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 هال رادان ن |قذ افتراداستان تعوی 

 
 :خالصه

اعتدالیبینانطبیعت،تعویذیبودبرایافتراق؛افتراقیبرایایجادعدالت،صلحیمی

ها؛ولیحال،منافسونیکازاینتعویذباطبیعت.درابتدا،منبودموتو،بدونهیچ

 .ماندمواینتعویذیکهسببافتراقمانشد

 تعویذبهمعنایجادو،طلسم*

افتراقبهمعنایجدایی،تفکیک*

 آمریکایجنوبی

 2001سال

 

 .هابایدبهیکنفربرسندچارهچیست؟قدرت -

 :جادوگر،نیک،فریادزد

 !توانیمنمی -

 :زنیباصداینازکازمیانمحفلگفت

 .کارراانجامدهیمریمکهاینمادوقلوییدراختیارندا -

محفلششدهاجازهواردهایآبیرنگشرابرایکمیتفکربست.قدرتیکهبیلینداچشم

اوبود.آزمایشیبدونبود،توانفکرراازاوگرفتهبود.اینقدرتطبیعت،برایآزمایش

 .ایهیچمقدمه

 :بودند،کسیندایامیددادرویشکههمهدوریکمیزطویلنشستهازمیانمحفلروبه

توانازدونوزادکهدریکروز،یکساعت،یکدقیقهویکلحظهبهدنیاآمدند،آیامی -

 استفادهکرد؟

منتظرینابآنجادوگرِجوانبدجوربهدلشنشستهبود.همههایشبرقزد.ایدهچشم

استرسودایشبخاطربودندتاصدایلرزانلیندابرایمخالفترابشنوند.لرزشص
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 هال رادان ن |قذ افتراداستان تعوی 

 
 .نگرانینبود.اوازفِرطخستگیوپیرسالیبهاینروزافتادهبود

 .اشراباالبردلیندادستانچروکیده

 .توانستیبدهیاَگنِس!ازآناستفادهخواهیمکردایبودکهمیبهترینایده -

 :هابلندشد؛ولیلینداازجابرخاستوگفتصدایاعتراض

 .نوصیتمنبهشماجادوگرانِقدرتمندِمحفلاستاینآخری -

اوهمکاریهایهمیشهمقطعشدیگرباآمد.انگارنفسترمیرفتهتنصدایشپایینرفته

خواستندپابهنمیهایشهمدیگرکردند.جادوگرانماتومبهوتماندهبودند.چشمنمی

 .پایاوبمانند.چندلحظهبیشترطولنکشید

*** 

 شیکاگو-کاآمری

 2022سال

 

هاکنند.آنشانرادریکقراررسمیمشاهدهالزمنبودپدرومادردخترک،دامادآینده

همبودندوگوییدانستند.آندوعاشقدیدند.همهاینرامیهمیشهیکدیگررامی

.رفت؛ولیمادرهنوزدلنگرانبودجانشانبرایهمدرمی

اوهنوزیکدیداردرستوحسابیباهمسرآیندهدخترشنداشت؛امادخترشنگران

طراحینشستهایازاتاقشرویصندلیپایهبلندنهنبود.اودرگوشهاینچیزهایمادرا

کشید.ایازایدنمیپرترهرفت،طورکهمانندچندماهگذشتهازاوانتظارمیبودوهمان

دانستنداوکرد.همهمیپرترهمینشستووقتشراصرفکشیدنیکهامیگاهیساعت

 .قدردرکارشحساسودقیقاستچه

این .صدایزنگتلفنهمراهشکهبلندشد،قلمشرارهاکردوبهطرفتلفنهجومبرد

وصلکردوزنگ،زنگِمخصوصایدنبودکهخودشقراردادهبود.بالفاصلهتماسرا

 .منتظرصدایهمیشهپرانرژیِایدنماند
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 :ایدنباصدایپرازشوقگفت

