم فرو کرد و گفتجورج دست

 .تنها نیک رگ خوابت رو بلده-

 :ی نخودی کرد و گفتنیک خنده

 .نه بابا، من فقط بلدم چطوری بزنمش که لگد نزنه-

 .اب کردم که درست در صورتش فرود آمدکوسن مبل را برداشتم و به سمت نیک پرت

 :شدم گفتمدرحالی که از روی مبل بلند می

 !مؤدب باشید-

 .و راه طبقه باال را در پیش گرفتم

 :ی بلندی کرد و گفتبرایان خنده

 .این وسط فقط من بدبخت هنوز رگ خواب هنری دستم نیومده-
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 :جان در جواب سخن برایان گفت

 .خبر دارهیه رازه که فقط نیک ازش -

رو شدم. ی دوم شدم. در اول را گشودم که با مایکل روبهها را گذراندم و وارد طبقهپلهها، راهبدون توجه به آن

 .درحال نوشتن چیزی بود

 :سرش را بلندکرد و با دیدنم گفت

 تحمل فضای شلوغ برات سخته؟-

 :به سمت او رفتم. آرام کنارش نشستم و گفتم

 .تونی تحمل کنیباشه اصال نمیتر وقتی ذهنت شلوغ-

 :شد گفتمایکل لبخندی زد و درحالی که از روی تـ*ـخت بلند می

ومرج بسیاری در آنجا ساکن بود. چیز وحشتناکی دیدم؛ نه خبری از بهشت و من رهسپار مکانی شدم که هرج -

خورد. هفت ر به چشم میدنیای آن بود و نه خبری از زمین و دنیای فانی آن؛ بلکه تنها ردپای آشوب و خط

اند اینان چه گناهی مرتکب شده» های بزرگی در حال سوختن بودند. سپس گفتم:ستاره از بهشت، همچون کوه

چرا مشتاق دانستن »ها را به عهده داشت، پاسخ داد:یوریل که سرپرستی آن« کشند؟که در اینجا عذاب می

اند و باید ده هزار سال در از دستورات خدا سرپیچی کرده هایی از بهشت هستند کهحقیقت هستی؟ اینان ستاره

 .«شونداینجا بمانند؛ مانند شیطان و آخرین سقوط کننده که درآخر عازم اینجا می

 :اش خیره شدم و گفتمایپوزخندزدم. درچشمان قهوه

 سوزم؟خب که چی مایکل؟ توبه نکنم ده هزار سال تو جهنم می-

 :رفت گفتبست و به سمت در خروجی اتاق میمی مایکل درحالی که کتابش را

 .کنیهام دقت نمیوقت به حرفهیچ-

 :هایم اسیر کردمبه سمت مایکل رفتم و بازویش را در حصار دست

 این متن از کجا به ذهنت رسید؟-

 :مایکل به دستم که دستش را اسیر کرده بود خیره شد و گفت

 .دیشب این خواب رو دیدم-

هایم بیرون کشید و از اتاق خارج شد. یک قدم به عقب رفتم و به زمین خیره از حصار دست و آرام دستش را

 .شدم. او جهنم را در خواب دیده بود
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کردم که مایکل آن را به زبان بیاورد. او هیچ وقت تصور نمیدانستم که قرار است چنین روزی برسد؛ اما هیچمی

 .دهددلیل انجام نمیکاری را بی

چیزی در خواب دیده است که اخطار داد؟ واقعاً یک اخطار بود؟ دستانم را در موهایم فرو کردم و  یعنی چه

چندبار سرم را نوازش کردم. گیج شده بودم و ناجور، به یک استراحت چند روزه احتیاج داشتم؛ اما این 

ماند؛ لی برای خودم باقی نمیشد و دیگر حاام غیرممکن بود. از چند روز دیگر تمرینات برایان شروع میخواسته

 .مخصوصا با این آی کیوی برایان، پیر خواهم شد

ها را گذراندم و وارد حال شدم. برایان درحالی که با جورج و ادوارد پلهبه سمت در رفتم و از آن خارج شدم. راه

 .پاشیدگشت و در چشمان او لبخندی میکرد هر از گاهی به سمت مایکل برمیصحبت می

 :کرد گفتها را جمع میدرحالی که فنجان ویل

 !چای سرد شد هنریِ حواس پرت-

 :ها رفتم و گفتمها به طرف مبلی آنتمام سرها به طرفم برگشت. بدون توجه به نگاه خیره

 .مرسی، میلش پرید-

 :هایش را باال انداخت و گفتویل شانه

 .اوه، باشه؛ هر زمان میلت برگشت بگو-

نشستم. سرم را به پشتی آن تکیه دادم و چشمانم را روی هم فشردم. بعد از گذشت چند ثانیه  آرام بر روی مبل

 :صدای مایکل را در کنارم حس کردم

بینم به زبون نمیارم؛ چون باعث بهم ریختن آرامش ذهنت روو مشغول نکن؛ برای همینه که وقتی چیزی می-

 .شهها میخیلی

 :ی که به میز خیره شده بودم با صدایی آرام گفتمآرام چشمانم را باز کردم و درحال

های راهنمام، دنیل جانسون، مرگش رو دیده بود. من رو ول کرده بود و به خودش چسبیده بود یکی از عقاب-

 !طفلک

 :ی نخودی کرد و گفتمایکل خنده

 .شهدونستن آینده فقط باعث ناامیدی آدما می-

 .هموافقم، حرفت باعث شد ذهنم مشغول بش-

 :کرد گفتاش را لمس میمایکل صاف نشست و درحالی که چانه

 .تو باید ذهنت مشغول بشه تا به خودت بیای-
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 :به سمت مایکل برگشتم. در چشمانش خیره شدم و گفتم

 !تازگی رفتارت باهام تغییر کرده مایکل-

 :مایک لبخندزد و گفت

 .بخوان یا خوبت روکنه که یا بدت رو ها زمانی تغییر میرفتار آدم-

 :هایم را خالی از هر حسی کردم و گفتمچشم

 .خوایکه تو خوبم رو می-

 :مایکل به سمت برایان برگشت و درحالی که مخاطبش من بودم گفت

 اون به طرز فکر خودت بستگی داره. برایان؟-

 :ای گفتپرسشگرانهگردن برایان صدوهشتاد درجه برگشت. در چشمان مایکل خیره شد و با لحن 

 بله؟-

 :مایکل پاهایش را مردانه روی هم انداخت و لبانش را تکان داد

 درکنار هنری چه چیزهایی یاد گرفتی؟-

 :برایان با استرس در چشمانم خیره شد. دستانش را در هم گره کرد و گفت

 ...اِم-

هایش را تکان شناختم، اکنون اگر لـ*ـبای نداشت؛ برایانی که من میتر کرد. فایدهعمق نگاهش را عمیق

 :ی حرفش را گرفتمگذاشت. ادامهداد آبرویی برای من و خود نمیمی

 !فعال هیچی-

 :مایکل به سمتم برگشت و گفت

 !آها-

 :جان از روی مبل بلند شد و گفت
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  .شدت جالب و دیدنی داریم های عزیز، امشب یک چالش بهخب خب، جنتلمن-

 :و چشم دوختممنتظر به ا

 .این چالش بین من و برایانه-

 :اش را چین داد و گفتبرایان بینی

 من؟-

 :جان لبخندزد و گفت

های شام بله، چالش سختی هم نیست؛ تو ده دقیقه باید چهارتا چیپس رو بخوریم و هر کی ببازه باید ظرف-

 .امشب رو بشوره

 :کوباند و خوشحال فریادزدجورج از روی مبل پرید و دستانش را بهم 

 !آخ جون-

هایش را باال انداخت. برایان آهی کشید و زیر لـ*ـب رحمی تمام، شانهبرایان به نیک خیره شد. نیک با بی

 :زمزمه کرد

 .شناسمدلم خوشه دو نفر رو تو این جمع می-

د. ده بوه شدت بانمک و کیوت شلبانم را روی هم چفت کردم تا لبخندم نمایان نشود. برایان در آن وضعیت ب

 .دروغ چرا، اما دلم برایش سوخت

 .رویشان قرار داشتبه برایان و جان خیره شدم. دو ظرف بزرگ چیپس، روبه

 :رویش خیره شد و گفتبرایان با تعجب به ظرف پر از چیپس روبه

 یعنی تو ده دقیقه این رو باید بخورم؟-

 :گفتادوارد دستانش را بهم کوباند و 

 .آره-
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 :برایان آهی کشید. جان به سمت برایان برگشت و گفت

 .خوای بخوری خفه نشیتو برو یکی دوتا لیوان آب بخور تا گلوت خیس باشه برای بار اول که می-

رمز برایان سرش را تکان داد و به سمت سینک رفت، جان از موقیعت پیش آمده استفاده کرد و یک پاکت ق

ت را ه پاکنت بیرون کشید. دو ورقه چیپس از داخلش درآورد و در ظرف برایان انداخت و دوباررنگ را از کابی

اش بازگرداند. نیک و مایکل مشغول صحبت بودند و متوجه این حرکت جان نشدند. ویل هم طبق به جای قبلی

 :ی بلندی کرد و گفتندهخاش فرو کرد. ادوارد معمول از خنده سرش را در یقه

 !سرویس جاندهنت -

 :به سمت جورج خم شدم و گفتم

 چی انداخت تو ظرف بچه؟-

 :جورج مارموزانه خندید و گفت

 !چیپس پاوکی، تندترین چیپس جهان-

 :به سمت جورج برگشتم و با تعجب گفتم

 چی؟-

 :جورج دستم را گرفت و گفت

 !شنیدی که، گفتم تندترین چیپس جهان-

 :ادوارد دستش را روی دهانم قرار داد و در گوشم زمزمه کردتا خواستم لـ*ـب باز کنم 

 .جنبه بازی در نیاریه امروز بی-

 :دستم را باال آوردم و سرم را آرام تکان دادم. دستش را از دهانم فاصله داد

 .باشه-

 .جورج سمت راستم ایستاد و ادوارد سمت چپم تا از رخ دادن هرگونه اتفاق دیگری جلوگیری کنند
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 :جان موبایلش را روی ثانیه شمار قرار داد و گفت

  !یک، دو، سه-

 :ها. برایان با تعجب به خوردن جان خیره شده بود. ادوارد با خنده گفتو شروع کرد به خوردن چیپس

 !برایان شروع کن دیگه-

 .برایان به سمت ما برگشت و آه کشید

 .میلی شروع به خوردن کردبا بی رویش خیره شد و بعد از چندثانیهبه ظرف روبه

داد. برایم سوال ها را فرو میکرد و با چندبار جوییدن آنهارا مشت مشت در دهانش فرو میجاناتان چیپس

داد؛ ها را دوتا دوتا در دهانش قرار میکردند؟ اما برایانِ طفلک چیپسپیش آمده بود که در گلویش گیر نمی

 :دهانش را فرو داد و به سمت جان برگشت و گفتناگهان از حرکت ایستاد، آب 

 چرا انقدر تنده؟-

ها زیر گردن جانِ شرور بود. برایان بال جان شانه باال انداخت و به خوردنش ادامه داد. غافل از اینکه تمام این

هایش را *ـبزد. ناگهان طاقتش تمام شد و از میز فاصله گرفت، ویل نگران به ادوارد خیره شد. ادوارد لـبال می

 :با زبانش تر کرد و با نگرانی به برایانِ سرخ شده خیره شد. دستش را روی دهانش قرار داد و گفت

 .این خیلی تنده-

 :نیک به سمت برایان برگشت و گفت

 !خوردی کهچی شد؟ داشتی می-

 :برایان دستش را در هوا تکان داد و گفت

 !یه چیپس خیلی تند بود نیک-

ظرفش را تمام کرد و یک قدم به عقب رفت و دستانش را باالی سرش گرفت. برایان با کف  های درجان چیپس

 .کرددستش دهانش را لمس می

ناگهان طاقتش سرآمد و به سمت آشپزخانه حمله کرد. شیر را باز کرد و دهانش را زیر شیر گرفت. جورج 

 :دستش را جلوی دهانش گرفت و درحالی که جان مخاطبش بود گفت

 !هاسوزهه، داره میاو-

 :مایکل با اخم به جان خیره شد و گفت
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 .جان تو تقلب کردی-

برایان به کابینت تکیه زد و آرام به سمت زمین سرخورد. از تندی زیاد آن چیپس، به رنگ گوجه درآمده بود. 

تر کردم و را عمیقی مابین ابروهایم داد. گرهاش تکیه داده بود و پایش را عصبی تکان میدستش را به پیشانی

 :به سمت برایان رفتم. کنارش نشستم و گفتم

 کنی؟هنوزم تندی رو حس می-

 :برایان لـ*ـبش را به دندان گرفت و گفت

 !گیرم هنریدارم آتیش می-

ی نه ساله مظلوم شده بود. جان در حق او بد کرد، کارش درست نبود. دلم برایش سوخت؛ مانند یک پسربچه

کرد. برایان را با جورج و ادوارد دانست برایان جوانی ساده است نباید این کار را با او میمیمسلماً وقتی که 

 :اشتباه گرفته بود. موهایش را نوازش کردم و گفتم

 .صبرکن االن میام-

 :هایش را روی هم بست و گفتبرایان چشم

 !لطفا بجنب-

 :ق قرار داده بود گفتجان به سمت مایکل رفت و درحالی که دستانش را در هوا معل

 .من کاری نکردم-

 :مایکل با اخم غرید

 .دروغ نگو جان، اون مهمان ماست-

اش خارج کرد و جان نگاه عمیقی به برایان کرد. بعد از چند ثانیه نگاهش را از او گرفت و نفسش را از بینی

 :گفت

 .باشه کار من بود؛ اما فقط خواستم شوخی کنم-

داد و تنها دلیل این تأسّف تکان دادم. جان همیشه بدون فکر کارهایش را انجام میسرم را برایش به عالمت 

 .اش بوداش، خشم همیشگیعقلیبی

به سمت یخچالِ یخچالِ سفید رنگی که در آشپزخانه بود رفتم. ظرفِ سبز رنگ ماست را از آن بیرون کشیدم و 

ها انداختم. قاشقی برداشتم و به هم درآن ماست مقداری ماست برای برایان در یک ظرف ریختم و چند تکه یخ

 :سمت برایان رفتم و گفتم

 .بیا اینارو با این قاشق بخور-
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ها کرد. بعد از خوردن برایان از روی زمین بلندشد. ظرف را از دستانم گرفت و با قاشق شروع به خوردن آن

 :اد و با لبخند در چشمانم خیره شداش بازگشت. ظرف را در سینک قرار دها، صورتش به رنگ همیشگیآن

 !ممنون هنری-

 :موهایش را لمس کردم و گفتم

 .کاری نکردم که-

آرام از برایان فاصله گرفتم و به سمت حال رفتم. مایکل با چشم به برایان اشاره کرد. جان به همراه جورج و 

 :خند مهربانی زد و گفتادوارد به سمت برایان رفتند و با شرم از او عذرخواهی کردند. برایان لب

 .گفتینایرادی نداره، یه شوخی بوده؛ فقط کاش قبلش بهم می-

 :هایم قرار داد و گفتنیک کنارم ایستاد. دستش را روی شانه

 .نقصهطبق معمول انتخاباتت بی-

 .جونی را به چشمانش تقدیم کردمبه سمت نیک برگشتم و لبخند بی

یمان حک شد. هایش گذشت و به صورت یک نقاشی بر روی غارهای حافظهها و بدیآن شب هم با تمام خوبی

های دیگر یک شب خسته کننده و طاقت فرسا بود؛ برای جورج و ادوارد هم مانند تمام برای من مانند تمام شب

تماال بدترین شب عمرش را تجربه گذراندند جالب و به یاد ماندنی بود. برایان هم احهای دیگری که میشب

کرده بود؛ مخصوصا آن قسمت که آن را مجبور به خوردن آن همه چیپس کردند. زمانی که مهربانی برایان را 

ام او یک جوانِ کودن است؛ اما نسبت به جان احساس کردم، به خوش قلب بودن او ایمان آوردم. قبالً هم گفته

. امروز اولین روز تمرین برایان است و باید وقت کافی را برایش صرف پوشاندهایش را میاش عیبمهربانی

ی جان شود؛ شایدم هم برتر از جان! به هرحال، پیشرفت زود هنگام او کنم تا روزی بتواند انگشت کوچیکه

یم هاگیریآرزوی من است. هم به نفع من است و هم به نفع برایان؛ شاید روزی بتوانم مخفیانه او را برای جن

های قاچاق کنم. آرام از روی مبل برخاستم و به فضای حال خیره شدم. نیک، یک قسمت را پر از گلدان

معنای جان به همراه آن دو های بیکرد که تماشای چالشها به من آرامشی القا میرنگارنگ کرده بود. وجود آن

شوند. مطمئنم اگر گاه قانع نمیشکنند؛ اما هیچیخورند، مسازند، میاند؛ میها عجیبکرد. انسانکله شق القا نمی

