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برای ماهان و کیان آریایی
بزرگ قهرمانان کوچکم
آ.ک 



، سکوت.  صدای فریادی. نفسی بریده. سپ
سوسوی نوری در اعما تاریکی. 
پسر کوچک بود. بسیار کوچک. 

موج ها او را با خود می بردند، جریان آب او را با خود می کشید، 
چرخید و چرخید تا موجی کم رم او را در میان گرفت و به خشکی برد. 

گمان کنم می دانم داستان او چه طور به پایان می رسد. 
ترس زندگی را نابود می کند. روح را می خورد. 

اگر ترس سد راه باشد، فق یک نتیجه خواهد داشت. 
رم.  خیلی زود باید او را با خود ب
ر ماندم.  به تماشا نشستم و منت
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متولد

ـل االکلن باال و پایین رفت.  فـک پسـر اولین چیزی بود که حرکت کرد و م
دندان های بر یکدیگر ساییده شد، شن از بین دندان های بیرون ریخت. 

» لب های پسر تکان خورد.  «آآآآآآی
کوشـید چشـمان را باز کند، اما نور به چشـمان سیلی زد، پ دوباره 

آن ها را بست. 
احسـاس سـرما می کرد، پشت خی بود. انگشتان را جم کرد و از 
این کـه دیـد هنوز هم از خواسـته ی او پیروی می کنند، غافلگیر شـد. پنجه ی 
پایـ را حرکـت داد و آن هـا هم حرکت کردند. دسـت را بلنـد کرد و روی 

بدن کشید. دو پا، قفسه ی سینه، سر و بینی. 
همه شان همان جایی بودند که باید باشند. 

به آرنج تکیه داد و نیم خیز شد. احساس کرد دل به هم می خورد. به 
جلو خم شد، ع زد، اما باال نیاورد. 

شت.  هم و مه آلودش گ هن م حالم خوب نیست. این فکر از 
اشت تا تعادل را حف کند، اما دردی در  پسـر دسـت را روی زمین گ
.» دسـت را پ کشـید و از الی چشمان نیمه بازش به  بازوی دوید. «آ
ودی ، و نه خراشـی.  ود. نه بریدگی، نه ک آن نگاه کرد. نشـانه ای از جراحت ن
ه ی  دوباره دست را روی زمین فشار داد، اما دندان های درد باز هم در ماهی

دست فرو رفت؛  انگار گازش می گرفت. 
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.» حتمـا بازوی آسـیب داخلـی دیده بود، اما چه طـور بهتره دوباره  «آ
به فشار نیارم. 

ـزش را نیـ مـی زد.  سـردرد هـم داشـت، درد شـدیدی یـک طـر م
ال دلی درد گشتند، اما جز حلقه های مو چیزی پیدا نکردند.  انگشتان دن
همین طور که به زحمت روی زانوهای می نشست با احتیا چشم های 
را کام باز کرد و از فاصله ی بین انگشتان به دوروبر خود نگاهی انداخت. 
او در ساحلی بود با شن های طالیی؛ ساحلی امتدادیافته بر کرانه ی اقیانوسی 
آبی و بی پایان. امواج کنجکاو، خود را تا پی پای او می کشاندند، سپ عقب 
، در سمت راست پسر، به  انیه بعد باز می گشـتند. ساح می نشسـتند، و چند 
درختان بزرگی می رسید که بر فراز آب چتر گشوده بودند. پشت سرش درختان 
دی می شدند، بعد از آن باز درختان و بوته های بیشتری بودند، انگار  به بوته ها ت
ر که نمی شد آن طرف را دید، دور ساح شنی را گرفته بود،  ز و ست دیواری س

دیواری که در امتداد اقیانوس تا جایی در سمت چ پسر ادامه می یافت. 
یند، همین بود.  همه اش همین بود. تمام چیزی که می توانست ب

پسر دست را پایین آورد، نور دیگر چشمان را نمی زد. 
من کجا هستم

واک یافت و پرس دیگری هم به آن افزوده شد.  هن پ این پرس در 
چه طور به این جا رسیدم

بـه خودش نگاه کرد. شـلوارک آبی سـیر و تی شـرت زردرنـگ نق داری 
پوشیده بود. همین. حتی کف هم نداشت. پایین تی شرت را کشید تا بتواند 
یند. حتی سروته هم می توانست آن کلمات را بخواند:  نوشته های روی آن را ب
در زندگـی واقعـی دزد دریایی ام. کلمـه ی دزد دریایی دور تصویر یک جمجمه 
و دو اسـتخوان که ضربدری روی هم قرار داشـت، خمیده نوشـته شـده بود. 