 !لت؟تونمبیامدنباسالمعزیزم،کجایی؟می -

هایورچیدهشدهبهطراحینصفههارپرباسالمبلندباالییپاسخاورادادوسپسبالـ*ـب

 .ونیمشخیرهماند

 :هایایدنبهخودشآمدباصدازدن

 عزیزم!پشتتلفنهستی؟ -

 :ازفکروخیالوغصهدرموردطراحینصفهونیمشبیرونآمدوگفت

 .آره،آره،منتظرتم -

قطعفنراقطعکرد.عادتشبود.عادتکردهبودکهبدونخداحافظیتلفنراوسپستل

بدبهشمارکندواینبرایایدنجاافتادهبود؛امااینموضوعبرایمادرشیکعادت

 .رفتوهمیشهدرصددگوشزدکردنبهاوبودمی

 هارپر!عزیزم!کیبود؟ -

 :درپاسخدادحواسشجمعشدوبهصدایبلند،ولینازکما

 .ایدنبود؛مامان!دارهمیاددنبالم -

اتاقپاسخیازمادردریافتنکردواینیعنیازیکچیزیناراضیاست.نگاهیبه

ینهچهرهایسوختشحرکتکرد.ازآینهکمدبهتمیزشانداختوبهطرفکمدقهوه

بهفکرکندوچندانخستشخیرهشد.سعیکردبالبخندیتمامخستگیشراجمع

 .انتخابلباسبیفتد

کالغیلباسیکهانتخابکردرابرداشتوپوشید.تضادبافتسفیدلباسشباموهایپر

لباسشرا .حسخوبیرابهاوالقاکردوخستگیراازچشمانمشکیرنگشدورکرد

چکدانستند.کیفکومیپوشیدوهمهاینراسادهانتخابکرد.اوهمیشهسادهمی

.مشکیشرابرداشتوتلفنهمراهخودرادرآنگذاشت
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بیرونکرد.ازاتاقکهکرد.دلیلنگرانیاورادرکنمیحالبایدبامادرشصحبتمی

نزدیکشدوناگهانآراموباشیطنتبهمادرآمد،مادرشرادرحالپختغذادید.آرام

 .مخفیکندسالمیبهاوکرد.مادرجاخورد؛ولینتوانستلبخندشرا

 :ر،رویاپننشستوگفتهارپرخوشحالازخندهماد

 !مامان!چیزیشدهکهبایددرموردشباهمصحبتکنیم؟ -

یدلشرابازکند.اینصحبتمنطقیبود،هرمادر،دقیقاًمنتظراینسوالبودتاسفره

 .هارابافرزندشمیزدمادریبایداینحرف

دیکهخودتهارپر!عزیزم!درستهکهتوبیستویکسالهشدیوواردسنیش -

 . ...تونیبرایخودتتصمیمبگیری؛ولیمی

راخواستدخترکش،موهایرنگشدهوسفیدمادرخواستادامهدهد.اومیمادرنمی

 !کندیانه؟گیریکمکخواهدمادرشدرتصمیمببیندوتصمیمبگیردکهمی

 .فتهایچروکمادرشرادردستگرهارپرازرویاپنپایینپریدودست

 .تونیبهماعتمادکنی؛ایدنآدمخوبیهمامان!می -

 .مادرشلبخندیپرازتردیدزدوهارپراینرافهمید

خوایبهشبگمپدرومادرشروهمتونیامروزبامابیایتابریمبیرون؛اصالًمیمی -

 بیارهتاشماباهمحرفبزنید؟

 :مادر،نفسشرارهاکردوگفت

 .ومادرشصحبتکردم،نیازیبهصحبتدوبارهندارممنباپدر -

 خواستبادامادشبیرونبرود؟هافقطبخاطراینبودکهمییاینصحبتپسهمه

 .گونِمادررابوسیدیگندمهارپرخندیدوگونه

 .توبهترینماماندنیایی؛تاحاضربشیایدنهماومده -

نگخانهکهبهصدادرآمد،هارپربهسرعتبهترمیشد.زصورتخیالمادرراحتدراین

 .طرفدرِخانهحرکتکردودررابازکرد
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شاخهایدنمثلهمیشهآراستهبود.لبخندیازجنسعشقبرلـ*ـبداشتومثلهمیشه،