کند. غیر از این است؟ یک ها را برای یافتن کوه دوم خرج میزمانی انسانی یک کوهِ طال یافت کند، تمام آن

اگر مردی صد » ها داردی انسانی کوچکی به این غریزهی بسیار زیبا در انجیل وجود دارد که اشارهجمله

گذارد و به جستجوی ها گم شود، آیا آن نود و نه گوسفند را در کوهسار نمیاشد و یکی از آنگوسفند داشته ب
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شود تا گویم که اگر آن را بیابد، برای آن یک گوسفند بیشتر شاد میرود؟ آمین، به شما میآن گمشده نمی

ها هستند. زندگی انسانهای آسمانی بهترین راهنما برای کتاب« اند.برای نود و نه گوسفندی که گم نشده

دهند. با صدای ها آموزش میهای آندرست نوشیدن، درست سخن گفتن، درست رفتار کردن و... را به خواننده

ی ی افکارم از هم پاشید. به اسم نیک خیره شدم. او در خانه نبود، به کلیسا رفته بود. دکمهزنگ موبایلم زنجیره

 :س را برقرار کردمسبز رنگ موبایلم را لمس کردم و تما

 .هنری جونز هستم-

 .فرستم بریسالم هنری، پدر راک بهم گفت که بهت خبربدم تا از طرف کلیسا به آدرسی که برات می-

 آها، تنها برم یا برایانم ببرم؟-

 .ببر؛ اما به والدین اون دختر بگو به کسی نگن دونفر بودین-

 .باشه منتظرم، آدرس رو بفرست-

ها. شماره برایان را گرفتم. بعد از ی آنهای من عادت شده بود برای همهپایان یافتم. دیگر قطع کردنتماس را 

 :ی برایان در گوشی پیچیدگذشت چند ثانیه صدای گرفته

 .سالم، برایان دیمن هستم-

 .ظرتمام، تا نیم ساعت دیگه جلو ساختمون منتسالم، هنری-

 ها؟ کدوم ساختمون؟-

 .ساختمون خونم-

 یعنی من بیام دنبالت؟-

 نه پس، من بیام دنبالت؟-

 .اگه بیای که خدا خیرت بده-

 .پرحرفی نکن، نیم ساعت دیگه پایین باشی-

 د.کرد؛ حاال دیگر جزوی از گروه بوها عادت میتماس را قطع کردم. او هم باید به این قطع شدن

میوه در لیوان ریختم تا شاید کمی اشتهایم باز آبهایی آرام و استوار، وارد آشپزخانه شدم و مقداری با قدم

های مادر ای که حاصل زحمترویم خیره شدم. به رومیزی گل گلیشود. روی صندلی قرار گرفتم و به میز روبه

رفت و لحظات ی او میها به خانهپرستید؛ گاهی ساعتنیک بود خیره شدم. نیک، عاشقانه مادرش را می



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         117 

 

98کاربر انجمن رمان   Hanane.h.f.z | رمان هنری جونز 

های پرمحبتش، کرد. مادری که هیال نام داشت؛ هیالیی که گاهی با چشممادرش ثبت می ای را در ذهنعاشقانه

شد. او برایم همه ام برای خداوند چند برابر میدیدم، دلتنگیکرد. زمانی که او را میقلبم را مملو از آرامش می

 .چیز بود

 .مادر نیک، هیال خانم یک طراح دوخت بود؛ یک طراح مذهبی

کرد؛ همانند اکثر مادرهای دیگر، یک خانم به نسبت تپل و سفید های دیگر زمین تا آسمان فرق میاو با طراح

وهفت، هشت سال سن، هنوز رنگی بود و تک و توک موی بود و موهای عسلی رنگش که با گذشت پنجاه

 .شد. مادری که انگار خدا برای آفرینش پسرش از او کپی کرده بودها دیده میسفیدی در آن

ام رو نوشیدم. برایان میوهبا صدای زنگ موبایلم از فکر بیرون آمدم. تماس را برقرار کردم و مقداری از آب

 :آهی کشید و از پشت تلفن گفت

 کجایی هنریِ عزیز؟-

 :گلویم را صاف کردم و گفتم

 ی عزیزم؟اومدی راننده-

 :برایان سکوت کرد. بعد از گذشت چند ثانیه اعتراض کرد

 .....ام؟ این چه طرز حرف زدن با تنها شاگـواقعا که! من رانندههنری -

هایش ی قرمز رنگ موبایلم را فشردم و به تماس پایان دادم. تازگی بسیار پرحرف و پرو شده بود؛ حرفدکمه

به هایش را بشنود هردویمان را مطمئناً نیک اگر حرف .استو این اوج فاجعه  های نیک؛کرد با حرفبرابری می

 .رساندقتل می

ام را سر کشیدم و لیوان را در سینک قرار دادم. از آشپزخانه خارج شدم و به سمت اتاقم میوهیک نفس تمام آب

که تنها  ِ مشکی رنگ درون کمد خیره شدم. لباسیرفتم تا حاضر شوم. در کمد را آرام باز کردم و به لباس

آرام به تن کردم. قدِ لباس، تا دو وجب پایین زانوهایم  دم ورا از کمد بیرون کشی ها بود. آنمخصوص کشیش

ام قرار روی آینه ایستادم و باکمی ظرافت طلق سفید رنگی که مستطیل شکل بود را در قسمت یقهبود. روبه

 .دادم

به سمت دیوار رفتم و گردنبندم را از روی آن برداشتم و به صلیبِ چوبی وصل شده به آن خیره شدم. بعد از 

گذشت چند ثانیه گردنبند را در گردنم انداختم و به سمت آینه رفتم. به کپی خودم در آینه خیره شدم. لباس 

 !زیبایی بود؛ اما نه برای من

انجیل کوچکم را از روی میز برداشتم و مقداری از گرد و غباری که روی آن نشسته بود را با دستانم پاک 
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 .دانستنکرده بودم؟ تنها نیک میجا کردم. چند وقت بود که آن را جابه

آرام از ساختمان خارج شدم و بدون توجه به برایان که به ماشین سفید رنگش تکیه زده بود، به سمت آن رفتم. 

 :های آبی رنگش برداشت و با دهانی باز گفتاش را از روی چشمبرایان به سمتم برگشت. عینک آفتابی

 هنری؟-

اشین شدم. برایان در سمت خودش را باز کرد و درحالی که در ماشین توجهی کردم و سوار مبازهم بی

 :نشست گفتمی

 !بابا جذاب-

 :آرام پاهایم را تکان دادم و برایانِ خندان را مخاطب قرار دادم

 .انقدر پرحرفی نکن-

 :ردکباز ی جلو، خیابانِ پشتمان را زیر نظر داشت لـ*ـب برایان استارت ماشین را زد و درحالی که از آینه

 خب کجا بریم کشیش؟-

دشد. م بلنکتاب آسمانی را روی پاهایم قرار دادم و دستی بر روی آن کشیدم. ناگهان صدای نوتیفیکشن موبایل

ی موبایل ظاهر شده بود را به پایین کشیدم. ی موبایل را روشن کردم و کادر کوچکی که باالی صفحهصفحه

ی موبایل را به سمت برایان ام را باز کردم و صفحهسند کرده بود. آرام پیامی از نیک، که آدرس آن خانه را پی

 :گرفتم و گفتم

 .برو به این آدرس-

هایش را کوچک کرد و بعد از گذشت چند ثانیه به سمت رول برگشت و برایان به سمت موبایل برگشت. چشم

 :گفت

 .باشه-

 :ن از ماشین خیره شده بودم گفتمموبایل را در دستانم گرفتم و درحالی که به فضای بیرو

 اطالعاتی راجب خاتم سلیمان داری؟-

 :کرد گفتبرایان دنده را عوض کرد. درحالی که سرش را لمس می

 .نه-

های حکومت پیامبران الهی بر جن، خب ببین برایان، انگشتر حضرت سلیمان مثل عصای موسی از جمله سمبل-

هاست. گفته شده که بر روی انگشتر حضرت سلیمان، نقشی وجود داشته که باعث ها و سرزمینانس، انسان
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ر اصل وردی است که با این نقش، د .شده جن و انس مطیع اون بشن و اون هم به جهان تسلط پیدا کنهمی

شه و به دست ی خاصی بر روی نقره یا برنج حک شده و با آداب مخصوصی ساخته و پرداخته میشیوه

ی ی اصالت این نقش و فواید مربوط به اون، باید گفت که سند دقیقی از ریشهرسه. دربارهکننده میاستفاده

ها و ی ورددست نیست و کلیت این عمل، مانند بقیه ارجاعی از فواید اون درتاریخی این نقش یا سند قابل

ای از ابهام و مسائل غیرعلمی قرار داره و معموال برای ارتباط یا های مرسوم بین دعانویسان، در هالهطلسم

 .شهتسخیر جنیان ازش استفاده می

 :رویش خیره شده بود گفتبرایان فرمان را پیچاند و درحالی که به روبه

 اش؟های حضرت سلیمان و قالی پرندهگرده به دورهی برمیآها؛ یعن-

 :فتمگای کرد، نفسم را از دهانم خارج کردم و و تک خنده

 .کنی که تووی دنیای اون قرار بگیریتنها زمانی حوادثی که در دوران حضرت سیلمان رخ داده رو درک می-

 یعنی با جادوی سیاه آشناشم؟-

های سانای با سحر و جادو برقرار نکرده و این برخی انه؛ سلیمان هرگز هیچ رابـ*ـطهنه! سلیمان جادوگر نبود-

ادو به ی سحرو جنابودگر بودند که از اوراق جادوگری و تعلیماتی که هاروت و ماروت، دو فرشته خدا، در زمینه

ن با ارتباط برقرار کرد ن یکی از پیامبرای خدا بوده و قدرتکردند. سلیمامردم داده بودند سوء استفاده می

 .موجودات فراطبیعی رو داشته

 :برایان به سمتم برگشت و گفت

 هاروت و ماروت کین؟-

هایی بودن که به سحر و جادو تسلط داشتن. فرشتگان است که تنها فرشته خب هاروت و ماروت نام دو فرشته-

کردیم؛ سپس ن بودیم هرگز نافرمانی تو را نمیدر هنگام خطای آدم و حوا به خداوند گفتند اگر ما به جای انسا

ها اجازه داد تا دو فرشته را از میان خود برگزینند و هاروت و ماروت برگزیده شدند تا به زمین خداوند به اون

شن تا بتونن وردهایی که باعث ها میها در زمین مشغول آموزش سحر و جادو به انسانفرستاده شوند. اون

ها با زمزمه کردن نامی به آسمان شن رو باطل کنن. روزها در زمین بودند و شبط میبرهم ریختن رواب

ها به اون زن ره. از شانس، هردوی اوننام زهره نزد اون دو میبعد از گذشت چند وقت، زنی زیبارو به .رفتندمی
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می که با آن به آسمان شم با شما ارتباطی برقرار کنم؛ مگر اینکه آن اسمن حاضر نمی»دلباختند. زن گفت:

ها هم نام خدا را به اون زن آموختند؛ اما همین که زهره خواست با اون« آیید به من بیاموزید.رید و پایین میمی

های اون دو فرشته رو هم بُرید. ای مسخ کرد و بالخوندن اون نام پرواز کنه، خداوند اون رو به صورت ستاره

شون درخواست توبه کردند. خدای تعالی هم آن دو را مخیر کرد بین اینکه هاروت و ماروت از پروردگار خود

به حال اول برگردند و در عوض، هنگامی که قیامت شد عذاب ببینند یا اینکه در همین دنیا خدا عذابشان بدهد و 

تعالی  دو، عذاب دنیای فانی را انتخاب کردند؛ سپس خدای روز قیامت به همان حال اول خود برگردند و آن

برایشان وحی فرستاد که به سرزمین بابل بروید. در آنجا، خداوند ایشان را در یک غار میان زمین و آسمان 

ها را از پای به سقف غار آویزان کرد که تا روز قیامت در عذاب خواهند بود. )به راست وارونه قرار داد و آن

 (.رو شدمچ کردم با همین داستان روبهبودن یا دروغ بودن این مطلب شک دارم؛ اما هربار که سر

 :زد گفتاش تکیه میبرایان ماشین را نگه داشت و درحالی که به صندلی

 .درست عین تو، سرپیچی کردن و اون نام ممنوعه رو به اون زن یاد دادند-

 .کنهاشتباه نکن، گنـ*ـاه من با اونا زمین تا آسمون فرق می-

 تا فرشته از آسمان به زمین تبعید شدن؟هنری یه سوال، تا االن چند-

 .ی کوچیک بخشیده شدنهزاران فرشته؛ اما بعد از یه توبه-

 ا سرپیچی کنن؟هایی وجود دارن که از دستورات خدهنوزم فرشته-

 .امنه، من آخرین سقوط کننده-

 :برایان آرام سرش را تکان داد. به بیرون خیره شد و گفت

 .رسیدیم-

ی قدیمی توقف کرده بود. مقصدمان همین روی یک خانهبیرون از ماشین خیره شدم. برایان روبهبه فضای 

ای که گمان های تاریک و فراطبیعی بود، خانهای که منبعی از انرژیی قدیمیِ از رنگ و رو رفته بود. خانهخانه

 .ها و جنیانای باشد میان دنیای انسکردم دروازهمی
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لیسا کانین ر دست گرفتم و به سمت در خانه رفتم. تحمل آن لباس برایم سخت بود؛ اما در قوکتاب آسمانی را د

ها اجباری است. دستم را روی زنگ خانه قرار دادم. گیری، وجود این لباسذکر شده بود که در هنگام جن

  .برایان هم کنارم ایستاد

 :ز کردکرد لـ*ـب بااش را درست میدرحالی که یقه

 .گیری رو شروع کنیو دلم نیست که هرچه زودتر جندل ت-

ز کردم، نیرویی که دخترک را تا مربه سخن برایان توجهی نکردم. وجود نیروی عجیبی را در خانه احساس می

  .رویم سبز شدرویمان باز شد و دخترک خردسالی روبهدیوانگی برده بود. آرام در روبه

 :لبخندی زد و گفت

 .سالم-

 :روی آن دخترک زانو زد و گفتروبه برایان

 ان؟مادر پدرت خونه-

 :اش را در دست گرفتدخترک تاری از موهای خرمایی

 .آره، طبقه باال پیش آبجی سلنان-

 :اش را لمس کرد و گفتبرایان موهای چتری

 ایشون پدرهنری هستن، منم دستیارشونم. اجازه داریم وارد خونه بشیم؟-

 :من کرد دخترک نگاهی به

 .صبرکنید مادرم رو صداکنم و از اون بپرسم-

ی های طبقههبرایان صاف ایستاد. دخترک وارد خانه شد و در را نیم باز رها کرد. نفس عمیقی کشیدم و به پنجر

 .باال خیره شدم
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های قلبآور خانه را حس کرد. رهشد فضای سرد و دلهی خوبی نداشتند. میکردم که نشانهچیزهایی حس می

مر ککی و اعضای خانه که دیگر ناامیدانه درحال گذراندن این روزهای تیره بودند. روزهایی که دیگر موی مش

 .اند. برایان دستش را زیرچانه زد و به زمین خیره شدمقاومی برای مادر و پدر آن دخترک نگذاشته

زد که تنها دلیل این ش زار میادر خانه باز شد و یک زن شکسته در چهارچوب در نمایان شد. چهره

ها، ناآرامی جسم دخترکشان بود. دخترکی که در چنگال موجودات پست فطرت اسیر شده و دستش شکستگی

ن روزها های ممتددی که در ایاز این دنیا دور است. زن، لبانش را با زبانش تر کرد و با صدایی که در اثر جیغ

 :کشیده، گرفته است لـ*ـب باز کرد

 .م پدر، خوش آمدین. لطفا بفرمایید داخلسال-

هایم به حقیقت پیوست؛ درفضای خانه، سرما و انرژهای لبخندی برلب آوردم و آرام وارد خانه شدم. حدس

های نامرتبی در تن داشت؛ شاید ذهنش آنقدر برهم ریخته بود که دیگر تاریکی حکم فرما بودند. زن لباس

اش، بهبودی دخترکش بود؛ درست همانند والدین دیگری و تنها دغدغه گذاشتحتی برای خودش زمانی نمی

  .که شاهد آب شدن فرزندانشان بودند

 :ها اشاره کرد و گفتزن به مبل

 .بفرمایید-

هایی نبرایان روی یک مبل تک نفره قرار گرفت. به سمت زن رفتم و در چشمان مملو از خونش خیره شدم؛ خو

 :ها خیره شدم و گفتمپلهچشمانش جمع شده بودند. به راهکه در اثر گریستن در 

 دخترتون کجاست؟-

هایش را رها کند. زن به سمتم آمد و و بغض آن زن، تنها به یک تلنگر وصل بود تا بشکند و انبوهی از غم

 ها وگاهیی من راهنمایی انسانام تکیه داد. من یک کشیش هستم، وظیفهی مردانهاش را به سـ*ـینهپیشانی