جمجمه و استخوان های ضربدری
هن فریاد کشید.  پرسشی بزرگ تر از همه ی پرس ها در 
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من کی هستم 

پسر تلوتلو خوران بلند شد. می لرزید، اما صا ایستاد. 
نکند همین حاال متولد شـده باشـد نه، اگر همین حاال به دنیا آمده بود 
که دیگر شلوارک و تی شرت به تن نداشت حتی نمی دانست این شلوارک و 

، درختان و یا اقیانوس از کجا آمده  است.  تی شرت، این ساح
ری بود نه از قای ها.  به فضای خالی اطراف نگاه کرد. نه از کشتی  ها خ
فق امواج غلتان سفیدسر. حتی یک خ هم روی شن ها نیفتاده بود. هی 

ود که مسیری را که از آن آمده بود، نشان دهد.  جای پایی ن
» پسـر از شـنیدن صدای خودش جا خورد. صدای بلند و گرفته  «آهای
بود، م صدای قورباغه ای کوچک. سرفه کرد و دانه های ریز شن، گلوی را 
خراشـید. انگشـت را در گلوی فرو برد و سـعی کرد آن ها را بیرون بکشد، 

اما چیزی پیدا نکرد. زبان هم به کارش نیامد. 
» این بار صدای بلند بود، اما انگار  کمی بلندتر از ق فریاد کشید: «آهای

آن را سوهان زده بودند، یا روی رنده ا ی شنی کشیده شده بود. 
ه های آب تـا کنارش می خزیدنـد، بعد عقب  باز هم کسـی پاسـ نـداد. ل

می نشستند. برگ های درختان در نسیمی مالیم خ خ می کردند. 
فک پسـر به هم چفت شـده بود. امکان نداشت که تنها باشد، تنهای تنها. 

حتما کسی آن نزدیکی بود؛ کسی که می توانست صدای را بشنود. 
کـ پاهایـ را در شـن ها فرو برد، زانوهای را خـم کرد تا تکیه گاه 
باشـد، آن وقـت همه ی توانـ را جم کرد و از عم وجودش فریاد کشـید: 

«آهااااااااای!»
انگار در اعما درختان چیزی منفجر شـد. غرشـی تکان داد و تک تک 
برگ هـا و شـاخه ها نیـز همـراه بـا او لرزیدنـد. هـزاران پرنـده بـا جی هایـی 
گوش خراش، خشـمگین از بر هم خوردن آرامششـان، بر فراز این صدا سـوار 
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شـده بودنـد. پرنده هـا از سـر شـاخه ها به هوا بلند شـدند؛ آن قدر زیـاد بودند 
ییر کرد. دور سـر پسـر چرخیدند و با صدای هراسـان و  کـه رنـگ آسـمان ت

خشمگین  بر سرش جی کشیدند. 
ت کند. ترس به شـکم  پسـر دسـت را بـاال آورد تـا از سـرش محاف

چنگ انداخت. 
پرنـدگان بال هایشـان را محکم تـر به هـم زدنـد. هـر بـار که آن هـا را به هم 
می کوبیدنـد، استخوان هایشـان چ چـ می کـرد و ک می آمد. پرهایشـان 
چنان سـی شـده بود که به شمشـیری نوک تیز می ماند. منقارهایشـان هم 
درازتـر شـده بـود و به هـم  خوردنشـان تک تک تک  صـدا می داد. سـروصدای 
پرنده هـا، کـه انگار خودشـان را باد کرده و جلوی نور خورشـید را گرفته بودند، 

گوش را کر می کرد. 
پسر دوید. 