 .بردگلقرمزیدردستداشت.خواستبغلشکندکهایدن،انگشتاشارشراباال

 .عزیزم!سرماخوردم -

 :زدهلبانشراجمعکردوگفتغمهارپر

 .بیاداخل -

 .ایدنسریتکانداد

 توکهآمادهشدی؛عزیزم!پسچرانمیایبریم؟ -

 :هارپرخودشرابهچارچوبدرتکیهدادوگفت

 .مادرمهمقرارِباهامونبیاد -

وپرایزیکسایجاخورد.انتظارآمدنمادرهارپررانداشت،امروزقراربودایدنلحظه

هارپرخیلیخوشحالمیشدکهحتماًواقعیبرایهارپربهحساببیاید.بافکرکردنبهاین

خواستخوشحالیچیزیکهاومیهاراهمراهیکند،چیزینگفت.تنهاکهمادرشهمآن

.زدهارپربود؛اماتیریکهقلبشکشید،بهاونهیب

 .دستانشرارویقلبشگذاشت

 :هارپرکهخمشدناورادید،نگرانگفت

 !ایدن!ایدن -

دردهاگاهیدانستکهاینقخارجشد.ایدنمیباصداینگرانهارپر،مادرهراسانازاتا

 . ...امااالنکرد؛آید.همیشهبانفسعمیقیخودشراکنترلمیبرایشپیشمی

 !هارپر:ایدن!خوبی؟

گرفتایرامادربهسمتآشپزخانهدویدوبایکلیوانآببرگشت.هارپرلیوانشیشه

 .نش،سفیدِسفیدشدهبودگووهراسانبهایدنیدادکهرنگِپوستگندم

بابرخورددستهارپروایدن،انگارموجیازسرماواردبدنایدنشد.قلبایدنطاقت
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 .اینسرمارانداشت

*** 

 :دکترازباالیسرایدنکناررفتوگفت

 .یقلبیبودهکهازشجلوگیریشده؛نگراننباشید،اآلنحالشونخوبهیکحمله -

پاکهایرویگونشرابهسرعتدربیمارستانپیچید.هارپراشکصدایمادرایدنکه

داشتگامبرمیکرد.دلِمهربانِهارپرطاقتناراحتیمادرایدنراهمنداشت.مادرایدن

 .کردهایاستوارشآدمرامجذوبمیوقدم

هاپیشمردهبودومادرشسهمبزرگیازصنایعکشوررادردستداشت؛پدرایدنسال

 .هایثروتمندکشوربودندهاازخانوادهازاینروآن

 :خانمهافِر،مادرایدن،جلوآمدونگرانپرسید

 ایدنکجاست؟ -

 .جابستریبوداشارهکردهارپربهاتاقکوچکیکهایدندرآن

 .جاهستخانمهافراون -

هارپررویفتاد.مادرنواراکشیدوبهطرفاتاقراهاهوادستدخترکبیخانمهافربی

 :سریعبرخاستوگفتبیمارستانمنتظرخانمهافربود.وقتیمادرایدنرادیدِصندلی

 !سالمخانمهافر -

 .کردخانمهافرنگرانبودواینخونسردیِمادرهارپراوراعصبیمی

 حالپسرمخوبه؟ -

 .مادرهارپراشارهکردکهرویصندلیبنشینند

 .هست.اجازهنمیدنکسیواردشهدکترداخل -

ایشراازهایچرمقهوههافِردستهارپررارهاکردورویصندلینشست.دستکش

 :دستشبیرونکشیدوزمزمهکرد

 . ...بیرونهواواقعاًسرده -
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 :بلندتر،روبههارپرگفت