هاست. آرام دستم را بلندکردم و تنها موهایش را لمس کوتاهی کردم و با مرهم آنهای بیآرام کردن قلب

 :زد لـ*ـب باز کردمصدایی که امید در آن موج می

 .شهدرست می-

ج هایش را پاک کرد و با صدایی که در آن شرمندگی موهایش اشکزن، آرام از من فاصله گرفت. با آستین
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 :زد گفتمی

 .شرمنده، کنترلم رو از دست دادم-

ای رنگی را از آن خارج کردم. گردنبند را به سمت زن آرام دستم را در جیب لباسم فرو کردم و گردنبند نقره

 :گرفتم و گفتم

 !تونه آرومت کنهاین می-

 :زن به صلیبی که به آن گردنبند وصل بود خیره شد. چشمانش مملو از اشک شد و گفت

 .آخرین امیدمون خداوند مهربانه-

 :کرد گفتهایم بیرون کشید و درحالی که صلیب را لمس میو آرام گردنبند را از حصار دست

 .روی اتاقش ایستادهی باال، همسرم روبهطبقه-

 :رفتم برایان را مخاطب قرار دادمها باال میها رفتم. درحالی که از آنپلهلبخندزدم و آرام به سمت راه

 !همراهم بیا باال-

 .ی دوم شدیمهایی بلند، خود را به من رساند. وارد طبقهبرایان از روی مبل بلندشد و با قدم

توانستند یک روح پاک و هایی که میهای خانه از آنجا سرچشمه گرفته بود. انرژیای که نود درصد انرژیطبقه

 .زمینی را به تنگ راه مرگ هدایت کنند

های من و برایان، به سمتمان برگشت و با دیدنمان لبخندی بر اهرو ایستاده بود. با صدای قدممرد جوانی در ر

 :اش آورد و کالفه موهای کم پشتش را لمس کرد و گفتهای خشکیدهروی لـ*ـب

 .سالم پدر-

 :اش را فشردم و گفتملبخندی زدم و به سمت او قدم برداشتم. دست مردانه

 .پدر هنری هستم-

ها تم را از حصار دستش بیرون کشیدم و به سمت اتاق دخترشان رفتم. اتاقی که منبع تمام این انرژیآرام دس

خاطر این موجودات آورد. افسوس، افسوس که خداوند مرا تنها بهها را به زانو در میهایی که انسانبود؛ انرژی

 .صفت تبعید کرده استسیاه 

اقی خالی از هر وسیله و کمدی؛ تنها یک تـ*ـخت در وسط اتاق قرار آرام در را گشودم و وارد اتاق شدم. ات

داشت. تمام فضای اتاق را وارسی کردم تا شاید اثری از آن دخترک بیابم؛ اما دریغ از یک نشانه! برایان و پدر 

زد و  دخترک، آرام وارد اتاق شدند. برایان با ترس و تعجب به فضای اتاق خیره شده بود. پدرش لبخند غمگینی

 :گفت
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 .زیر تخته، امروز اونجا رفته-

 .های کوچکی وجود داشتآرام به سمت تـ*ـخت رفتم. بر روی روتختی، پارگی

گنـ*ـاه، های آن دخترک بیهایی که مسلماً با ناخنهایی که نشان از تسخیر شدن روح آن بود، پارگیپارگی

تـ*ـخت رفتم. کنار تـ*ـخت زانو زدم و به زیر آن  اند. نفسم را از دهانم خارج کردم و به سمتپدیدار شده

خیره شدم. دخترک کوچکی به فلزهای زیر تـ*ـخت چسبیده بود؛ انگار او را میخکوب کرده بودند. مردمک 

هایش را در بر گرفته بود. میخکوبانه در چشمانم خیره شده بود و هیچ حرکتی هایش پهن و تمام چشمچشم

 :اش خیره شدم و لبانم را تکان دادمزدهکرد. در چشمان وحشتنمی

 .سالم-

ناگهان دخترک به سمتم حمله کرد. با سرعت نور از تـ*ـخت فاصله گرفتم و با دستانم خودم را به عقب 

کرد کشیدم. حال دخترک از زیر تـ*ـخت بیرون آمده بود. قهقهه زد و درحالی که آب دهانش را پاک می

 :گفت

 .تر از این حرفایینامثال تو کثیفاست، تو و بی فایده-

هایی که روی زمین پدیدار شدند خیره شدم. سرانگشتانش و سر انگشتانش را روی زمین کشید. به رد خون

ها را روی زمین کشیده بود که این گونه ساییده شده بودند. به های عمیقی وجود داشت؛ به گمانم آنزخم

 :دستانش خیره شدم و با تمسخر گفتم

 .تونه کثافت را پاک کنهکثیف، می آب-

زد؛ بلکه آن موجود ساکن در جسمش بود که آن را ای زد، نه! این دخترک نبود که قهقهه میدخترک قهقهه

های در تنم خیره شد و درحالی که رویم ایستاد. به لباسکرد. از روی زمین بلند شد و روبهمدیریت می

 :دارگفتود و با صدایی خشهایش را بر روی هم چفت کرده بدندان

 .کنیددین؛ اما روح خودتون رو غرق در کثافت میای رو نجات میها متنفرم. روح عدهاز تمام کشیش-

 :کتاب آسمانی در دستم را به سمتش گرفتم و لـ*ـب باز کردم

 .ای که ازش اومدیگردونم به همون جهنم درهمن با این کتاب برت می-

رفت و با یک حرکت ناگهانی، بالشت روی آن را بلندکرد که انواع و اقسامی از دخترک به سمت تـ*ـخت 

شدند. پدر دخترک از اتاق خارج شد و در را پشت سرش بست. برایان به  حشرات، از روی تـ*ـخت روانه

ها شد. برایان عوقی زد و به سمتم آمد و کنارم ایستاد. دخترک به سمت حشرات رفت و مشغول خوردن آن
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 :داد گفتعت نور از اتاق خارج شد. دخترک درحالی که سوسکی را در دهانش را فرو میسر

 خوری؟می-

 :سرم را به عالمت تأسّف تکان دادم و زیر لـ*ـب زمزمه کردم

 !خیلی کثیفی-

. و از اتاق خارج شدم. در را پشت سرم کوباندم و به برایان که با حالت زاری به دیوار تکیه زده بود خیره شدم

 :برایان آب دهانش را فرو داد و گفت

 .چقد مضحک بود-

 :ام خارج کردم و گفتمنفسم را از بینی

تازه اولشه! به نیک زنگ بزن و بگو دستگاه ضبط، کیف دوشیم، دوربین و یه دست کت و شلوار مشکی برام -

 .بیاره؛ بهش بگو حتما خودشم بیاد

 .داد، موبایلش را از جیب شلوارش بیرون کشیدرا تکان می برایان از دیوار فاصله گرفت و درحالی که سرش

 چند ساعت بعد

بعد از گذشت چند ساعت، نیک با وسایلی که سفارششان داده بودم سر رسید. کتاب آسمانی را در دست گرفت 

 :و گفت

شه؛ تازه از میبه نظرم وقتی قراره از جمل و جادو استفاده کنی از دوربین استفاده نکنیم، برای هر دومون بد -

 شن. قرار نیست که عضوی از خانوادش همراهمون به پشت بوم بیاد؟وجود برایانم خبردار می

 :کردم گفتمام را باال کشیدم و درحالی که کت در تنم را مرتب میبینی

از  گیرم. اگه بیش از یک روح تو جسمش ساکن بودنباشه دوربین رو نیار تو اتاق، از کتاب آسمانی کمک می-

کنم؛ فقط یادت باشه دستگاه ضبط رو خاموش کنی؛ وگرنه بعد تحویل دادن اون صدا سِحر استفاده می

 .ریم و اینکه تنها پدرش حق داره همراهمون بیادهردومون به فنا می

 :کرد گفتنیک سرش را تکان داد و درحالی که موهایش را درست می

 باشه، برایانم میاد؟-

 :و گفت برایان به سمتم برگشت

 .دوست دارم بیام-

 :به سمت برایان برگشتم، در چشمانش خیره شدم و گفتم
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 .تجربه اولته، امیدوارم نم پس ندی-

 :شد گفتبرایان سرش را تکان داد و چیزی نگفت. نیک درحالی که از اتاق مهمان خارج می

 .نگران برایانم، امشب شب سختی رو قراره بگذرونیم-

 :ی فرشِ روی زمین را بلندکرد و مستحکم گفتاش گوشهبا پاهای مردانهو در را بست. برایان 

 من باهاتون میام؛ بالخره باید یه روزی با این حوادث کنار بیام؛ غیر اینه؟-

 :لبخندزدم

 .نه، حاال هم بلندشو فازسنگین برندار-

 :ی نخودی کرد و گفتبرایان خنده

 .باشه-

 :رویم سبز شد و با بغض گفتاز اتاق خارج شدم که مادر سلنا روبه

 کنید؟پدر، کی شروع می-

 :ام را باال کشیدم و گفتمبینی

 بردنش رو پشت بوم؟-

 :رفتم گفتمهایی که منجر به پشت بام بودند باال میزن آرام سرش را تکان داد. درحالی که از پله

 .هم نیایدای، هر چیز عجیبی که دیدین هیچ حرکتی نکنید؛ باال هرصدایی، هر سایه-

بست هوش را به صندلی میو منتظر جواب آن زن نشدم و در پشت بام را گشودم. نیک درحالی که دخترک بی

 :گفت

 .حصار جهنم رو با بنزین کشیدم-

 :ای در دست داشت برگشت و ادامه دادبه سمت برایان که کپسول آتش نشانی

 .هاوش کردن آتیشکنی به خامهرزمان که روح رو به جهنم فرستاد شروع می-

 :برایان سرش را تکان داد و گفت

 قبل اینکه شروع کنی یه سوال، این حصار جهنم چیه؟-

 :آوردم گفتمدستانم را در هم قفل کردم و درحالی که کت را در می

شه؛ این دایره یه این دایره بین جادوگرها برای احضار یا خارج کردن یه روح از جسم و بالعکس استفاده می-

 .کنهصار بین اون روح داخل دایره و اون فردی که احضار کرده ایجاد میح

 :به سمت پدر سلنا برگشتم و گفتم
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ای باهات در میون بذارم. اگه بیش از یک جن در جسم دخترت ساکن باشه قبل اینکه شروع کنم باید یه نکته-

 !اتضوع خبردارشه؛ حتی خانوادهمجبورم از جادوی سیاه استفاده کنم؛ اما هرگز کسی نباید از این مو

 :پدر سلنا آرام سرش را تکان داد و گفت

 .هرکاری الزمه بکنید-

 :نیک دستگاه ضبط صوت را در دستانش گرفت و شروع کرد به صحبت کردن

ودش گیری سلنا کارتِر؛ افراد حاضر خودم هستم، پدر هنری و آقای دنیل کارتر پدر سلنا؛ همچنین سلنا خجن-

 ...گیری رو داده. بسیار خبی جنگیری به مادرش اجازهشروع جنقبل از 

بت نیک دستگاه ضبط صوت را در جیب شلوارش قرار داد و سرش را بلندکرد و درچشمانم خیره شد. حال نو

انگیز بودند. بدون توجه به هایش هراسمن بود. سلنا سرش را بلندکرد و در چشمانم خیره شد؛ هنوز هم چشم

 :ی سلنا ادامه دادمخیرهنگاه 

تونید به هر دین یا زبانی که بلدین برای رهایی اون فقط دعا کنید. به کلمات من گوش کنید، شما می-

کنید، بدون پرسیدن هرگونه سوالی! از سلنا هم هیچ سوالی دین و هرکاری که گفتم میالعملی نشون نمیعکس

  .نکنید و به هیچ کدوم از حرفاش توجهی نکنید

 :برایان کپسول را روی زمین قرار داد و گفت

 همین؟-

 :بدون توجه به برایان ادامه دادم

 .روییمرو نیستیم، در حقیقت با موجودی که تسخیرش کرده روبهما امشب با سلنا روبه-

ی رنگم را ابودند و لوازمم را بر روی آن قرار داده بودند، صلیب نقره از روی میز کوچکی که برایم آورده

است. آنجلس خیره شدم؛ به گمانم بارانی در راهای بر روی آن کاشتم. به آسمان ابری لسبرداشتم و بـ*ـو*سه

داد. کتاب آسمانی را از روی ای نگاهش را از روی من تکان نمیزد و ثانیهسلنا با خشم و نفرت نفس نفس می

 :میز برداشتم و شروع به خواندن آن کردم

 !! به ما رحم کنای مسیح-
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با دست راستم یک صلیب نامرئی در هوا کشیدم. بطری کوچکی که حاوی آب مقدس بود را از روی میز 

ند و چرخا برداشتم و با دو حرکت، مقداری از آن را بر روی سلنا پاشیدم. سلنا با خشم صورتش را به سمت چپ

ی کرد از روی صندلی برخیزد، پوزخنده سعی میبا نفرت به زمین خیره شد. آرام به سمتم برگشت و درحالی ک

متری حرکت نکرد. هایش را بست و به سمت جلو خم شد؛ اما صندلی میلیبرلب داشت. ناگهان چشم

م هایش را باز کرد و در چشمانم خیره شد؛ چشمانش مملو از نفرت بود. آرام به سمت آقای کارتر برگشتچشم

 :و گفتم

 .شروع شد-

 :و ادامه دادم

اور اوند یخداوندا! به تو ایمان دارم؛ از مکان مقدس بر او کمک بفرست و به او حمایت آسمانی عطا کن. خد-

 !توست، خداوند یاور روح توست! ای پروردگار ما که در آسمان درحال نظارت هستی

 :هایی مشکی رنگ فریاد زدناگهان سلنا با صدایی مردانه و چشم

 !خفه شو-

 :به او ادامه دادماعتنا اما بی

 !ای خداوندی که نامت مقدس است-

ود. شهایی که او را به صندلی بسته بودند خالص سلنا شروع کرد به تکان دادن اندامش تا بتواند از شر طناب

 :سرش را رو به آسمان بلندکرد و فریاد زد

 !لعنت به همتون-

 :مت او برگشت و با لحن عاجزی گفتپدر سلنا زانو زد و شروع کرد به دعا کردن. سلنا به س

 !پدر کمکم کن! پدر دست هایم را باز کن! پدر، من سلنام-

  .ندکپدر سلنا دست از دعا کردن برداشت، به نیک اشاره کردم تا به سمت پدر سلنا برود و او را آگاه 

 :با خشم ادامه دادم
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روز، هستند، به همان گونه که در بهشت هستند. ام رسد. تمام موجودات روی زمین مطیع توپادشاهی تو فرا می-

 .بخشیات را به فرا و گناهان ما را ببخش، همان گونه که خطاهای دیگران را میقدرت روزانه

 کرد. نیک، پدر سلنا را از روی زمین بلندهای پشت بام تکیه داده بود و زیرلب متنی را زمزمه میبرایان به نرده

 .ا نجوا کرد که آقای کارتر سرش را تکان دادکرد و در گوشش متنی ر

 :سلنا با خشم فریاد زد

- Detentio inferos tuum, Domine maledicti 

Ut malediceret tibi: 

*expensibilis ubique monetae 

 .و ما را در این امتحانات سرافکنده نکن-

 :گفتاش شدههای به هم چفت سلنا به سمت جلو خم شد و از بین دندان

 .من کسی هستم که در او ساکنم-

یک قدم  با خشم در چشمانم خیره شده بود. سه صدای مختلف از گلوی سلنا خارج شد و این متن را فریاد زد.