ود.  اما جایی برای پنهان شدن ن
روی شـن ها چهاردسـت وپا رفت تا از دست پرنده ها بگریزد، اما زمین زیر 
پای لرزید. صخره ای سیاه و نوک تیز راه را بسته بود، گویی تهدید می کرد 

که اگر جلو بیاید در بدن مانند نیزه فرو می رود. 
نف نف زنـان بـه عقـب برگشـت، امـا پرنـدگان هنوز هم آسـمان باالی 
ز دوید. تاریک و پر  سرش را در تصر خود داشتند. پسر به سمت دیوار س
ر می رسید، ولی شاید می توانست آن جا پنهان شود. اما وقتی  اح به ن از اش
کنان پی خوردند و جم شدند. صدای  نزدیک شد، شاخه ها در مقابل غ غ

بلند هیــــــــــس از میان برگ ها بیرون آمد. 
پسر فریاد کشید، بعد تا آن جا که پاهای قدرت داشت باسرعت به عقب 
دوید. دوید تا به انگشتان جست وجوگر جزر و مد تازه رسید و پاهای خی 
ر می رسـید، اما حاال امواج حری به هر زحمتی بود  ال آرام به ن شـد. آب ق

خود را تا م پای می رساندند. 
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امواج او را می خواستند.   
می خواستند او را در خود بکشند.    

می خواستند او را به زیر بکشند     
پسـر به وسـ سـاح گریخت، به جایی که متولد شـده بود. تا جایی که 
می توانسـت خـودش را جمـ کرد و چشـم های را محکم بسـت. همه چیز 

ترسناک شده بود. همه چیز بد شده بود. چه طور چنین چیزی امکان داشت
«روزی  روزگاری...» این را با خود زمزمه کرد: «روزی روزگاری، پسری بود 

که پنهان شده بود.»
ر شد  ر شد تا پرنده ها یا صخره ها یا درخت ها یا آب حمله کنند. منت منت

تا آزارش دهند. 
شت تپ قل آرام گرفت و هیاهوی  اما هی اتفاقی نیفتاد. کمی که گ
اطراف ساکت شد. پسر الی یکی از چشم های را کمی باز کرد. پرندگان 
دوباره به همان اندازه ی معمولی شان برگشته بودند و با شتاب به پشت دیوار 
ز می رفتند. درختان آهسته در نسیم تکان می خوردند و شاخه هایشان به  س
ود، به نوار کم رنگی  آسمان اشاره می کردند. در امتداد ساح چیزی جز شن ن
ر می رسید. امواج اقیانوس تمام راه تا  اهت داشت که م خامه نرم به ن ش

اف را می رقصیدند. 
هیاهو یک بار دیگر ساکت شد. 

دست های پسر لرزان، در دو سمت بدن افتادند. 
نمی دانست کیست یا کجاست، اما می دانست در این ساح در امان نیست 

و جایی هم برای رفتن نداشت. 
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خورشـید در آسـمان نشسـته بود و پسـر را تماشـا می کرد. پسـر هم سعی 
کـرد بـه او چشـم بدوزد ـ شـاید او راه فـرار از این جا را می دانسـت ـ اما نور 

چشمان را زد. 
بـه زانوهـا و سـا پاهـای برهنه اش، به هـر دو پای برهنه اش خیره شـد. 
دسـت ها و پاهای اسـتخوانی ای که م تکه ای چوب بودند. دسـتان را از 
هم باز کرد. حتی اگر انگشتان را هم تا جایی که می توانست ک می داد 

باز هم دست هایی کوچک داشت. 
ه ها را در چنین ساح ترسناکی تنها به حال خود  سـر درنمی آورد. پسـرب

رها نمی کنند، مگر نه
شـاید سـرن این معما پی خودش بود. به جیب های دسـت کشـید 
ن شـود.  م و چیزی ح نکرد، اما انگشـتان را در جی فرو برد تا م

چیزی آن جا بود. چیزی نرم. آن را بیرون کشید و باال گرفت. 
ه هایی  تکه پارچـه ی کوچکـی بود، چهارگوشـی حدود هشـت سـانت، بـا ل
ر می رسید. روی  سـاییده، به رنگ آبی خاکسـتری که لکه دار و فرسوده به ن

آن عالمت هایی رنگ و رو رفته بود، اما پسر از آن ها سر در نیاورد. 
آه کشـید. این چهارگوش پارچه ای به هی کدام از پرسـ های پاسـ 