 چیشدکهایناتفاقافتاد؟ -

ایشتعریفکند؛اماصداینالهوهذیانچیزرابرهارپربهسمتهافربازگشتتاهمه

 .شنیدایدن،اورامتوقفکرد.صدایشرامی

وگفتکهقابلفهمنبود.کلماتعجیبیکهناشناختهبودندزیرلـ*ـبچیزهاییمی

زدهبهسمتدرِوحشتمشخصاًانگلیسینبودند.طولینکشیدکهبااتفاقیکهافتاد،همگان

دیگریبهشکلعجیبیهایسقفیکیپسازدند.مهتابیخروجیبیمارستاندوی

بودکهمثلبارانشدیدیرویهاییشدهیمهتابیجاپرازخوردهشیشهترکیدند.همهمی

 .ریختندزمینفرومی

 .هارپرجیغیکشیدوسعیکردبادستانشصورتخودرابپوشاند

 :مادرایدنباترسفریادکشید

 . ...بیرونازبیمارستانبرید -

درحالهاهارپرامادلواپسایدنبود.تنهایی،دراتاقیکهدرهابستهبودندوچراغ

چه؟اگرخداییناکرد؟اگرقلبشنتوانددوامبیاوردومثلقبلشود،ترکیدنچهمی

 . ...کرده

 .رویندادذهنشاجازهپیش

 :بادادگفت

!دیشنمهافربریدبیرون،زودبامنبایدبرمپیشایدنمامان!شماباخا -

توجهبهتردیداو،مادرتردیدیدرنگاهشبودکههارپرآنراحسکرد.مادرایدنبی

 .دستمادرهارپرراکشیدوشروعکردندبهدویدن

ترکیدههایسالنهاکهدرحالدورشدنبودنددوخت.تمامچراغهارپرنگاهشرابهآن

هایسالنچراغبودندوصداهاقطعشدهبود.هنوزیکقدمبیشتربرنداشتهبودکه
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دید.چراغراهمنمیخاموششدوچشمانهارپرگردتر!حاالدیگرحتیجلویپایخود

آرامقدمبرداشت.کردوآرامیتلفنهمراهشراروشنقوه،فکرخوبیبود.چراغقوه

 .پیچیدصدایشاندرسکوتبیمارستانمیشدندوردشدهزیرپاهایشلهمیهایخشیشه

دیدنگاهنمیهارپرآبدهانشراباصداقورتدادوبهاطرافشکهجزسیاهی،چیزیرا

انداختکهدرذهنش،کرد.صداینالهایدنراکهازسمتراستشنید،لرزیبربدنش

بودودلیلِاصلیشترسیبودتهاینفقطیکبهانهدلیلشراسرمایزمستانیگذاشت؛الب

 .کهدردلشنهفتهبود

 :صدایشبیشترشبیهزمزمهبود

 !تونمببینمتایدن!کجایی؟!مننمی -

 :یایدنرانشنید؛مستاصلگفتاماصداییجزصدایناله

 !ایدن!زخمیشدی؟ -

کنجکاوانهبه .یدیواردیدایرارویآبیفِلَشگوشیرارویدیوارانداختکههاله

صدایایدندوید،سمتشرفتکهصدایفریادایدنبههوارفتواوهولزدهبهسمت

 .خوردنرانیزجایزندانستخوردکهحتیلیزهارفتداشتلیزمیپایشکهرویشیشه

نایددرِاتاقیکهایدندرآنبستریبودرابهشدتبازکرد.فِلَشراکهدرصورت

 .انداخت،اورادیدکهباچشمانبسته،دهانشبازوبستهمیشد

 .بهطرفشدویدوتکانشداد

 !ایدن!ایدنعزیزم -

بایاورفت،بدنایدنشروعبهلرزشکردوچشمانشهمینکهدستانشبهسویشانه

.روشنشدهاوصلشدندوهمهجاوحشتبازشدورویتختنشست.چندثانیهبعدبرق

 .حاال،بیمارستانپرازسکوتلذتبخشبود

بودندوهارپربابهتبهایدنخیرهشد.چشمانایدن،انگارازترسووحشتگردشده

بلندشرویایرنگهایقرمزیدرچشمانمشکیرنگشپدیدآمدند.موهایقهوهرگه
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صداییبودکهسکوتنفسصدایش،تنهااشریختهبودندونفسعـ*ـرقکردهِپیشانی