 :به عقب رفتم، در کتاب را بستم و ادامه دادم

 .ای شیطان ناپاک، اسمت را به من بگو-

و  کوبانده شد. سلنا شروع کرد به فریاد زدن، سرش را به صندلی میناگهان در پشت بام باز شد و محکم بست

 کرد. با زبانی که غیرقابل فهم بود، شروع کرد به حرف زدن. ناگهان بهصداهای عجیبی از دهانش خارج می

ای زد به هسمت برایان برگشت و متنی را با لحن خوفناکی فریاد زد. برایان چند قدم به عقب رفت. سلنا قهقه

 :دلی خالص شود با صدایی مردانه گفتکرد از شر صنسمت من برگشت و درحالی که سعی می

 !دهم هم خوراکییک، دو، سه، چهار، پنج، شش؛ من به تو هم نیرنگ می-

هایم داشت؛ عدد شیطان! چشم 666و این متن را سه بار تکرار کرد. چشمانم را روی هم بستم. سعی در تلفظ 

ای تشکیل داده بودند. سلنا دوباره سه رو شدم. اطرافم دایرها لشکری از حشرات مضحک روبهرا باز کردم که ب

کردند تا از پاهایم باال بیایند. با خشم ور شدند و سعی میبار این متن را تکرار کرد که حشرات به سمتم حمله
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سلنا به سمتم آمدند و شروع کردند به له ها را با پاهایم له کردم. برایان و پدر ها را پس زدم و تعدادی از آنآن

 .کردن آن حشرات مضحک

های آن یکی دستش هایش را پاره کرد و وحشیانه به طنابهای یکی از دستهایش طنابناگهان سلنا با دندان

 :حمله کرد. با خشم از روی زمین بلند شدم و فریاد زدم

 !نیک، بگیرش-

 !فرستم! لعنت بر شمایها، شمارا لعنت مهجایگاه شماها جهنم است ای نفرین شد*

ا رنیکوالس به سمت سلنا رفت و دست آزادش را در دستانش گرفت. سلنا در یک حرکت ناگهانی، دست نیک 

کردن  هایش قرار داد و فشار محکمی به آن وارد کرد که نیک، فریاد بلندی زد. برایان دست از لهمابین دندان

های سلنا بیرون کشید. نیک دستش را نیک رفت. دست نیک را از حصار دندانآن حشرات برداشت و به طرف 

رفت و ای کرد. برایان دست سلنا را در دستانش گمیان پاهایش قرار داد و به سمت زمین خم شد و از درد، ناله

 :روبه من گفت

 !سوزه هنری، خیلی داغهداره می-

 :سرم را تکان دادم و ادامه دادم

 .دارمحکم نگهش -

  .زدهای مختلفی فریاد میکشید و با زبانای میهای کرکنندهسلنا جیغ

 :ادامه دادم

ن، از تو ات کمک کن. پادشاه آسمان و زمیخداوندا! شیاطین را لعنت کن. خداوندا! تو پادشاهه آسمانی، به بنده-

 .کنم که کمکش کنیخواهش می

 :د زدها را پاره کرد و از روی صندلی برخاست و با قهقهه فریانابای پرتاب کرد و طسلنا برایان را به گوشه

 .من لوسیفر هستم، لوسیفر بزرگ! من به همراه دو فرزندم در اون ساکنیم-

 :ریدمو همین جمله کافی بود تا به سِحر روی بیاورم. کتاب آسمانی را روی میز قرار دادم رو به نیک غ
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 !بنداز فندک رو-

ها انداخت. آتش، گر گرفت و به شکل یک دایره روشن شد. وشن کرد و روی قسمتی از بنزیننیک فندک را ر

 :سلنا با صدایی مردانه فریاد زد

 !ی جهنمی مناست ای بندهبی فایده-

 :هایم را بستم و فریاد زدمبدون توجه به او چشم

 .م نیستتت جایی جز جهنکنم، تو لیاقای شیطان! ای اولین سقوط کننده! تورا عازم جهنم می-

 :سلنا فریاد زد

 !تمومش کن-

ی درون آن را روی سلنا به سمت کیفم رفتم و بطری از آن بیرون کشیدم. در بطری را گشودم و تمام مایه

 :پاشیدم و فریاد زدم

 !است، بسوز ای سیاه صفتهمانند کاغذی که در برابر حرات قرار گرفته-

 :سلنا زانو زد و فریادزد

 .کنمدر آخر تو متعلق به منی، نابودت می-

 :هایم را بستم و فریادزدمچشم

 !فرستم، از جهنم لـ*ـذت ببر آشغالتو را به جهنم می-

د شت چنناگهان سه صدای مختلف از دهان سلنا خارج شد و فریادش در تمام فضای پشت بام پیچید. بعد از گذ

 .افتادحال بر روی زمین ثانیه، جسم سلنا بی

برایان به سمت کپسول دوید و با یک حرکت، آن را از روی زمین برداشت و آتش را خاموش کرد. نیک، به 

ای که نیک رسم کرده بود اش را لمس کرد. از کنار برایان گذشتم و وارد دایرهسمت پدر سلنا رفت و شانه

هایش را باز تپید. آرام، یکی از پلکمنظم می شدم. کنار سلنا زانو زدم و دستم را روی قلبش قرار دادم؛ آرام و

 .اش بازگشته بودکردم. مردمک چشمش به حالت همیشگی
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 :ایستادم گفتملبخند زدم و درحالی که می

 .تبریک آقای کارتر، جسم دخترتون پاک شد-

 :پدر سلنا روی زمین زانو زد و درحالی که دستانش را در هم گره کرده بود گفت

 .خدایا هزار مرتبه شکر، ممنونم که دوباره بهمون یه فرصت دادی خدایا متشکرم،-

 :رفتم گفتمای برلب آوردم و درحالی که به سمت در پشت بام میلبخندرویایی

 .وسایلم رو بیارید-

در پشت بام را باز کردم و وارد خانه شدم. در آخر، نگاه کوتاهی به آسمان تاریک و خوفناک لس آنجلس 

کرد هایش را پاک میها پایین آمدم. مادر سلنا، هراسان به سمتم آمد و درحالی که اشکپلهکردم. آرام از 

 :گفت

 شد؟ دخترم کجاست؟پدر هنری، چی-

 :کردم گفتمتر میلبخند زدم به سمت زن رفتم و درحالی که لبخندم را عمیق

 .شه. دیگه چیزی تو جسم دخترت نیستحالش خوب می-

آورد، با صدای بلند گریست. که دستان لرزانش را برای قاب کردن صورتش باال می اش لرزید. درحالیچانه

 :های سوزناکش گفتمابین گریه

 !ممنون، خیلی ممنون؛ بهترین خبر عمرم رو بهم دادین پدر-

لبخند غمگینی برلب آوردم. چند خانواده درحال گذراندن این روزهای تیره و تاریک هستند و حسرت یک روز 

کنم تنها ما به خداوند ایمان داریم؛ اما او نه! با احساس رطوبتی در یگر را در دل دارند؟ گاهی حس میخوب د

دماغ شده بودم. خانوم کارتر، دستانش را ام، دستم را بلند کردم و آن را لمس کردم. آه! بازهم خونناحیه بینی

شد، به سمت میز رفت و یک دستمال از دیده می امهایی که در ناحیه بینیاز صورتش فاصله داد و با دیدن خون

 :ها بیرون کشید و با عجله به سمتم آمد. دستمال را به سمتم گرفت و گفتی آنداخل جعبه

 .بفرمایید-

ام را مابین هایش بیرون کشیدم و بینیلبخند کم رنگی در صورتش پاشیدم و آرام، دستمال را از حصار دست

ها و سردردها خالص شده بودم؛ اما به گمانم زهم بوی خون! ایامی بود که از این خوندستمال اسیر کردم. آه! با

ی در پیش رویم را به زانو درآورد؛ شاید هم شروعی که شروع دیگری در راه است. شروعی که شاید آینده

 .هایم باشدپایان تمام ناکامی

ها، از خانه خارج شدم و به سمت ماشین برایان به آن ها پایین آمدند. بدون توجهپلهبرایان به همراه نیک از راه
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 :قدم برداشتم. بعد از گذشت چند ثانیه کنارم ایستادند. برایان به دستمال خونی در دستم خیره شد و گفت

 خون دماغ شدی؟-

 :سرم را تکان دادم و گفتم

 نیک، دستگاه ضبط رو خاموش کردی؟-

 :گفتکرد نیک، درحالی که در ماشین را باز می

 .تنظیمش کرده بودم؛ احتماال دیگه ضبط کرده-

 :برایان به سمت در راننده رفت و گفت

 .ی آخر رو ثبت کرده باشهیه دور گوشش کنیم؟ شاید لحظه-

 :نیک نوچی کرد و گفت

 .نه، الزم نیست-

پشت رول های عقب قرار گرفت و برایان سرم را تکان دادم و آرام سوار ماشین شدم. نیک بر روی صندلی

 :ها قرار گرفت و گفتنشست. نیک بین صندلی

 هنری بازم خون دماغ شدی، حواست هست اصال؟-

 :کالفه سرم را تکان دادم و گفتم

 .بیخیال نیک، من حالم خوبه-

 !نیست هنری-

 :گشت گفتبرایان دنده را عوض کرد و درحالی که به طرف نیک برمی

 چی شده مگه نیک؟-

 :ی محکی به گردنش وارد کردم و گفتمو با دستم ضربه به طرف برایان برگشتم

 .برگرد رانندگیت رو بکن-

 :برایان اعتراض کرد

 زنی؟هنری، چرا می-

 :بهش چشم غره رفتم و گفتم

 !ساکت باش-

 :به سمت نیک برگشتم و گفتم
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 توام انقدر پرحرفی نکن. برایان؟-

 :و گفت داد به سمتم برگشتبرایان درحالی که فرمان را پیچ می

 جانم؟-

 ری خونه خودت؟ی ما یا میامشب میای خونه-

 :رو خیره شد و بعد از گذشت چند ثانیه گفتبرایان به روبه

 .با شما میام-

 .آها باشه، پس به سمت خونه رانندگی کن-

هی و هایی که سیاها خیره شدم. خیابانبرایان سرش را تکان داد و به فکر فرو رفت. به فضای تاریک خیابان

ای دادند. عدههایی که روزانه، کودکان زیادی در آن کودکیشان را از دست میزد. خیابانپلیدی در آن موج می

ی گرگ، تنها برای کمی گویم که این گونه نیست؛ گاهی توبهاما من می« ی گرگ، مرگ اوستتوبه»گویند:می

فان است؛ آرامشی که طغیانگر یک تاریکی استراحت است. استراحتی که به قول معروف، آرامش قبل از طو

 عظیم است. طغیان تاریکی چیست؟

ها را در گنـ*ـاه، آنهایی است که بیدلیل است، همان شکستن قلبهای بیطغیان تاریکی، همان قضاوت کردن

دهیم. طغیان تاریکی، همیشه به معنای ورود شیاطین به زمین نیست؛ گاهی هایمان قرار میاصابت حرف

هایی که لباس اند. خوکها شیاطین زمینی هستند، شیاطینی که دست شیطان را از پشت میخکوب کردهنسانا

 «.مرواریدهای خود را نزد خوک ها نگذارید؛ چون قادر به تشخیص ارزش آنها نمی باشند» .انسان در تن دارند

را تشخیص دهند؛ مسلماً فرق  توانند فرق بین غذای خوب و فضلهها نمیگوید. خوکعیسی مسیح درست می

آوردند، شیاطینی زمینی هستند هایی که ادای خوب بودن را در میدانند. انسانرا هم نمیبین مروارید و سنگ 

را در تن دارند. افسوس که در آخر، صفت اصلی آنها آشکار  که باطنی خوک صفت و لباسی از جنس انسان

 .خواهد شد

 .ام قرار دادم و کالفه زیرلب فحشی نثارش کردمپیشانیباصدای نیک، دستانم را روی 

 :دوباره نیک صدایش را بلندکرد

 .ات سرد شدهنری، فنجون قهوه-

 :از روی مبل برخاستم. نیک ادامه داد

 .هنری، بیا صبحانه-
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ز کشیدم لـ*ـب باها! چشمانم را لمس کردم و درحالی که خمیازه مینیک به شدت مزاحم بود؛ مخصوصا صبح

 :کردم

 !هاول کنمم نیستی-

 :صدایش را از داخل آشپزخانه بلندکرد

 .غر نزن-

میل از روی مبل بلندشدم و به سمت آشپزخانه قدم برداشتم. ناگهان تمام خانه دور سرم چرخید. دو مرتبه بر بی

هایم رگیجهروی مبل نشستم و گنگ به دیوارهای خانه خیره شدم. برایم مبهم بود. هرچند روز سردردها و س

شد. سرم را بین دستانم اسیر کردم و شروع کردم به کف خانه شد و بعد از گذشت چند روز آرام میشروع می

زد. موجودی که با هرچنگی که های قلبم چنگ میکردم موجودی از درون، به دیوارهضربه زدن. احساس می

خورد خیره شدم. انی که خندان، با نیک صبحانه میداد. آرام سرم را بلندکردم و به برایزد، هشداری بهم میمی

خاطر برایان هم که شده است، باید از رخ دادن هرگونه اتفاقی جلوگیری کنم؛ او جوانی کودن و سربه به

 .هواست؛ فعال تنها سرپناه او من هستم

دی زد و درحالی که هایم وارد آشپزخانه شدم. برایان لبخناعتنا به سرگیجهآرام از روی مبل بلندشدم و بی

 :خورد گفتای از کره و مربایش میلقمه

 !صبحت بخیر تنبل-

 :های روی میز خیره شده بودم گفتمروی صندلی قرار گرفتم و درحالی که به صبحانه

 .گیری رو بهت بگمخوام یه سری نکات راجع به جنات رو بخور که میانقدر پرحرفی نکن، صبحانه-

 :خوشی شد و گفت چشمان برایان، مملو از

 .خداروشکر! بالخره اقدام کردی-

ای که نیک برایم آماده گذاشته بود بردم. آرام، فنجان خنک شده آهی کشیدم و دستانم را به طرف فنجان قهوه

ی نور گیری که در آشپزخانه قرار داشت برگشتم. آرام، فنجان را به را در دستانم اسیر کردم و به سمت پنجره

ای نوشیدم و سپس، آن را روی میز قرار دادم. به سمت نیک ی آن جرعهزدهی یخکردم و از مایه لبانم نزدیک

توان توقعات بیشتری داشت. برگشتم. مشغول خوردن خوراک لوبیایش بود؛ از غذاهای یک گیاهخوار، نمی

بودند، مرتب کرد و اش نامرتب ریخته شده آرام دستش را بلندکرد و موهای طالیی رنگش را که روی پیشانی

دوباره مشغول شد. مرد جذابی بود؛ اما بسیار بدقلق و با معرفت! به سمت برایان برگشتم و به او خیره شدم، او 

 .مالیدی بانمکی داشت. لبخند به لـ*ـب، مقداری مربا را به نان تست میهم جذاب بود؛ اما بیشتر چهره



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         136 

 

98کاربر انجمن رمان   Hanane.h.f.z | رمان هنری جونز 

صدای موبایلش بلندشد؛ آرام آن را از جیب شلوارش بیرون کشید. اش را نوشید. ناگهان ای از قهوهنیک، جرعه

 :شد گفتسرش را بلندکرد و درحالی که از روی صندلی بلند می

 .پدر راکه؛ من باید برم کلیسا-

 :آرام سرم را تکان دادم و گفتم

 موفق باشی، فقط کی میای؟-

 :اش را در سینک قرار داد و گفتنیک با عجله ظرف صبحانه

 .بغرو-

 :برایان لبخندی زد و گفت

 .بیا که شب بریم بیرون-

گردنم را به سرعت نور به سمت برایان چرخاندم و در چشمانش خیره شدم. کی این دو باهم انقدر صمیمی 

 شده بودند؟

 :نمایی زد و گفتبرایان لبخند دندان

 جان؟-

 .هیچی-

ی و به سمت اتاقش رفت. درحالی که بدنه ی خوفناکی به او رفتم. نیک از آشپزخانه خارج شدو چشم غره

 :کردم گفتمفنجانم را لمس می

 .ها داری بپرسسوالی راجع به جن-

 :ای بود برای باز شدن دهان برایانو همین جرقه

 چند نوع جن داریم؟-

 .دستانم را در هم گره کردم و به رومیزی خیره شدم. به گمانم هفتاد طایفه بودند

 :م و در چشمان آبی رنگ برایان خیره شدم و گفتمآرام سرم را بلندکرد

 .هفتاد طایفه-

 کنن؟اوه! اونا کجا زندگی می-

 :جا کردم و گفتمفنجان را جابه

 .همه جا-

 :اش تکیه زد وگفتبرایان به صندلی
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 زنن؟هایی حرف میها به چه زبانجن-

 .های مختلفیبه زبان-

 شه کشت؟ها رو با چه چیزایی میجن-

 .قرآن، انجیل، سحر و جادوآیات -

 شه؟چه اتفاقاتی میفته که یه نفر تسخیر می-

شه که باعث مزاحمت گن زمانی یه آدم جن زده مییه قانون نانوشته وجود داره که همه بهش ایمان دارن. می-

 .شنها میها اونا تنها برای سرگرمی وارد جسم آدمها بشه؛ اما اینجوری نیست! بیشتر وقتجن

 :اش قرار داد و گفتان دستانش را زیر چانهبرای

ها کنن؛ برای همین هیچوقت به گربهکردم وقتی مزاحمشون بشیم تسخیرمون میچه جالب! منم فکر می-

ها تو جهنمه و با استفاده از نیروی نیمی از وجود گربه»گفت:زدم. مادربزرگم قبل اینکه بمیره میای نمیصدمه

 «.رو دیدشه جهنم درونی اونا می

 :دستانم را درهم گره کردم و گفتم

 .درست گفته-

 :داد گفتاش قرار مینیک، درحالی که طلق سفید رنگی را در ناحیه یقه

 .کنید فقط احضار نکنیدهرکاری می-

 :ی نخودی کرد و گفتبرایان خنده

 !چشم-

 :نیک موهایش را مرتب کرد و گفت

 .بینمتونخب من برم، غروب می-

 :را تکان دادم و گفتمآرام سرم 

 .خدانگهدار-

 .ام را لمس کرد و به سمت در خروجی خانه رفتنیک شانه

 :با صدای بسته شدن در خانه، از روی صندلی بلندشدم و با لحن مستحکمی ادامه دادم

و در آسمان ها رها اختالف دارن اینه که خداوند یکتا نام انسانها با انسانو مهم ترین نکته، تنها دلیلی که جن-