اشت.  نمی داد. دوباره آن را در جی گ
برچسب شلوارک هم آن قدر کم رنگ شده بود که چیزی از آن دستگیرش 
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نمی شد. پ تی شرت را درآورد. روی برچسب آن کلمات دود دودز1، ن  م2، 
ن بود اسـمی  م 12ـ  10 نوشـته شـده بود. پسـر دماغ را چین انداخت. م
تـه امکان داشـت ن م  اشـد. ال دارد، امـا امیـدوار بـود اسـم «دود دودز» ن
12 ـ 10 سن باشد. شکم صدا کرد، انگار می دانست او درست می گوید. 
ال سرن های دیگری گشت،  دوباره تی شـرت را پوشـید و در سـاح دن
ود. فق شـن  هـر چیـزی که شـاید به چشـم نیامده باشـد. اما چیزی ن
سـفید زردفامی دیده می شـد که انگار زمانی سـفید روشـن بود، اما حاال به 
زی که بگویـی روی دیوار  شست وشـویی حسـابی نیـاز داشـت. هر رنگ سـ
ز خیلی خیلی کم رنگ، نزدیک کناره ی دیوار، جایی  درختان پیدا می شد، از س
ز سیر و ترسناک البه الی شاخه ها؛  که خورشـید روی برگ ها می تابید، تا سـ
در اقیانوس پهناور هم هزاران رنگ آبی گوناگون در هم تاب می خوردند. انگار 

همگی به موسیقی سکوت گوش می دادند. 
ر می رسـید، اما پسـر دسـت را خوانـده بود.  حـاال سـاح بـی آزار بـه ن

می دانست این حقه باز می خواهد او را به دام بیندازد. 
اما او فریب نمی خورد. فق یک امید داشت، امیدی کوچک که در قل 
در جوش وخروش بود ـ او به این جا تعل نداشت. نمی توانست به   یاد بیاورد 
اس های را از کجا آورده، اما امکان نداشـت در این سـاح خالی چنین  ل
اس هایـی باشـد. این جـا خانـه ی پرندگان ترسـناکی بود کـه ناگهان بزرگ  ل
ود چه موجودات دیگری این جا زندگی می کنند. او آن  می شدند و هی معلوم ن
صدای هیییسسس را شنیده و لرزش زمین را احساس کرده بود. چیز دیگری 
هن  ز بود. چیزی بسـیار ترسناک تر. می توانست آن را در  هم در دیوار سـ
یه خرسی غول پیکر با سر گرگ، با دندان هایی آن  قدر  تجسم کند؛ هیوالیی ش
لعد.  تیز که درختی را تکه تکه کند، و دهانی آن  قدر بزرگ که پسر کوچکی را ب

1- در زبان انگلیسی Dude به معنای شیک پوش است.
اس برای چه اندازه ای مناسب است.  » است که نشان می دهد ل 2- ن.م مخف «نوجوان متوس
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پسـر لرزید. بله، این جا خانه ی آن ها بود؛ نه خانه ی او. پسـر حتما خانه ی 
ا و...  اب بازی و غ اس و اس دیگری داشت، پر از ل

ا فکر کـرد قاروقور شـکم درآمد. صا تر نشسـت. از  همیـن کـه بـه غ
ه ها باید آب و  ه ای که چشم باز کرد تا حاال چیزی نخورده بود و پسرب لح
ا الزم دارد، اما خب آن موق  ال ح نکرده بود غ ا می خوردند، مگر نه ق غ
شته بود، از  ا از سرش گ ول این بود که بفهمد کجاست. حاال که فکر غ مش

نوک پا تا دهان فق ول خوردن بود. 
ا  هـر طـور بـود بلنـد شـد و روی پاهای ایسـتاد. بـه خودش گفـت: «غ
ا پیدا  می خورم. اون وقت حتما یادم می آد خونه م کجاست.» اما از کجا باید غ