 .شکستآورفضارامیخفقان

 .هارپرلبانباریکشرابازبانشترکرد

 !ایدن!حالتخوبه؟ -

 :سرایدنباشدتبرگشتوبههارپرچشمدوخت

 . ...هارپر!من -

 .رچآبیکهداخلیخچالبودرفتهارپربلندشدوبهسمتپا

 .بذاربراتآببریزم -

 .یایدنسپردماگِسفیدرنگرابهدستانعـ*ـرقکرده

 :ایازآبخوردوگفتایدن،ذره

 چهاتفاقیافتاد؟ -

ایکهوحشتناکبودرابرزبانبیاوردکهبایادآوریقلبهارپرباترسخواستجمله

 .گفتایدن،لـ*ـبگزیدوچیزین

 :ایدنباچشمانریزشدهوکنجکاوبهاونگاهکردوگفت

 هارپر!چیزیشدهکهبخوایبهمنبگی؟ -

لبخندمصنوعیهارپرکامالًهویدابود؛لبانباریکشراانگارکشیدهبودندتاباالبیایدو

 .خودشذوقیبرایزدنلبخندنداشت

 :باهمانلبخندمصنوعیگفت

 .شدهنه،نه،چیزین -

هاییکهسالهنوزهمبرایگفتناتفاقاتتردیدداشت.هارپردخترخیلیمحکمیبود.در

مادرهارپرجداشدهنوجوانیبیشنبود،پدرشراازدستداد.پدرشنمردهبود،اواز

هایسختیکهبدونپدرسپریسالبودوبازنیدیگرازدواجکردهبود.هارپر،درتمام

دخترترسویینبود،فقطایناتفاقاتکمیعجیبجانزدودوامآورد.اواصالًگاهکرد،هیچ
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 .رسیدندمیوغریبودورازعقلبهنظر

 هارپر!توخودتحالتخوبه؟ببینم،مادرتکجاست؟ -

 :هارپربادلگرمیگفت

 .هاهمرفتنبیرونازبیمارستانمنخوبماون -

 .هباالپریدندایدنازتعجبابروانمشکیرنگشب

 !ها؟اون -

 :هارپرازگیجیخودشخندشگرفت

آره،راستشمادرتهماومدبهدیدنت.وقتیبهشخبردادیمکهتو،تویبیمارستانیو -

د!مشکلبراتپیشاومده،خیلینگرانش

وقتهیچدانستقضیهچیست.ایدن،اخممیانصورتزیبایایدننمایانشد.هارپرمی

ثروتزیادیهاخواستمادرشبرایشپولخرجکند.اوعاشقتالشکردنبود.آننمی

کارخانهدرجایجایکردننداشتند.چندینداشتندومیشدگفتاصالًنیازیبهکار

خاطرشکوفانشود.بهکشور؛ولیایدندوستداشتخودشکارکندوباثروتپدرش

گرفت.البته،بجزحقوقشرامیکردوکشکارخانهکارمیهمین،کنارکارگرانزحمت

راهیچوقتقطعهاارثیشازکارخانهسهم .گرفتحقوقماهیانهمقداردیگریپولهممی

 .کردمیکردوهرماهآنرادریافتنمی

 .هارپراورابهلبخندگرمیدعوتکرد

کنیتاقدرهمکهتالشکنیرویپایخودتباشیوتالشایدن!اونمادرته.هرچه -

اتفاقیکهافتادبهوابستهبهمادرتنباشی،بازهماونمادرتهستوتووظیفهداریهر

 .بدیاونخبر

 :دانست؛ولیبااینحالگفتهایهارپررادرستمیایدنحرف

 .خاطرشمادرمروبهبیمارستانبکشونیچیزخاصینبودکهمجبورشیبه -
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 :ایگفتهارپربالحناخطاردهنده