 .اشرف مخلوقات قرار داده

 :جا کرد و گفتاش را جابهبرایان فنجان قهوه
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 هنری، اسم تو، تو آسمان چی بود؟-

 .لبخندزدم و نگاهم را روی فنجانش ثابت نگه داشتم

 :لبانم را تر کردم و گفتم

 .دیتونم بهت بگم، چون قدرت شنواییت رو از دست مینمی-

هایش اسیر کرد، ابروهایش را باال انداخت و چیزی نگفت. آرام از روی ا میان دندانبرایان لـ*ـب پایینش ر

روی پنجره بود، خیره شدم. دنیای فانی، مکان صندلی بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. به فضای سبزی که روبه

 .تر بودگیر تر و چشمهایش خاصزیبایی بود؛ اما آسمان زیبایی

 :کرد گفتهای صبحانه را جمع میبرایان درحالی که ظرف

 وظیفت تو آسمون چی بود؟-

ی گلویم شود؛ بغضی که حاکی از دلتنگی بود، ای روانهی برایان کافی بود تا بغض مردانهو همین جمله

 .کندای که اگر آن را سرکوب نکنم، تمام این دنیارا در خود غرق میدلتنگی

 :به کودکان در پارک، خیره شده بودم گفتم لبانم را با زبانم تر کردم و درحالی که

 .هاها و اجنهی بین دنیای انساننگهبان دروازه-

 :رفت گفتها را در سینک قرار داد و درحالی که به سمت میز میبرایان ظرف

 .هاست و نه طرف جنیانای که نه طرف انسانفرشته-

 :قفل کردم و گفتم امی سـ*ـینهبه سمت برایان برگشتم. دستانم را روی قفسه

هام؛ چون یه گروه از اون ای داشتم؛ ولی االن طرف انسانتا زمانی که تو آسمون بودم یه همچین عقیده-

 .های من رو زیر پا گذاشتن و باعث خشم من شدنموجودات قوانین خدا و حریم

 :برایان روی صندلی نشست و کنجکاو گفت

 خب بعدش چیشد؟-

 :ی که سعی در آرام نگه داشتن خودم داشتم گفتمبه سقف خیره شدم و درحال

های خاطره اومدن یهویی فرشتههمم به ایهارو خاکستر کنم، یه عدهای از اونحقیقتاً خشمم باعث شد یه عده-

 .دیگه فرار کردن و به زمین آمدن

 :انداخت گفتبرایان لبانش را تر کرد و درحالی که پاهایش را مردانه روی هم می

 هایی که به زمین اومدن داری؟بری هم از اون جنخب خ-
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 :به سمت نشیمن رفتم و گفتم

ها زادو ولد کردن و هرکدومشون چند تا مردن؛ یعنی به جهنم فرستادمشون. وقتی به زمین اومدن با انسان-

وی زمین درصد مردم ر 40دورگه به دنیا آوردن. خدا زمانی من رو به زمین تبعید کرد که خیلی دیرشده بود. 

ها و من دورگه بودن و منم دست تنها بودم. تا اینکه اجداد مارتین شروع کردن به دزدین و قربانی کردن انسان

 .تر شدکارم سخت

 :ها خیره شده بودم به برایان گوش سپردمروی مبل نشستم و درحالی که به گل

 مارتین کیه؟-

یه انسان عادی به دنیا آمد و حاال درحال گسترش  یه انسان که برعکس اجدادش که همه دورگه بودن، اون-

 .دادن دین شیطان پرستاست

 .رویم روی یک مبل تک نفره نشست و به زمین خیره شدبرایان، روبه

 :بعد از گذشت چند ثانیه گفت

 ی جان رفته بود کی بود؟چه جالب! اون دختره که به خونه-

کنه. روحش رو به شیطان فروخته و که انسان شکار میهایی اون اسمش اِماست، یکی از بهترین شکارچی-

 .کنهکنه؛ برای شیطان هم کار میشن رو شکار میهایی که باعث شکست مارتین میانسان

 :برایان پاهایش را روی میز قرار داد و گفت

 !اوه چه باحال-

 :در چشمان برایان خیره شدم و گفتم

 !چیزهای باحال خطرناکن-

 :رفت گفتدر سینک قرار داد و درحالی که به سمت میز میها را برایان ظرف

 .هاست و نه طرف جنیانای که نه طرف انسانفرشته-

 :ام قفل کردم و گفتمی سـ*ـینهبه سمت برایان برگشتم. دستانم را روی قفسه

ه از اون هام؛ چون یه گروای داشتم؛ ولی االن طرف انسانتا زمانی که تو آسمون بودم یه همچین عقیده-

 .های من رو زیر پا گذاشتن و باعث خشم من شدنموجودات قوانین خدا و حریم

 :برایان روی صندلی نشست و کنجکاو گفت

 خب بعدش چیشد؟-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         140 

 

98کاربر انجمن رمان   Hanane.h.f.z | رمان هنری جونز 

 :به سقف خیره شدم و درحالی که سعی در آرام نگه داشتن خودم داشتم گفتم

های خاطره اومدن یهویی فرشتههمم به ایدههارو خاکستر کنم، یه عای از اونحقیقتاً خشمم باعث شد یه عده-

 .دیگه فرار کردن و به زمین آمدن

 :انداخت گفتبرایان لبانش را تر کرد و درحالی که پاهایش را مردانه روی هم می

 هایی که به زمین اومدن داری؟خب خبری هم از اون جن-

 :به سمت نشیمن رفتم و گفتم

ها زادو ولد کردن و هرکدومشون چند تا قتی به زمین اومدن با انسانمردن؛ یعنی به جهنم فرستادمشون. و-

درصد مردم روی زمین  40دورگه به دنیا آوردن. خدا زمانی من رو به زمین تبعید کرد که خیلی دیرشده بود. 

و من ها دورگه بودن و منم دست تنها بودم. تا اینکه اجداد مارتین شروع کردن به دزدین و قربانی کردن انسان

 .تر شدکارم سخت

 :ها خیره شده بودم به برایان گوش سپردمروی مبل نشستم و درحالی که به گل

 مارتین کیه؟-

یه انسان که برعکس اجدادش که همه دورگه بودن، اون یه انسان عادی به دنیا آمد و حاال درحال گسترش -

 .دادن دین شیطان پرستاست

 .ره نشست و به زمین خیره شدرویم روی یک مبل تک نفبرایان، روبه

 :بعد از گذشت چند ثانیه گفت

 ی جان رفته بود کی بود؟چه جالب! اون دختره که به خونه-

کنه. روحش رو به شیطان فروخته و هایی که انسان شکار میاون اسمش اِماست، یکی از بهترین شکارچی-

 .کنهی شیطان هم کار میکنه؛ براشن رو شکار میهایی که باعث شکست مارتین میانسان

 :برایان پاهایش را روی میز قرار داد و گفت

 !اوه چه باحال-

 :در چشمان برایان خیره شدم و گفتم

 !چیزهای باحال خطرناکن-

ی درون حال خیره شد. از روی مبل بلند شدم و به سمت آَشپزخانه برایان آهانی زیرلب زمزمه کرد و به پنجره

روی برایان میزناهار خوری را برداشتم به سمت حال قدم برداشتم. صندلی را روبه هایرفتم. یکی از صندلی
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را روی صندلی، روی هم قرار دادم. به سمت اتاق رفتم و انجیلم را از روی تـ*ـخت  های مبلقرار دادم و کوسن

 :روی برایان گرفتم و گفتمبرداشتم و به سمت حال قدم برداشتم. انجیل را روبه

 !بلندشو-

 :کشید بلندشد. به صندلی اشاره کردم و گفتمهایم بیرون میبرایان درحالی که انجیل را از حصار دست

 !به صندلی نزدیک شو-

 :زده به صندلی نزدیک شد و گفتبرایان بهت

 خب؟-

 اش و آن یکی را روی بازویش قرارهایم را روی شانهبه سمت برایان رفتم. پشت سرش ایستادم و یکی از دست

 :دادم و گفتم

دن و از درون قلبش رو چنگ است؛ دارن عذابش میتصور کن روی اون صندلی، به جای کوسن یه دختربچه-

های دختر گود کشنش. زیرچشمکنن که اگه صحبت کنه و راجع به اونا چیزی بهت بگه میزنن. تهدیدش میمی

یزه. دوست داره دوباره به گذشته برگرده و رهاش اشک میی چشمی لـ*ـبش پاره شده و از گوشهشده، گوشه

کنه. کنه نجاتش بدی؛ جوری که بغض، راه نفس کشیدنت رو تنگ میاون احضار رو انجام نده. ازت خواهش می

 «!کمکم کن»گهشه و میمظلوم تو چشمات خیره می

 :از برایان فاصله گرفتم و به سمت صندلی رفتم. کنار صندلی ایستادم و ادامه دادم

 کنی؟چیکار می-

هایم را به هم کوباندم کرد. دستبرایان با نگاهی عجیب و پرمعنا به صندلی خیره شده بود و هیچ حرکتی نمی

 :هایم خیره شد. بعد از گذشت چند ثانیه گفتکه از فکر بیرون آمد و در چشم

 !اِم...خب...ببین.. چیزه.. نمیدونم-

 :گفتم و آرام سرش را پایین انداخت. لبخندزدم و

 .دونستی جای تعجب داشتاگه می-

های روی صندلی را برداشتم و درحالی که هایم خیره شد. یکی از کوسنبرایان سرش را بلندکرد و در چشم

 :کردم گفتمای را طی میمسیر تعیین شده

سربازان شیطان شه که دیگه دالیل روانپزشکی قابل توجه نباشه. ارواح خبیثه، گیر، زمانی وارد عمل مییه جن-

گیره که تعداد اون شن. این جزو وظایف یه جنور میهستند؛ اغلب اونا به صورت یه گروه به یه قربانی حمله

گیر نام اونا شن و زمانی که جنهاشون رو شناسایی کنه. گاهی اوقات شیاطین خیلی وحشی میارواح خبیثه و نام
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زدگی یک فرد، های جنترین نشانهبه کنه و اونارو تبعید کنه. اصلیتونه به موجودیه اونا غلرو فهمیده باشه، می

مقدسه؛ مثل عیسی به صلیب کشیده شد، آب مقدس و... تا اینجای کار سوالی  واکنش نشان دادن اون به اشیاء

 نیست؟

 :کرد گفتبرایان درحالی که ته ریش روی صورتش را لمس می

 هاش؟ی نشانهبقیه-

زدگی اختالالت رفتاری و روانی، میل شدید به تنهایی، پرخاشگری، بی رین عالئم جنتبه طور کلی مهم -

های جسمی به بدن، صحبت کردن راجع امور اشتهایی، افسردگی، تند مزاجی، کاهش وزن شدید، آسیب

 .فراطبیعی، اشاره به دوست یا فردی که وجود خارجی ندارد، سردرد، خستگی، بی حوصلگی و تشنج هست

رفتم زیرلب گفت و به زمین خیره شد. کوسن را روی صندلی قرار دادم و درحالی که به سمت مبل می آهانی

 :گفتم

زنه توجه نکن؛ چون درست، دست رو هایی که فرد تسخیر شده میگیری به حرفوقت، وسط جنوقته هیچهیچ-

 .ذارننقطه ضعفامون می

 :رفت گفتنجره میبرایان از روی مبل بلندشد و درحالی که به سمت پ

 .امون در مقابل شیطان ضعیفیمهمه-

 :پاهایم را روی هم انداختم و گفتم

 !اموننه همه-

برایان در پنجره را باز کرد و نفس عمیقی کشید. با صدای موبایلم از او چشم گرفتم و موبایلم را از روی میز 

 .کردبرداشتم. اسم ادوارد روی آن خودنمایی می

 :کردم و گفتم تماس را برقرار

 !بله، هنری جونز هستم-

 .ای؟ یه کار مهم باهات دارمسالم هنری، خونه-

 .آره-

 .رسم خونهپس خدانگهدار، تا پنج دقیقه دیگه می-

ی آن خیره شدم؛ این لحن ادوارد، برایم بسیار و قطع کرد. متعجب موبایل را از گوشم فاصله دادم و به صفحه

 :به سمتم برگشت و گفت غریب و ناآشنا بود. برایان
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 کی بود؟-

 .ادوارد-

 چی گفت؟-

 .رسه خونهگفت تا پنج دقیقه دیگه می-

 :رفت گفتبرایان آهانی گفت و درحالی که به سمت آشپزخانه می

 .هارو بشورمپس من ظرف-

. هایم را روی هم بستمای چشمدر برابر او سکوت کردم. سرم را میان دستانم اسیر کردم و برای ثانیه

« توبه کن و به آسایشگاهت برگرد»زدسردردهایم امانم را بریده بودند. صدایی در اعماق وجودم فریاد می

هایم را مالش دادم و سرم را بلندکردم. بعد از گذشت چند دقیقه، صدای در خانه بلندشد. از روی مبل چشم

رو شدم. ادوارد مالوی ادوارد روبهی اخبرخاستم و به سمت در خروجی خانه رفتم. آن را گشودم و با چهره

 :جانی را نثارم کرد و گفتلبخند بی

 اجازه هست؟-

 :از جلوی در کنار رفتم و با لبخند نگرانی گفتم

 .بیا تو-

 .کرد از آشپزخانه خارج شدادوارد از کنارم گذشت و وارد خانه شد. برایان درحالی که دستانش را خشک می

هایش اسیر کرد. در را بستم و درحالی که به سمت او را کوتاه در حصار دستادوارد به سمت برایان رفت و 

 :رفتم گفتمها میمبل

 شده؟چی-

 :آورد گفتادوارد از برایان فاصله گرفت و درحالی که پالتویش را در می

ه اونجا های غیرمجاز رو ردیابی کردیم و ببذار برم سر اصل مطلب؛ چند روز پیش لوکیشن یکی از این پارتی-

 .رفتیم. از حدود پنجاه نفر، فقط تونیستیم یک نفر رو بگیریم؛ بقیه شانس آوردن و فرار کردن

 :روی مبل نشست و پاهایش را روی هم انداخت و ادامه داد

اعضای مارتین یه خالکوبی دارن که یه صلیبه که بین یه عالمه چوب آتیش گرفته درحال سوختنه؛ روی دست -

 .گهکنم لوکیشن مارتین رو نمیتیم هم همین خالکوبی حک شده؛ حاال هرکاری میاین آدمی که گرف

 :برایان کنار ادوارد قرار گرفت و گفت
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 خب؟-

 :ادوارد به سمت برایان برگشت و گفت

تا دختر زیر گردنِ اون و تنها چیزی که تونستیم از زیر زبونش بکشیم بیرون اینه که غیب شدن اون ده-

 .رئیسشه

 :میان موهایم فرو کردم و گفتم دستم را

 وقتی هنوز نگفته مارتین رئیسشه چطوری از زیر زبونش کشیدی بیرون؟-

 :ادوارد به سمتم برگشت و با اعتماد به نفس گفت

های یهویی گم. تمام این غیب شدنباشه، باشه می»با کمک ترفندای کاراگاهی کتکش زدم که درآخر گفت: -

 .«دونم اونا کجان، من خیلی وقته از باندشون زدم بیرون؛ اما من اصال نمیدخترا، زیر گردنه مارتینِ

 :دستانم را در هم گره کردم و گفتم

 .ی باندش لو نرهکنه تا اطالعات محرمانهدروغ گفته، مارتین وقتی فردی رو از باندش بندازه بیرون نابودش می-

 :ادوارد آرام سرش را تکان داد و گفت

 .دنبالت تا ببرمت پیش اون؛ حداقل شاید تو بتونی از زیر زبونش یه چیزایی بکشی بیرونحاال هم اومدم -

 :شدم گفتمپوزخندزدم. درحالی که از روی مبل بلند می

 !کشم بیرونکشم بیرون، اگه حرف نزنه خودِ زبونش رو از دهنش میچیزی از زیر زبونش نمی-

 :ادوارد لبخندی زد و گفت

 .ته که االن اومدم سراغتخاطر همین اخالقبه-

 :زدم. برایان نیم خیز شد و گفتلبخندی

 من نیام؟-

 :ادوارد به سمت برایان برگشت و گفت

 .ها محافظت کننه پسرجان، تو بمون از خونه-

ای کردیم. به سمت پنجره رفتم و به فضای بیرون از خانه برایان متعجب به ادوارد خیره شد. من و ادوارد خنده

 :هایش را تا زد و گفت. ادوارد آستینخیره شدم

 .این چه حرفیه بچه؟ تو باید بیای؛ بالخره که باید خصمانه حرف زدن رو یاد بگیری-

 :برایان نخودی خندید و گفت

 .گیرممن همینجوریشم دارم خصمانه صحبت کردن رو از هنری یاد می-
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 :از روی مبل بلند شدم و گفتم