ال.» زش به او پاس داد: «از یخ می کرد م
با هجوم بخار سردی به صورت پسر، چشمان از حدقه درآمد و نفس 
ال بزرگی با در باز جلوی  در سینه ح شد. بخار سرد که کنار رفت، یخ
ایستاده بود. قفسه های بر می زد و پر از خوراکی بود: ساندوی بوقلمون با 
بسته بندی نایلونی؛ کاسه  ای ژله که نصف را خورده بودند؛ شیشه  های س 
ه ی پیتزا؛ کیسه های کلم بروکلی و اسفناج و  گوجه، خردل و مایونز؛ یک جع
ال در دو سمت او  ه ای شیشه ای، یک کیک توت فرنگی. درهای یخ در محف
قه بود پر از شیر، آب میوه، شکالت با رویه ی  باز بود و روی درها یک عالمه ط

آجیلی، پنیر، و کره. 
ر می رسید و پسر می خواست همه ی خوراکی ها را  همه چیز خوشمزه به ن
» اما چه طور ممکن  زیجات. «ایول ته به غیر از سـ یـک لقمـه ی چ بکند، ال

بود آیا این ها واقعی بود
ری ها دست کشید. توپر بودند.  به کاسه ها و ب

 « «آخه این چه جوری از این جا سر درآورده
دسـت را جلـو بـرد تـا اول شـکالت را بـردارد، امـا همین که دسـت به 
قه ی روی در رسید، چیز سفیدی به چشم خورد؛ چیزی در آن طر در.  ط
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ای بیشتری بود سرن بود به خودش قول داد همین که تحقیقات  آیا غ
را به سرانجام رساند، برگردد و شکالت و کیک را بخورد، بعد در ها را بست. 

هم و تاریک منعک  ال تصویر او را م سـ نقره  ای رنگ بیرون در یخ
می کرد. به آن جایی که می بایست صورت باشد، ضربه زد. دل می خواست 

یند، اما این تصویر بسیار محو بود.  می توانست خودش را خوب ب
چیزهای دیگری هم بودند که تصویرش را بر هم می زدند: آهن ربایی به شک 
درخـت نخ که این کلمات روی آن نوشـته شـده بود: قلبـم در جزایر ویرجین 
بریتانیا1 گم شده؛ گیره  ای آهن ربایی که کارت دندانپزشکی گریت اسمایلز2 را نگه 
داشته بود و روی آن با خ خرچنگ قورباغه ای تاری 1/9، ساعت 2:15 عصر 
ی آهن ربایی با دست ها و پاهایی که کنار بدن آویزان  را نوشته بودند؛ یک زام
، نقاشی شوالیه ای سوار بر اسب، بیرون قلعه ای بزرگ که چهار  بود؛ و در وس
آهن ربای برا در گوشه های نقاشی، آن را نگه می داشت. شوالیه شن آبی رنگ 

مواجی بر شانه های داشت و شمشیر بلندی را رو به آسمان گرفته بود. 
« «این دیگه چیه

گرفتگی قفسه ی سینه ی پسر باع شد فکر کند این چیزها آشنا هستند، 
اما اطمینان نداشت. به هر حال از نقاشی شوالیه خوش آمده بود. شوالیه 
ردی که  ن از پیروز شـدن در هـر ن م ـر می رسـید، م قـوی و قدرتمنـد بـه ن
ال برداشـت، نوک انگشـتان را  پی آید. پسـر نقاشـی را از روی در یخ
خند بر لب، دسـت را دراز کرد تا  دور کالهخود و شمشـیر شـوالیه کشـید. ل
ال را بگیرد، آماده بود دلی از عزا دربیاورد، اما انگشتان  دستگیره ی در یخ

خند روی ل ماسید.  به هوا چنگ زده بود. ل
ال و نقاشـی ناپدید شـده بودند و پسـر نمی دانسـت بیشـتر دل تنگ  یخ

کدامشان می شود ـ خوراکی ها یا شوالیه. 

1- ritish irgin slands
2- reat Smiles
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شکم قاروقور کرد. پسر زیر لب گفت: «می  دونم. می دونم.» دست را 
روی شکم فشار داد تا جلوی قاروقورش را بگیرد. 