 !بیشتر یاد بگیر-

 :سمتم برگشت و گفتادوارد به 

 خب کی بریم؟-

 :پنجره را بستم و گفتم

 .همین حاال هم دیر شده، جون ده تا دختر در خطره-

 :ادوارد آرام سرش را تکان داد و گفت

 .پس حاضرشید-

داشتم برایان از روی مبل بلند شد و به سمت اتاق نیک رفت تا حاضر شود. درحالی که به سمت اتاقم قدم برمی

 :گفتم

 .رم حاضرشمم میمن-

هایش گود شده بود و خستگی از هایش را برای دقایقی بست. زیر چشمادوارد تنها سرش را تکان داد و چشم

گریست. خندید؛ اما قلبش از داغ همسرش میبارید. او هم وضعیت خوبی نداشت. لبانش میسر و کولش می

شلوار مشکی رنگ از آن بیرون کشیدم و بعد  آرام وارد اتاق شدم و یک راست به سمت کمد رفتم. یک کت و

ی ام قرار دادم و به خودم در آینهها را تنم کردم. طلق سفید رنگی را در ناحیه یقهاز گذشت یکی دو دقیقه، آن

ای که به سمت لس گو؛ اما حجم عظیمی از تاریکیقدی درون اتاق خیره شدم. من نه مدیوم بودم و نه پیش

هایم را محکم روی هم شد. چشمای که باعث نابودی تمام ادیان میکردم؛ تاریکیمی آمد را حسآنجلس می

 .بستم تا شاید سردردم بهترشود؛ اما دریغ از کمی آرام شدن

روی در خروجی ایستاده بودند. با دیدن من آهی کشیدم و از اتاق خارج شدم. برایان و ادوارد، منتظر روبه

های نیک بیرون خارج شد. به سمت جاکفشی رفتم و کلیدها را از داخل کفش زد و از خانهادوارد لبخندی 

کلیدها را در هوا قاپید. لبخندرضایت بخشی زدم و درحالی  کشیدم و به سمت برایان پرت کردم. برایان دسته

 :گذشتم گفتمکه از کنارش می

 .در رو قفل کن-

ها؛ بعد از گذراندن چند طبقه، با یین آمدن از پلهبرایان با سرخوشی سرش را تکان داد. شروع کردم به پا

حوصله از کنارشان گذشتم و از ساختمان خارج شدم. سردردهایم باعث رو شدم. بیهایش روبهلوکاس و توله
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 .ها را هم نداشته باشمی این زبان بستهشده بود که دیگر حتی حوصله

را بازکردم. دو طرف کتم را گرفتم و آرام روی صندلی به سمت ماشین ادوارد قدم برداشتم و در کمک راننده 

 :کرد گفتای اش را مرتب میقرار گرفتم. ادوارد درحالی که موهای قهوه

 تو چرا دیگه؟-

 :سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم

 !کُشِ مرده پرستشخستم ادوارد، از این دنیای فانی و آدمای زنده-

 :ار داد و گفتادوارد دستش را روی دنده قر

امون طعم این تا بوده همین بوده. درسته تحملش برای تو سخته، این همه سال اسیر شدی رو زمین؛ اما همه-

 .چشیماحساسات رو هرشب می

 .تنها سکوت اختیارکردم؛ چیزی برای گفتن نداشتم، حق با او بود

 .شدندها میانسانگیر قلب ها، یک چیز طبیعی بودند که گاهی گریبانتمام این احساس

شد خیره شدم. نگاهی به اطراف انداخت و باعجله به سمت پنجره برگشتم و به برایان که از ساختمان خارج می

چرخاند، آهی کشید و چیزی نگفت. به سمت ماشین آمد. ادوارد ماشین را روشن کرد و درحالی که فرمان را می

 :کردم گفتمماشین خارج می پنجره را پایین آوردم و درحالی که دستم را از

 .اش رو باید بخونمپرونده-

 .ی زرد رنگی را بیرون کشیدادوارد به سمت داشبورد خم شد و از داخل او، پرونده

 :پرونده را به سمتم گرفت و گفت

 !اشپرونده-

عکس او خیره  هایش بیرون کشیدم. آرام پرونده را باز کردم و بهسرم را تکان دادم و پرونده را از حصار دست

 !شدم؛ یک مرد سفید پوست، با موهایی گلبهی رنگ! ترکیب مزخرفی بود؛ مخصوصا برای یک مرد

بودند خیره شدم؛ آرکا اِنریکو، اهل ایتالیا؛ تا االن سه بار سابقه  به مشخصاتی که از آن در پرونده ذکر کرده

 این دفعه راه فراری ندارد؛ حداقل باید ده سال سال هم حبس بوده. چه زیبا! مسلماًحمل مواد مخدر داشته؛ پنج

 .در زندان آب خنک نوش جان کند. یک سری مشخصات دیگر هم بود، که لزوما مهم نبودند

 :ادوارد دنده را عوض کرد و گفت

 بینی چه کله شقیه؟می-
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 :ابروهایم را باال انداختم و گفتم

 .اومدمام بیرون نمیاصال از خونه ی درخشانمسلماً من اگه به جاش بودم با این سابقه-

 :اش را لمس کرد و گفتادوارد چانه

 !مردم دیوانه شدن هنری-

 :پوزخندزدم. درحالی که به مردم بیرون از ماشین خیره شده بودم گفتم

 تازه فهمیدی؟-

ها توهین هتوان اسم آنها را دیوانه گذاشت؛ زیرا به دیواناند؛ حتی دیگر نمیمردم از مرز دیوانگی گذشته

 .روندهای سالم به شمار میهای معمولی از ندانستن انسانشوند و آدمها از دانستن زیاد دیوانه میشود. آنمی

 :ها قرار گرفت و گفتبرایان مابین صندلی

 اینا رو بیخیال، چرا مایکل رو نبردی؟-

 :ی کوتاهی کرد و گفتادوارد خنده

 .اش بره بیرونبدون اطالع از خونهده که مایکل چون کلیسا اجازه نمی-

 یعنی رفت و آمدهاش رو باید گزارش بده؟-

 :ادوارد فرمان را چرخاند و گفت

 .چرخهآره، انسان معمولی نیست که! شصت درصد امور کلیسا روی دستای اون می-

 :گفتم رویم خیره شده بودمام را باال کشیدم و درحالی که با چشمان خالی از احساس، به روبهبینی

 .کنهها رو وارد زندگیمون میهاست که مصیبتبعضی وقتا این محبوب شدن-

 :ادوارد آهی کشید و گفت

 !شکبی-

 :ادوارد، دستی به کتش کشید و گفت

 بریم داخل؟-

روی آرکا، به آرام سرم را تکان دادم. ادوارد در اتاق را باز کرد و وارد اتاق شد. به سمت دیوار رفت و روبه

 .زدتکیه  دیوار

وارد اتاق بازجویی شدم و در را پشت سرم بستم. آرکا به سمتم برگشت، در چشمانم خیره شد و بعد از چند 

اش به من ای زد. به سمت ادوارد برگشت و درحالی که با دستان به دستبند کشیده شدهثانیه پوزخند مسخره
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 :کرد گفتاشاره می

 که من رو بترسونه نه؟ چیه؟ حتما باز یه کاراگاه جدید آوردی-

 .ادوارد پوزخند زد و سکوت کرد. به سمت آرکا رفتم و پشت سرش ایستادم

 :عصبی نوچی کرد و گفت

 !روم وایسامردی بیا روبه-

اش را به سمت خودم برگرداندم. با غضب، در چشمان خالی از احساسم خیره شد و با یک حرکت، او و صندلی

 :گفت

 .قیافه نگیر، صحبت کن-

 .های سفید و مرتبم را به رخ او کشیدموزخندزدم و دندانپ

 :هایم خیره شد و گفتبه دندان

 !ایهات معلومه آقازادهاز دندون-

ام تبدیل کردم. ای در میان ابروهای مردانهام را به گرهای طول نکشید که خندهی بلندکردم و دقیقا ثانیهخنده

 :م و با اخم غلیظی غریدمصورتم را در چند سانتی صورتش قرار داد

 رئیس عوضیت کجاست؟-

 !نفسش را به صورت فوت در صورتم فرستاد؛ تنها یک بو را تشخیص دادم، سیگار

 :پوزخندزدم و گفتم

 با رئیست فعال کاری ندارم، بگو خودت کی هستی؟-

 :ی بلندی کرد و گفتخنده

 .بیخیال، تابلوئه جدیدی-

 :خیره شده بود، با لحن تهدیدواری گفت نیم خیز شد و درحالی که در چشمانم

 .گن لوسیفر لس آنجلسبه من می-

و همین جمله کافی بود تا از او فاصله بگیرم و با صدای بلند قهقهه بزنم. چند قدم به عقب رفتم و درحالی که 

 :ام داشتم گفتمسعی در کنترل قهقهه

 آنجلس؟ شوخیت گرفته؟وایسا ببینم! لوسیفر لس-

 :ارد برگشتم و گفتمبه سمت ادو

 مطمئنی تو غذاهایی که بهش دادین مواد نبوده؟-
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ی محکمی به میز وارد کرد و ای باال انداخت. آرکا ضربهادوارد، تنها سکوت کرد؛ بعد از گذشت چند ثانیه، شانه

 :گفت

 .مردی دستامو باز کن تا نشونت بدم-

 :کردم گفتمتمسخر پاک میی لـ*ـبم را به به سمت آرکا برگشتم و درحالی که گوشه

 .مطمئن باش اگه لوسیفر بودی تا االن من رو شناخته بودی-

هایش قرار دادم و هایم را روی شانههایم خیره شد. به او نزدیک شدم، دستبا غضب و تهدید، در چشم

 :فریادزدم

 کی بهت گفته تو لوسیفری؟-

 :با غضب جوابم را داد

 !همه-

احترامی فروشی؟ یا اون دخترایی که بهشون بیای که بهشون مواد میمای نعشههمه؟ یعنی کیا؟ همون آد -

 کنی؟ یا اون رئیسایی که تو کار قاچاق دخترا و حمل موادن؟می

 :صورتم را به صورتش نزدیک کردم و فریادزدم

 ها؟ بگو کدومشون بهت گفتن لوسیفری؟ کدومشون انقدر بردنت باال؟-

 :در چشمانم خیره شد و گفت

ات رو حفظ کن! تو اصال کی هستی؟ ها؟ تو کدوم خری هستی که اومدی داری اینجوری باهام صحبت فاصله-

 کنی؟می

 :داد گفتاش را در هوا تکان میبه سمت ادوارد برگشت. درحالی که دستان به دستبند کشیده

 .کنیدکنم، دارین اذیتم میمن ازتون شکایت می-

گرداندم. آرام دهانم را به سمت گوش او بردم و با صدایی آهسته، اما با خشم سرش را به طرف خودم بر

 :خوفناک لـ*ـب زدم

 !ی تبعید شدهی جهنمی، آخرین سقوط کننده و فرشتهگن فرشتهبه من می-

لرزش صورتش را حس کردم. با پوزخند از او فاصله گرفتم. با ترس و استرس خاصی در چشمانم خیره شده 

 .بود

 :را به عقب تمایل داد و رو به ادوارد گفتناگهان بدنش 

 .کشهلطفا کمکم کن، این من رو می-
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 :ام گره زدم و با لحن پرتمسخری گفتمی سـ*ـینهدستانم را روی قفسه

ای که ازش اومدی فرستمت به همون جهنم درهشناسی. بهتره مارتین رو لو بدی؛ وگرنه میپس من رو می-

 !ی آشغالدورگه

های صندلی کوباند را تکان دادم. آرکا، نفسش را از دهانش خارج کرد. دستانش را محکم روی دستهو ابروهایم 

 :و گفت

 .ای نزنگم؛ اما به من صدمهباشه می-

 :لبخند زدم و درحالی که مخاطبم ادوارد بود گفتم

 .حاال شد! خب یه ورقه خودکار بهش بده تا لوکیشن مارتین رو بنویسه-

ای از جیب کتش بیرون کشید و درحالی که قلم مشکی رنگی را از جیب جلوی پیراهنش ورقه ادوارد با لبخند

رویش، بر روی میز قرار داد و یک قدم به عقب رفت. ها را روبهآورد به سمت آن مرد مجرم رفت و آندرمی

ی میز انداخت و آرکا با خشم قلم را برداشت و مشغول نوشتن چیزی شد؛ بعد از گذشت چند ثانیه قلم را رو

 :گفت

 .کنهمطمئن باشید نابودتون می-

 :داشتم گفتمدرحالی که ورقه را از روی میز برمی

 ی این جداله؟هایی که ازم شنیدی به نظرت کی برندهبا داستان-

دریغ از یک جواب! تنها سکوت کرد و با غضب به میز خیره شد. با غروری که در قلبم جوانه زده بود از اتاق 

 :آمد گفتج شدم. بعد از گذشت چند ثانیه، ادوارد کنارم قرار گرفت و درحالی که همراهم میخار

 خب؟-

 .هیچی-

 :از حرکت ایستادم و به سمت ادوارد برگشتم. ادوارد با تعجب ایستاد و در چشمانم خیره شد

 !خوام کسی از وجود این ورقه خبردار شه؛ حتی کلیسانمی-

 :م بست و گفتهایش را روی هادوارد چشم

 دونی اگه رئیس پلیس خبردار بشه چه بالیی سرم میاره؟شوخیت گرفته؟ می-

 :آرام، اما باخشم لـ*ـب باز کردم

هاش خاتمه بدم. اگه گم کسی نباید از وجود این ورقه خبردار بشه. خودم باید به مارتین و کثافت کاریبهت می-
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 .کنماین ورقه رو با خاک یکسان میقرار باشه تو یا همکارهای تو وارد عمل بشید 

 :ادوارد زیرلب فحشی نثارم کرد و بعد از کمی دست دست کردن گفت

 .باشه؛ اما من باید باهات بیام-

 .حاال شد، بزن بریم خونه مایکل؛ به نیکوالسم زنگ بزن بگو سریع خودش رو برسونه-

ی پلیس رفت. لبخند رضایت روجی ادارهی آرامی به بازویم وارد کرد و به سمت در خلبخندی زد و ضربه

ام آوردم. امروز، با تمام سردردهایم بهترین روز عمرم بود. بالخره قرار بود های خشکیدهبخشی بر روی لـ*ـب

ی پلیس خارج شدم و به آخرین وارث ریچارد را به جایی که به آن تعلق داشت بفرستم. با خوشحالی از اداره

 .سمت ماشین ادوارد رفتم

 .گفتآرام در ماشین را باز کردم و سوار شدم. برایان با اخم از داخل آینه بهم خیره شده بود و چیزی نمی

 :لبخندزدم و گفتم

 چیه؟-

 :های نه ساله اعتراض کردبرایان همانند پسربچه

 .قرار بود منم با خودتون ببرید-

 :زد گفتادوارد، درحالی که استارت می

 .گرفتیباید حرفای مارو جدی میما یه چیزی گفتیم، تو ن-

 :ای رفت و گفتبرایان از داخل آینه چشم غره

 !خیلی نامردین، هردوتون-

 :پنجره را پایین کشیدم و با اخم غریدم

 !ساکت باش برایان، تو بچه نیستی-

د، اِد گفت برایان آهی بلند کشید و چیزی نگفت. واقعا جوانی کودن بود. تنها به خاطر اینکه به ما مشکوک نشون

 .دانستیمدانست که ما نمیبرایان را با خودمان نبریم و من هم موافقت کردم؛ شاید اِد چیزی را می

*** 

 :داد گفتمایکل پاهایش را مردانه روی هم انداخت و درحالی که فنجان در دستش را تکان می

 .منم باهاتون میام-

 :جورج نیم خیز شد و متعجب گفت
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 امون رو باهم بیچاره کنه؟خوای کلیسا همهگرفته؟ میمایکل؟ شوخیت -

 :ی در فنجانش را نوشید و گفتمایکل مقداری از مایه

 !جورج، هر اتفاقی افتاد با من-

 .ادوارد، نفسش را فوت کرد و به سمت مایکل برگشت

 :کالفه گفت

 .بیخیال مایکل! مثل همیشه بمون تو خونه و کتابت رو بنویس-

 :زد، مشغول لمس کردن کوسن مبل شددوارد برگشت و درحالی که خونسردانه حرف میمایکل به سمت ا

 .ادوارد جان، من دوست دارم باهاتون بیام-

 :شدم گفتمکالفه دستانم را بهم کوباندم و درحالی که از روی مبل بلند می

 !ساکت! مایکل باهامون میاد. اد و جورج، ساکت باشید-

 :خانه بلندکرد و گفت جان دستانش را به سمت سقف

 .خدایا! خودت کمکمون کن-

 :زد گفتبرایان خونسردانه درحالی که به سیب در دستش گاز می

 .خواد باهامون بیاد بذارین بیادگه، ادامه ندین؛ وقتی دلش میهنری راست می-

ب مشکی رنگ ها بود رفتم و با یک حرکت، کتابه سمت ویل که مشغول خواندن کتابی راجع به قطعات تفنگ