ال از کجا آمده بود جادویی بود سرش را تکان داد. چه فکر احمقانه ای  یخ
جادو فق در قصه هاسـت. شـاید فق آن را به یاد آورده بود و خیال می کرد که 
این جاست. بله، بی شک همین است. فق خاطره ای بود که یک  جورهایی پی 

ارد.  انیه ظاهر شد؛ خاطره ای که می خواست سربه سرش بگ ، چند  چشم
ـال، خاطره بود، پ حتما از خانه  ی پسـر آمده بود، خانه ی  امـا اگـر یخ
واقعی اش. قلب پسر از جا کنده شد. ح با او بود، او جای دیگری خانه ای داشت. 

کاش می توانست خانه اش را پیدا کند. 
روی تلی از شن از حال رفت. وقتی با خود فکر  کرد جست وجوی خانه اش 
چه معنایی می تواند داشته باشد، اعصاب  انگشتان و پنجه ی پای تیر کشید. 
ر می رسید، اما هنوز یادش نرفته بود هنگام گریختن از  ساح حاال عادی به ن
دست پرندگان، صخره ها چه طور می خواستند بدن را سورا کنند. وقتی به 
ز نزدیک شد، چه طور دیوار دست را دراز کرد تا او را بگیرد. چه طور  دیوار س
آب او را به سمت خود کشید و کشید و کشید. اگر می خواست خانه اش را پیدا 

کند، باید از این ساح می رفت اما چه طور
ان  «روزی روزگاری، پسـری بود که گم شـده بود.» این کلمات آهسـته بر ل
اشتند. «پادشاه دلیر سرزمین،  پسـر خزیدند و با ناامیدی او را پشـت سـر گ
هزاران شـوالیه را به جسـت و جوی او به هر گوشـه وکنار جهان فرسـتاد. آنان 
شهرها و جنگ ها، اقیانوس ها و ساح ها را گشتند. سرانجام او را پیدا کردند، 

تنهای تنها. آنان او را به خانه بردند.»
خندی که نشانی از امید  یه ل ی باریک شد؛ ش ان را به هم فشرد تا خ ل
با خود دارد. بله، درست است. کسی می آید و او را پیدا می کند. کسی درست 
یه شوالیه ی این تصویر، شجاع و پرقدرت که می تواند کمک کند و او را  ش

ر می کرد.  به خانه برگرداند. فق باید ص
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«ترسو.»
پسر از جا پرید. دور خودش چرخید. 

» صدایـ هراسـان بود. در سـاح چشـم گرداند و  «کـی ایـن رو گفـت
وه را بادقت نگاه کرد.  البه الی درختان ان

ود.  چیزی ن
ود.  کسی ن

اخم کرد. خیاالتی شده بود دوباره نشست و پنجه ی پاهای را در شن 
فرو کرد. 

«تو هی جا نمی ری.»
» به هر سمتی نگاه کرد، گردن کشید  پسر باز از جا پرید. «کی این رو گفت
یند. اما صدا از دور نمی آمد، درست ب گوش بود.  که آن دورترها را هم ب

«تو ترسوتر از اونی که بتونی راه خونه رو پیدا کنی.»
صدا آن قدر نزدیک بود که شـاید حتی می توانسـت تاپ تاپ قلب پسـر را 

هم بشنود. سعی کرد قل را آرام کند. 
» پسر به سایه های درختان نگاه کرد. شاید این  «کی... این... رو... گفت
ور درختی پنهان شده بودند.  صدای پرندگان ترسناک باشد که پشت تنه ی ق

اگر سایه ای تکان می خورد، پسر می توانست فرار کند. 
«من بودم.»

بـاد تنـدی وزید و شـاخه ها تکان خوردند. پرنده ای پـرواز کرد، اما کوچک 
بود و سری دور شد. 

ال سنگ یا چیزی گشت که بتواند پرت کند. اما انگشتان  پسر دوال شد و دن
جز به شن به چیزی نرسید. مشت را با دانه های شن پر کرد. 

گفـت: «بیا بیرون.» سـعی می کرد صدایـ را آرام نگه دارد. «بیا بیرون!» 
ز پرت کرد. شـن ها روی شاخه ها پاشیده شدند  شـن ها را به سـمت دیوار س

، خ ـ و روی زمین ریختند.  ، خ ـ خ
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نه چیزی بیرون آمد، و نه چیزی تکان خورد. 
برگ ها در باد به صدا درآمدند. ابرها باالی سرش را تاریک کردند. 