 .در دستش را قاپیدم

 :ویل متعجب سرش را بلندکرد و گفت

 !هنری؟-

 :کتاب را در هوا تکان دادم و گفتم

 !دم بهتتا برام چای نیاری نمی-

 :ویل کالفه به طرف جان برگشت و گفت

 !جان، بلندشو بچه-

 :جان با اعتراض کوسن را روی مبل گذاشت و گفت

 چرا من؟-

 :داد گفتش را به عالمت تاسف تکان میمایکل درحالی که سر

 اتون باالی سی سال سن دارید؛ بعد انقدر تنبلید؟خجالت داره، همه-
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 :رویش انداخت و گفتروبه خوریی سیبش را در میوهبرایان جنازه

 .کنمرم دم میها کجاست خودم مییکی بهم بگه چای-

 :داد گفتهوا تکان می ای زد و درحالی که دستانش را درویل، لبخند رویایی

 !وای! بالخره به یه دردی خوردی برایان-

 :ای کرد و گفتی نخودیبرایان خنده

 .خورم؛ اما شما قدرت درک ندارینمن همیشه به درد می-

 :جان با دهانش صدای خنده داری در آورد و کوسن را به سمت برایان پرت کرد و گفت

 .بلندشو برو چای بیاربچه بیست ساله برا من زبون درآورده! -

برایان کوسن را در هوا قاپید و از روی مبل بلند شد. با صورتش برای جان شکلکی در آورد و سپس، به سمت 

 .آشپزخانه دوید

 :وار در چشمانم خیره شد و بعد از گذشت چند ثانیه گفتجان به سمتم برگشت و با نگاهی سرزنش

  .یکم شاگردت رو ادب کن-

 :مبل بلندشدم و گفتمآرام از روی 

  .تونمقدر که تونستم شمارو ادب کنم اونم میهمون-

 :ویل، کتابش را ورق زد و گفت

 .گرفتمجان، اگه جات بودم دهنم رو گچ می-

 :ی کوتاهی کرد و گفتاد خنده

  !ای خدا! بس کنید توروخدا-

های تکراری جان، وارد سرویس بهداشتی شدم و در را پشت سرم بستم. به سمت بدون توجه به اد و حرف

شور رفتم و شیر را باز کردم و به تصویر کپی شده از خودم در آینه خیره شدم. موهایم چرب و به هم دست

را کج کردم و دستم را  ریخته شده بودند؛ چند هفته بود که حتی نزدیک حمام هم نرفته بودم؟ آرام سرم

بلندکردم و روی آینه قرار دادم؛ ناگهان لوکیشن تغییر کرد. پشت یک تکه سنگ، یا شاید هم یک صخره 

کرد؛ فکر کردم ساموئل است؛ اما ساموئل زال بود. آن ایستاده بودم. فردی پشت به من، با آتش صحبت می



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         154 

 

98کاربر انجمن رمان   Hanane.h.f.z | رمان هنری جونز 

خواند؛ وردهایی که برایم و وردهایی را بلندبلند می دادشخص کچل و هیکلی بود. دستانش را در هوا تکان می

غریب و ناآشنا بودند. دوباره لوکیشن تغییر کرد. پشت مبل نشسته بودم و به زد و خورد زن و مردی خیره 

ی محکمی به صورت سفید زن وارد کرد، زن روی زمین افتاد و در شده بودم؛ مرد دستش را بلندکرد و ضربه

ای در فضای خانه صبی، به سمت اتاقی رفت و بعد از چند ثانیه، صدای جیغ دختر بچهخود جمع شد. مرد ع

 :پیچید. مرد عصبی، دخترکش را وسط حال پرت کرد و فریادزد

 !اینشما دوتا نفرین شده-

ای روی پیشانی اش اسیر کرد و بـ*ـو*سهو به سمت آشپزخانه رفت. زن، فرزندش را در آ*غو*ش مادرانه

 :کاشت. به سمت دخترک خم شد و در گوشش نجوا کرددخترکش 

  .شهنترس، همه چی درست می-

ز ور شد. ناگهان، امرد، درحالی که چاقوی بزرگی در دست داشت، وارد حال شد و به سمت زن و فرزندش حمله

ا بر کرد و ها دویدم؛ اما دیر شده بود. مرد موهای دخترش را در مشتش اسیپشت مبل بلند شدم و به سمت آن

رزندش فها، او را بلند کرد و چاقو را در قلب دخترش فرو کرد. زن، گریان به سمت آنها دوید و استفاده از آن

اش را روی دهانش را در آ*غو*ش کشید. مرد به خودش آمد و چاقو را روی زمین پرت کرد. دستان خونی

 :قرار داد و فریادزد

 چه اتفاقی افتاد؟-

 :به خودش نزدیک کرد و جیغ زدزن، فرزندش را 

 !تو کشتیش! دخترم رو کشتی-

  .مرد، روی زمین نشست و سرش را میان دستانش اسیر کرد

ی مایکل برگشتم. دستم را از روی آینه یک قدم به عقب برداشتم. لوکیشن تغییر کرد و دوباره به خانه

هایم رفت. چشمنم رژه میقلب دخترک، در ذهی برخورد چاقو با برداشتم و یک قدم به عقب برداشتم. صحنه

 :ای در گوشم نجوا کردرا روی هم بستم که ناگهان صدای زنانه

 !کمکم کن-
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هایم را لمس کردم. رویم خیره شدم. صدای چه کسی بود؟ شقیقهبا ترس، به عقب برگشتم و به دیوار روبه

العملی نشان ندادم. باز هم همان صدای پر عشوه یچ عکسحس کردم؛ اما ه هایمشانه های فردی را رویدست

 :در گوشم نجوا کرد

  .هنری، به کمکت احتیاج دارم-

  .ی رنگ پریده و اخمویمام در آینه خیره شدم، به چهرهعصبی به عقب برگشتم و به انعکاس چهره

 :دستانم را محکم در آینه کوباندم و فریادزدم

 !خفه شو-

ای در فضای سرویس بهداشتی پیچید. دستانم را در موهایم فرو های زنانهصدای قهقههآینه هزار تکه شد. 

  .کردم

 :با خشم غریدم

 !دست از سرم بردار-

ی نگران جان و هایم را از داخل موهایم بیرون کشیدم و به قیافهبا صدای باز شدن در سرویس بهداشتی، دست

 :د و گفتنیک خیره شدم. نیک متعجب دستش رو باال آور

 چی شده؟-

ها ثابت نگه داشتم. من باعث شکسته به فضای سرویس بهداشتی نگاهی انداختم و نگاهم را روی تکه شیشه

هایش خیره شدم. اگر به های نگران نیک هدایت کردم و در چشمشده بودم. نگاهم را به سمت چشم شدن آینه

 :ردند. سرم را تکان دادم و گفتمکام، مسلما باورنمیگفتم چه چیزهایی دیدهها میآن

 کی اومدی؟-

 :به دست راستم خیره شد و گفت

 !دستت-

شد، خیره ماندم. جان یک قدم به سمتم آمد که با اخم هایی که از آن خارج میدستم را باال آوردم و به خون

 :غریدم

 .برو عقب، بچه که نیستم-

ارم کرد و از در فاصله گرفت و به سمت حال رفت. جان سرش را به عالمت تاسف تکان داد و زیرلب فحشی نث
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 :نیک به چهارچوب درب تکیه زد و گفت

 چیکار کردی؟-

 هیچی، یهو عصبی شدم. تو کی اومدی؟-

 :لبخندی زد و گفت

 .شهای مییکی دو دقیقه-

آرام از کنار او ابروهایم را باال انداختم و به سمت شیر برگشتم و آن را بستم. نیک از جلوی در کنار رفته بود. 

 :کرد، گفتهای چای را تعارف میکه فنجان رد شدم و وارد حال شدم. برایان، درحالی

 چه اتفاقی افتاد هنری؟-

 :تنها به او خیره شدم و بعد از گذشت چند ثانیه زمزمه کردم

 !هیچی-

ی سفید ت یک پارچهها، به سمت آشپزخانه رفتم و از داخل کشوهای کابینبدون توجه به نگاهای نگران آن

 .بیرون کشیدم. آن را دور دستم بستم و از آشپزخانه خارج شدم

رفتم، به سمت مایکل برگشتم. لبخندی پر معنا برلب آورد و نگاهش را به سمت ها میدرحالی که به سمت مبل

چیزهایی  وی هدایت کرد. درست همانند لبخندهای پرمعنای دیگرش! متوجه منظورش نشدم. شاید متوجهتی

 .که دیده بودم شده بود

 :کنار ویل قرار گرفتم. ویل به دستم خیره شد و گفت

 باز چت شد؟-

 !هیچی-

 :ای نشست و گفتنیک روی مبل تک نفره

 خب بگین چی شده؟-

 :ادوارد پاهایش را روی هم انداخت و گفت

 .لوکیشن مارتین رو ردیابی کردیم-

 :نیک متعجب گفت

 شوخی نکن، خب بعدش؟-

 .ریم سراغشرداشب میف-

 :نیک به سمت مایکل برگشت و گفت
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 !بدون مایکل-

 :ی بلندی کرد و گفتجورج، خنده

 .خواد بیاداتفاقا مایکل می-

 :کرد، گفتهایش اسیر میاش را میان دنداننیک سرش را کالفه تکان داد و درحالی که لـ*ـب پایینی

 !بیخیال، مایکل تو خط قرمزه کلیسایی-

 :زد و گفتلبخندیمایکل 

خواید تو سوراخ قایمم کنید؟ نیک، من دوست دارم همراهتون بیام. هراتفاقی افتاد گردن بالخره تا کی می-

 !خوامخودم، من هیجان می

 :نیک، آهی کشید و گفت

 !شقیناتون کلههمه-

 :زد گفتبرایان دستانش را بهم کوباند و درحالی که شکالت در دهانش را مک می

 !ز منبه ج-

 :ای فریاد زدجان به سقف خیره شد و با خشم ساختگی

 !خدایا-

 :جورج فنجانش را روی میز قرار داد و گفت

 کنه؟ای که هنری جان شکوند رو جمع میحاال کی آینه-

 :ویل کتابش را ورق زد و گفت

 .من سرم شلوغه-

جان درحالی که موهایش را مرتب  وی برگشت؛ انگار اصال حرف جورج را نشنیده بود.مایکل هم به سمت تی

 :کرد، گفتمی

 .رو منم حساب باز نکنید-

 :ادوارد هم به تقلید از ویل گفت

 .منم شرمندتونم-

 :اش را غمگین گرفت و گفتبرایان چهره

 یعنی من بلند شم؟-

 :نیک دستانش را بهم کوباند و گفت
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 !باریکال! بلندشو پسرم-

 :د و گفتبرایان دستانش را در موهایش فرو کر

 .کنیدخیلی بچه آزاری می-

 :های دستم بسته بودم، خیره شدم و گفتمای که دور زخمبه پارچه

 .نیازی به کاتاستروفی نیست ویل؛ چون نود درصد افرادی که داخل عمارتن انسانن-

 :تکاند، گفتهای روی شلوارش را میویل، از روی زمین بلندشد و درحالی که خاک

 .ترین شب عمرمون رو بگذرونیمقراره سخت کنم امشبحس می-

اش گره کرد و درحالی که به آسمان مشکی رنگ بیابان موهاوی خیره ی سـ*ـینهنیک، دستانش را روی قفسه

 :شد، گفتمی

 !های پیشرفتهگه؛ نه خبری از پلیس هاست و نه از تفنگحست درست می-

 :جان پوزخندی زد و گفت

 .عقب بکشید و همراه من و هنری نیاید تونیدهنوزم دیر نشده، می-

 :ادوارد از روی زمین بلندشد و گفت

اون روزی رو به یاد بیارید که دستمون رو روی انجیل گذاشتیم و برای خدمت کردن به هم دیگه قسم -

 .خوردیم

 :جورج به سمت عمارت مارتین، که چند متر باهامون فاصله داشت برگشت و گفت

 .کنیمداخل و این بازی کثیف رو تموم میریم اون ما باهم می-

 :آمد گفتبرایان لبخندی برلب آورد و درحالی که به سمتم می

 .شاید امروز آخرش باشه؛ بیاید باهم دوست باشیم-

 :برایان مرا در آ*غو*شش اسیر کرد و زمزمه کرد

 !تو بهترین استاد دنیایی-

 :اش را لمس کردم و گفتمکمر مردانه

 !ین شاگرد دنیاییترتوام کودن-

 :برایان با خنده ازم فاصله گرفت و گفت

 !خیلی نامردی-
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 :هایم را با زبانم تر کردم که چیزی بگویم، مایکل در کتابش را بست و گفتتا لـ*ـب

 .کتاب آخرین سقوط کننده و رستاخیز مردگانم تموم شد-

 :ویل به سمت مایکل برگشت و گفت

 چی؟-

 :جیب پیراهنش قرار داد و گفت مایکل قلم مشکی رنگش را در

 .ی زندگی هنری داخلش نوشته شدهکتابی که ثانیه به ثانیه-

 :داد گفتاش را مالش میهای پف کردهجورج از روی زمین بلندشد و درحالی که چشم

 آخرش خوشه یا چی؟-

 :مایکل از روی زمین بلندشد و گفت

 نوشتمش؟یاگه قرار باشه آخرش رو به زبون بیارم چرا باید م-

 :به آسمان مشکی رنگ بیایان موهاوی خیره شدم و گفتم

 .کنهکتابی که وجود خدا رو اثبات می-

 :کرد گفتام را لمس میمایکل لبخندی زد وبه سمتم آمد. درحالی که شانه

 .شهشه و خوندنش برای عُموم آزاد میزمانی که به جایگاهت برگردی قفل این کتاب باز می-

هایش را قبول داشتم. در یک حرکت اش خیره شدم. همیشه او و حرفایشتم و در چشمان قهوهبه سمتش برگ

 :هایم اسیر کردم و گفتمناگهانی، او را در حصار دست

 .کردیممنون که همیشه راهنماییم می-

 :مایکل موهایم را لمس کرد وگفت

 !بچه شدی؟ خجالت بکش-

 :رفتم. او را در آ*غو*ش گرفتم و گفتم آرام از مایکل فاصله گرفتم و به سمت نیک

 .شاید فردایی نباشه، من رو ببخش-

 :نیک محکم مرا در آ*غو*شش فشرد و گفت

 .تو بهترین دردسر زندگی من بودی و هستی-

 :اش وارد کردم و گفتمی محکمی به شانهضربه

 !هنوز نمردم که-

 :گرفت گفتنیک، درحالی که ازم فاصله می
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 .ترکیدمگفتم میمیری؛ نمیزی میبالخره که یه رو-

ی بلندی کردم. تک تک، همدیگر را در آ*غو*ش گرفتیم؛ شاید امروز، روز آخری باشد که کنار هم خنده

کنیم؛ شاید امروز، روز آخری باشد که ایم؛ شاید آخرین روزی باشد که گرمای همدیگر را احساس میایستاده

گذریم؛ پس کمی مهربان باشیم. همیشه مغرور ، از آرزوهایمان میخاطر همکنیم و بهاز همدیگر حمایت می

 !هایمان به حمایت احتیاج دارند. حمایتی از جنس توبخش نیست؛ گاهی دوستبودن لـ*ـذت

 :گرفت،گفتمایکل درحالی که از جورج فاصله می

 .شه؛ هر لحظه ممکنه اون دخترارو قربانی کننداره دیر می-

 :به سمت مایکل رفتم. کنارش ایستادم و گفتم از کنار ویل گذشتم و

ریم؛ بعد نیک و برایان به همراه مایکل پشت سرمون میان. فقط اول من و جان به همراه ادوارد و جورج جلو می-

 ...لطفا شما دوتا

 :ام را بلندکردم و به سمت نیک و برایان که کنارهم ایستاده بودند، اشاره کردم و ادامه دادمدست زخمی

 .مراقب مایکل باشید-

 :مایکل لبخندی زد و گفت

 .هنری، اگه قرار باشه اتفاقی بیوفته مطمئن باش میوفته؛ نیازی به محافظت اونا نیست-

 :کردم گفتمتوجهی به او و حرف مزخرفش نکردم و درحالی که کمربند شلوارم را درست می

 همه تفنگ دارید؟-

 :د و گفتبرایان، تفنگش را در جیب شلوارش فرو کر

 کنی؟خودت از چی استفاده می-

 :دستانم را در جیب پالتوی کرمی رنگم فرو کردم و گفتم

 .از ذهنم-

 :زدم. گفتمدرحالی که یک مسیر مشخص شده را قدم می

هارو به سمتمون تا کارت دارن؛ به ترتیب پشت اون کارتروی در عمارت ایستادن چهاردهمحافظایی که روبه -

ذارن وارد شیم و اگه اشتباه حدس بزنیم، به هارو حدس بزنیم؛ اگه درست بگیم میشکل روی کارتگیرن تا می

 .دنی ورود به پارتی رو نمیهیچ عنوان اجازه

 :ویل به نیک تکیه زد و گفت
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 خب ما از کجا باید بدونیم اون اشکال چه چیزایی هستن؟-

 :کردم، گفتممیبه سمتش برگشتم و درحالی که انگشتانم را درهم گره 

ی درحال پرواز؛ سومین رقصه؛ دومین کارت، یه قورباغهاولین کارت، عقابی که روی یه تکه سنگ داره می-

ی درحال قدم زدن؛ کارت چهارم، یه سوسک داخل کندوی زنبورها؛ کارت پنجم، اسکلت آدمی کارت، یه پرنده

آدامسشه؛ کارت هفتم، دختر و پسری که دارن که درحال رقصیدن؛ کارت ششم، یه دختر که درحال ترکوندن 

دن؛ پس چون ما فقد هفت نفریم، هفت کارت رو زنن. معموال کارتاشون رو به ترتیب نشون میباهم قدم می

 .شیم؛ اول من، بعد جورج، بعد جان، بعد ادوارد، بعد مایکل، بعد نیک، بعد برایانگفتم. به ترتیب وارد می

 :ان داد و گفتویل دستانش را در هوا تک

 .بزن بریم! کارت من یه سوسک داخل کندوی زنبوره-

 .آره-

رو شدیم. به آنها نزدیک به سمت عمارت برگشتیم و بعد از گذراندن چند متر با درب عمارت مارتین روبه

رویم گرفت و معنادار، در چشمانم خیره شد. لبخند ها، هیکلی بود کارتی را روبهشدم، یکی از آن محافظ

 :غروری زدم و گفتمم

 .رقصهعقابی که روی یه تکه سنگ داره می-

روی درب رقصید. از روبهمحافظ کارت را به طرفم برگرداند؛ درست بود. یک عقاب، بر روی یک تکه سنگ می

عمارت کنار رفت. آرام وارد عمارت شدم و بدون توجه به فضای متشنج مکان، نگران به سمت درب خروجی 

 .هایشان را در خاطر داشته باشندو منتظر به آن خیره ماندم. امیدوارم کارتجا برگشتم آن

هایم را در جیب شلوارم فرو کردم و چشم به راه، به در خروجی عمارت خیره ماندم؛ بعد از با استرس دست

صحبت کرد بلند گذشت چند ثانیه، جان وارد عمارت شد و به سمتم آمد. کنارم ایستاد و درحالی که سعی می

 :کند تا با وجود صدای بلند موزیک صدایش را بشنوم، گفت

 .همه چی اوکیه، نگران نباش-

 :انداختم، همانند او فریادزدمبه سمت او برگشتم و درحالی که به فضای عمارت نگاهی می

 .امیدوارم-

برایان دهانش را تک تک وارد عمارت شدند و به سمت من و جان آمدند و به جمع من و جان ملحق شدند. 

 :نزدیک گوشم برد و فریاد زد
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 اینجا چه اتفاقی افتاده؟-

 :به تقلید از او فریادزدم

 .هیچ اتفاقی نیفتاده؛ فقط مردم دیوانه شدن-

اش صدا دار بود؛ اما انقدر صدای موزیک صدایی کرد و آرام سرش را تکان داد؛ شاید خندهی بیبرایان خنده

رسید. مایکل نگاهش را روی زمین انداخت و مشغول جویدن به گوش نمی بلند بود که به قولی صدا

انداختم تا نگاهم آلوده به گنـ*ـاه هایش شد. من هم اگر همانند او ایمانم قوی بود، نگاهم را زمین میلـ*ـب

 :ای به سمتم آمد و گفتنشود. ادوارد، با بینی چین داده

 خب حاال چیکارکنیم؟-

گشتم؛ پله یا دَربی که به زیرزمین ختم شود میرقصیدند، دنبال راهیر نورهای رنگارنگی میاز بین افرادی که ز

 !پله یا یک دراما دریغ از یک راه

 :زدم، گفتمبه سمت برایان رفتم و درحالی که فریاد می

 .پله بگردبرو دنبال یه در یا یه راه-

 :ریادزدبرایان سرش را به عالمت منفی به دو طرف تکان داد و ف

 .ترسم گم شممی-

 :وار فریادزدمبا خشم، در چشمان آبی رنگش خیره شدم و سرزنش

 .وقت به درد نخوردیهیچ-

 :به سمت مایکل برگشتم و گفتم

 .اینارو کنار خودت نگه دار؛ من االن میام-

یزی گفت. به ی جورج که کنارش ایستاده بود خیره شد و به او چمایکل تنها سرش را تکان داد و در چهره

گذشتم، زنی که به های مختلف فرو رفتم. درحالی که از بین آنها میطرف جمعیت رفتم و در دریایی از آدم

 :شدت صدایش آشنا بود در گوشم نجوا کرد

 !من پشت سرتم-

با ترس به پشت سرم خیره شدم؛ هیچ شخصی پشت سرم نبود. این صدا، صدای همان زنی بود که در سرویس 

ای پیش شنیده بودم،سرم را تکان دادم و به راهم ادامه شنیده بودم. بدون توجه به صدایی که ثانیه بهداشتی

ای از دادم. از کنار دخترها و پسرهایی که در کنار هم ایستاده بودند، گذشتم؛ ناگهان مارتین را در گوشه

داد، به جمعیت ستانش تکان میعمارت یافتم. روی یک مبل نشسته بود و درحالی که جام زرد رنگی را در د
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 :ی نیک را گرفتم؛ بعد از چند ثانیه جواب دادخیره شده بود. موبایلم را از جیب پالتویم بیرون کشیدم و شماره

 بله؟-

 .هارو روش قرار دادنسریع به همون ترتیب که بهتون گفتم بیاید سمت میزی که نوشیدنی-

 چرا؟-

 .ید که گمش نکنممارتین رو پیداکردم؛ فقط سریع بیا-

 .باشه باشه-

هایی که در و قطع کرد. لبخند پرتمسخری برلب آوردم و به سمت جایگاهش قدم برداشتم. با خوشحالی، به آدم

نوشید. ناگهان به سمتم برگشت و با دیدن من، ای میعمارت بودند خیره شده بود و هرازگاهی از جامش جرعه

رویش قرار داد. دستم را در جیب پالتویم فرو کردم و به سمت او روبهلبخند متعجبی زد و جامش را روی میز 

قدم برداشتم؛ ناگهان با دیدن دخترهایی که پشت جایگاه او روی زمین بودند، از حرکت ایستادم و به آنها خیره 

شدند و یور مزدند و گاه، به سمتشان حملهشدم؛ دو زن باالی سرشان ایستاده بودند و مسیر مشخصی را قدم می

 .زدندچیزی را بلند فریاد می

ناگهان با قطع شدن صدای موزیک، به سمت درب خروجی عمارت برگشتم. افراد حاضر در عمارت، با ترس به 

ها جیغ بلندی هایش روی دیوار پخش شده بود، خیره شده بودند؛ ناگهان فردی از بین آنای که خونجیدی

ها! ناگهان فردی ای بود برای فرار بقیه آنشد و همین حرکت او، جرقهور کشید و به سمت درب خروجی حمله

ی محکمی در صورتش وارد کنم که با دیدن برایان از حرکت کنارم ایستاد. به سمت او برگشتم تا ضربه

 .ایستادم

 :متعجب گفتم

 چیشد یهو؟-

 :برایان به جایی اشاره کرد و گفت

 .جی رو کشتجان دی-

آمدند، خیره شدم. ادوارد، هایم اسیر کردم و به مایکل و بقیه که به سمت من و برایان میدانلـ*ـبم را میان دن

 :بدون توجه به جَوّ متشنج سالن فریاد زد

 مارتین کو؟-

به سمت جایگاه او برگشتم. لعنتی! فرار کرده بود. دیگر هیچ فردی در سالن نبود. به سمت دخترهایی که روی 

 :به برایان و جورج گفتمزمین بودند برگشتم و 
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 .برین اونارو نجات بدین-

 :جان تفنگش را در هوا تکان داد و گفت

 به همین مفتی تموم شد؟ مارتین فرار کرد؟ -

 :برایان به فضای سالن نگاهی انداخت و گفت

 !نه هنوز-

صندلی حفر شده جا کرد. با دیدن سوراخ کوچکی که زیر به سمت جایگاه مارتین رفت؛ صندلی مارتین را جابه

هایم درشت شدند. برایان با خشم مارتین را از سوراخش بیرون کشید و اورا با خشم روی زمین بود، چشم

 :خیز شد و گفتانداخت. مارتین با خشم نیم

 کنید؟چه غلطی می-

 :شدم گفتمپوزخند عمیقی زدم و درحالی که به او نزدیک می

 .تموم رو تموم کنماومدم یه کار نیمه-

 :مایکل از روی زمین بلندشد و گفت

 !هنوز نه هنری عزیز-

ها، سوت بلندی زد؛ ناگهان در عمارت باز شد و افراد زیادی دستانش را به سمت دهانش برد و با استفاده از آن

ها خیره شد و درحالی که تفنگش را از جیب شلوارش بیرون وارد عمارت شدند. برایان با تعجب به آن

 :کشید، گفتمی

 .نیک، مایکل رو بیار-

سی نفر بودند؛ دور من -نیک با عجله بازوی مایکل را در دستانش گرفت و به سمت برایان رفت. حدودا بیست

ور شوند. مارتین و دوستانِ عزیزتر از جانم حلقه زده بودند و منتظر حرکتی از جانب مارتین بودند، تا حمله

 :کوباند، گفتدرحالی که دستانش را بهم می

 .نه! خوشم اومد-

 :به سمت جلو خم شد و با تمسخر گفت

 تونی منو بکشی؟فکر کردی به همین راحتی می-

 :کردم گفتمپوزخندزدم و درحالی که دستانم را در جیب پالتویم فرو می

 .فکر نکردم، مطمئن بودم-

 :دهانش را مانند کودکان جمع کرد و گفت
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 ای وای! پس چرا زنده موندم؟-

ه طرف ادوارد هدایت کردم و به او خیره شدم. ادوارد، آرام با چشم به تفنگ در جیبش اشاره کرد؛ به نگاهم را ب

عالمت تایید منظورش، چشمک زدم. ادوارد، زیرکانه تفنگش را از جیب شلوارش بیرون کشید و یک تیر، در 

 :زانوی مارتین خالی کرد. مارتین فریاد بلندی زد و روبه افرادش گفت

 !ونبکشینش-

ها های آنو جنگی که خیلی وقت پیش منتظرش بودیم، شروع شد. نیک و برایان، از مایکل در برابر ضربه

 :کردند. ویل و جان، به همراه جورج، با افراد مارتین درگیر شدند. برایان بهم نزدیک شد و گفتمحافظت می

 چیکارکنم؟-

 .تو برو اون دخترارو آزاد کن-

 .شد، به سمت دخترها رفتحالی که از میان افراد مارتین رد میسرش را تکان داد و در

رفتم، آن را روی زمین انداختم. مارتین، با پالتویم را در آوردم و درحالی که تهدیدوار به سمت مارتین می

 :کشید. باالی سرش ایستادم و با تمسخر گفتمهایش خودش را به عقب میاستفاده از دست

 گفتی؟چی می-

 :کرد گفتپوزخندزد و درحالی که به برایان اشاره میمارتین 

بینی؟ اون قرار بود جزوی از باند من باشه. همون برایانی که حاال شاگردته برای کشتنت بهت اون رو می-

 !ایگیری رو بلده؛ یه شکارچی حرفههای جننزدیک شد. تمام فوت و فن

 :تر کرد و گفت متعجب در چشمان مارتین خیره شدم. پوزخندش را عمیق

اما خیـ*ـانت کرد، بهتون نزدیک شد و ما رو فراموش کرد. اون لیاقتش مرگه! اون منتخب ما بود، قرار بود -

 .سرت رو برام بیاره

به سمت برایان برگشتم و با تعجب و بهت، به او که سرگرم نجات دادن دخترها بود خیره شدم. سرم را به 

خالی او مواجه شدم. با تعجب به اطراف را نگاه کردم. دیگر نه خبری از او  طرف مارتین برگرداندم که با جای

 .بود و نه افرادش

 :جان از روی زمین بلند شد و گفت

 کجا غیبشون زد؟-

اش را در دستانم گرفتم و در چشمان متعجب آبی رنگش ور شدم و یقهبی توجه به جان، به سمت برایان حمله

 :فریادزدم
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 ها؟ تو خیـ*ـانت کردی؟تو اون منتخبی؟ -

ای از دهانش خارج نشد. سرش را پایین انداخت تا برایان دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید؛ اما هیچ کلمه

 :چیزی بگوید که صدای اِما، در فضای سالن پیچید

 !هنری عزیز-

ش را نزدیک ی سالن نشسته بود. پوزخندزد و درحالی که کف دستبه سمت منبع صدا برگشتم. کنار پنجره

 :برد گفتدهانش می

 !خوب بخوابی-

و کف دستش را فوت کرد. گردهایی سبز رنگ، در هوا پخش شدند. پودر استخوان موش بود؛ پودری که با 

شد. از برایان فاصله گرفتم. ِاما به سمت پنجره برگشت ی جهان میترین پودر کشندهیک سری ورد، خطرناک

جان اِما، روی زمین افتاد. جان و ویل ی بیاش زد. جنازهجورج، تیری در پیشانیتا از آن خارج شود که ناگهان 

روی زمین نشستند و شروع به سرفه کردند. برایان به عقب هولم داد و رو به دخترهایی که همدیگر را بـ*ـغل 

 :کرده بودند، فریادزد

 !فرار کنید-

ترها از روی زمین بلندشدند و به سمت درب خروجی مایکل به دیوار تکیه زد و شروع کرد به سرفه کردن. دخ

 :اش به خس خس افتاده بود، با صدایی گرفته گفتعمارت دویدند. نیک روی زمین افتاد و درحالی که سـ*ـینه

 !هنری، فرار کن-

ی انسان را نابود دانستم این گرد لعنتی ریهاش خیره شدم. میهای بستهبه طرف نیک برگشتم و به چشم

هایش را بسته بود و رد. نفس تنگی شدیدی بهم دست داد. ناگهان یادم آمد که برایان آسم دارد. چشمکمی

کرد. بازویش را در دستانم گرفتم و به سمت در خروجی سالن هدایتش کردم. او را از سالن بلند بلند سرفه می

حال، به نگی برخورد کرد. بیبیرون انداختم. روی زمین خاکی بیابان موهاوی فرود آمد و سرش به تکه س

ها چهارچوب در تکیه زدم و آرام روی زمین سرخوردم. موبایلم را از جیب پالتوام بیرون کشیدم و به پلیس

 :زنگ زدم. موبایل را به سمت یکی از آن دخترها پرت کردم و گفتم

 .بگو سریع مکان رو ردیابی کنن و بیان-

کرد به صحبت کردن. کنار برایان دراز کشیدم و آرام صورتش را دخترک، با ترس موبایل را گرفت و شروع 

 .لمس کردم

 .هایم بسته شدندکم کم، مکان گنگ شد و چشم
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*** 

 .هایی که باالی سرم قرار داشتند خیره شدم؛ به گمانم در اتاق عمل بودمبه المپ

 :بست گفتهایم را میسوفیا لبخندی زد و درحالی که چشم

 !باید بخوابی-

*** 

 :سخن نویسنده

 .سالم به دوستانی که رمانم رو دنبال کردند

م از باعث افتخارمه که رمانم رو انتخاب کردید و زمان باارزشتون رو برای خوندش صرف کردین. امیدوار

گی ه بزربموضوع رمانم خوشتون آمده باشه. هنری جونز، اولین رمان من بود. اگه هر ایراد یا اشکالی داشت 

شه! بید! درسته آخرش با مصیبت تمام شد؛ اما شاید این مصیبت در جلد دوم به خوشی تبدیل خودتون ببخش

 .شماین داستان ادامه داره و مطمئن باشید برای جلد دوم خیلی قوی تر و پرانرژی تر وارد عمل می

خیلی سریع خوام. آخر رمان خاطر تمام اشکاالت ریز و درشتش ازتون معذرت میمنتظر جلد دوم باشید! به

های هام مجبور شدم به همین زودی تمامش کنم. امیدوارم از شخصیتخاطر درسدونم؛ اما بهاتفاق افتاد می

 رمانم چیزهای ناچیزی یادگرفته باشید

ها قرار داده ی انسانگر یکی از صفاتی بودند که خداوند بخشنده در غریزهها، نشانهرکدوم از آن

 .نهایت لـ*ـذت رو برده باشید امیدوارم با خوندنش است،

 .سپارمشما رو به خدای بزرگ می

 "حنانه. حافظی"

 !پایان جلد اول

1399/11/27 

 ظهر 1۵:0۷

 دوشنبه
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 98رمان  انجمنمنبع: 

 تایپ و دانلود رمانمرجع  98رمان 

ایپ و ت ،محفلی دوستانه برای ایرانیان است. در صورت تمایل به هر نوع همکاری با مجموعه 98انجمن رمان 

 بر روی لینک زیر کلیک کنید: ،دل نوشته و آثار خود و یا خواندن آثار دیگران ،نشر رمان

 98عضویت در انجمن رمان                                                     
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