ال من می گردی، خیلی دور شدی.» «اگه داری دن
آیا صدا از پشت سرش می آمد پسر روی پاشنه های پای چرخید. 

» دست های را در دو طر بدن به تندی تکان داد.  «کجایی
«این جا.»
« «کجا

«من این جام.»
« «کجا

«این جا.»
نف پسر بند آمد. 

« «تو... توی سر منی
. یه صدآفرین تقدیم به تو  ای ف فسوترین.» «زدی به هد

پسر دندان های را به هم سایید. آسمان باز شد و خورشید دوباره از پ 
ابرها بیرون آمد، اما خل پسر خوش نشد. خودش را روی شن ها انداخت. 

« «توی سر من چی کار می کنی
«هر کاری دلم بخواد.»

« «چه طوری رفتی اون جا
«از راه همیشگی.»

پسـر دسـت های را جلوی سـینه اش به هم قف کرد. صدا برای خودش 
قلدری بود که منصفانه بازی نمی کرد. 

« ینم از کجا می دونی نمی تونم برم خونه «بگو ب
«. «چون تو یه موش ترسویی

« «نخیرم، نیستم
«چرا هستی. خوب می شناسمت، تو از این ساح بیرون  برو نیستی.»
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«هی هم من رو نمی شناسی. تو تازه واردی.»
صدا خندید. «من همیشه همین جا بودم.»

پسر اخم های را در هم کشید و سعی کرد به یاد بیاورد این صدا را کجا 
شـنیده، امـا چیزی یادش نیامد. سـرش را تکان داد. حتـی خانه اش را هم 
نمی توانست به یاد بیاورد، چه برسد به صدای توی سرش. این درست که صدا 

قلدر بود، اما از کجا معلوم، شاید راست می گفت. 
اما اگر این قلدر او را می شناخت... 

« «اگه راست می گی من کی ا  م
«نمی گم.»

« «چرا
«مزه ش می ره.»

پسـر چشـم های را تنگ کرد. «اگه توی سر منی، پ نمی تونی بیشتر 
« از خودم بدونی، مگه نه

«کار من اینه که بدونم و کار تو اینه که کش کنی من چی می دونم.»
« «اون  وقت دیگه به چه دردی می خوری

« «هاها.» صدای قلدر ترسناک تر شد. «من به هی دردی نمی خورم
پسـر غرغری کرد و روی زمین افتاد. تنها همراه صدای در سـرش بود 

که آن هم خیلی بدجن بود. 
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در آسـمان، خورشـید، پرشتاب از جلوی ابرها گذشـت و خیلی زود به سمت 
نان در ساح بود.  اف پایین رفت. اما پسر هم

« «هنوز خیال می کنی چند تا شوالیه می آن و پیدات می کنن
«یکی می آد. حاال خودت می بینی.»

امیـدوار بود حرف درسـت دربیاید. خورشـید بـه زودی او را به حال خود 
رهـا می کـرد و می رفت. اگر تا آن موق کسـی او را پیـدا نمی کرد، تنهای تنها 

یند.  می ماند؛ آن هم در تاریکی. در جایی که فق هیوال می توانست ب
ز را برانداز کرد. نور چشـمک می زد؛ درسـت م چشـم هایی که  دیوار  سـ
در میان عل های روییده بر دیوار باز و بسته می شدند. شاید پرنده ها بودند، 
پرنده های ترسناک یا کوچک. شاید آن موجودی بود که هی هی می کرد، 
یا شاید آن هیوالیی بود که پسر می دانست پشت برگ ها پنهان شده؛ همان 

ر بود تا او را یک لقمه ی چ بکند.  نیمه خرس یا نیمه گرگی که منت
اقیانـوس هـم پیـ می آمـد. امـواج چـر می خوردند و در سـاح جلو 
ه ای که فرصت  ه ی مناسب بودند تا حمله کنند. لح ر لح می آمدند انگار منت

کنند تا پسر را در خود بکشند، درون هیوالیی که از همه بزرگ تر بود... 
تماشا می کردند...   

ار می کشیدند...  انت   
ر می کردند...  ص    