 ! ...ایدن -

 .یچندانینخواهدداشتترفایدهوایدنفهمیدکهبحثبیش

*** 

 !شناسم.فقطقیافشقشنگه.خودشمزخرفهمینه،نه،مناینشهررو -

 :سونیاباصورتیجمعشدهگفت

جازندگیکنید.قرارهیهعروسیکوچیکباشه.خوایدتاآخرعمراونهارپر!شمانمی -

 !فقطهمین

زمان،انگوریازتاپراازدستشکشید.همسونیافحشیایتالیاییبههارپردادولـ*ـب

 .وسهتادانهازآنراخوردرویمیزبرداشت

 :بادهانپرگفت

کارکنم.چیدونمبایدبراتهارپر!توازصبحدهنمنروسرویسکردی.منواقعاًنمی -

 !خوامکَلَتروبِکنمتومنرودیوونهکردی.فقطمی

 :هارپرسرشراازرویمیزبلندکردوگفت

ایدن،اون .عروسیکنیموهیچیآمادهنکردیماینواقعاافتضاحه!دوهفتهدیگهقراره -

 فهمیسونیا؟یکارهاروسپردهبهمنورفتهانگلیس.میهمکههمه

 .کنمتوترسیدیهارپرفکرمی -

 :اخمیمیانابروانهارپرنشست

 .ترسمترس؟مننمی -

تانشسونیالـ*ـبتاپرارویمیزگذاشتوکنارهارپرنشست،دستانهارپررادردس

 :گرفتوگفت

ترسیروپنهانکنی.اینیکتجربهجدیدویککهازازدواجمیهارپر!الزمنیستاین -

 .تغییره.توحقداریازشبترسی
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 :هارپرازشنیدنحقیقتبهستوهآمدوگفت

 . ...ترسمسونیا.منفقطمنازازدواجنمی -

 :نفسعمیقیکشیدوادامهداد

 .چیزخوبباشههمهخواممنفقطمی -

صدایزنگتلفنهارپر،حواسهارپررانسبتبهگوشیشجمعکرد.سریعتلفنرا

 .برداشتوبادیدناسمایدنلبخندیزد

 .سالم -

 :صدایهمیشهپرانرژیِاودرگوششپیچید

 . ...سالمهارپر!حالتچطوره؟باالخرهتونستی -

 :درهمکشیدهایهارپرراایاخمصداینازکزنانه

 ایدن!چرانمیای؟ -

 .خواستبهطورکلیقضیهرابرهمبزندوحاالاینایدنبودکهمی

 .زنمهارپربعداًبهتزنگمی -

صدایبوققطعشدنگوشیهارپرراازفکروخیالبیرونکشید.سونیاتعللهارپررا

 .حسکرد

 اتفاقیافتادههارپر؟ -

 :خواستبشنودچیزیبودکهسونیامیزمزمهزیرلـ*ـبهارپر،

 . ...ترسممنازازدواجمی -

*** 

کرد،حاالواردمحفلشد.جادوگرکوچکیکهچندماهپیشکسیحتینگاهشهمنمی

 .تبدیلبهیکفرماندهشدهبود.جانشینموقتلیندابهاونزدیکشد

 هاروجمعکنی؟چیشدآنا؟تونستیقدرت -

 .زبزرگگذاشتوروبندشراازرویصورتشبرداشتشنلشرارویمی
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 .کارنیازداریمکهدوتاشونروداشتهباشیم،اونهمکنارِهممعلومهکهنه.برایاین -

 :جانشینموقتلینداکهزنیگستاخبود،دستانشراگرفتواورابهسمتخودشکشید

دابنشینی،بایدآخرینخواستهاونروخوایجایلینایبودآنا.اگهمیخبرکسلکننده -

 .بهسرانجامبرسونی

 .آناباغیضدستانشرابیرونکشید

دونیتهدیدنکن؛میمنمثلتو،ماریااِکس،دنبالجاهومقامنیستم،منروبااینچیزها -

م.کنکاررومیکهبهاحتراملیندادارماین

 :یلبشنشاندوگفتکرد؛ماریاپوزخندیگوشهترمیلبخندماریااوراعصبانی

 .دمونهستیمهایخویمادنبالهدفهمه -

 :ودرِگوشِآناباتمسخرزمزمهکرد

 .وبایدبدونیکهمنفعالًمقاممبالیندابرابره -

 :لرزید،دستانشراباحرصباالبردوزمزمهکردآنادرحالیکهفکشازخشممی

- modes... . 

آرامشلوسترهایسالنبالرزشیوحشتناکبهپایینافتادندواینآنابودکهحاالبا

 .رفتبیشتریبهسمتاتاقشمی

*** 

یکرستورانِشیکبرایجبراننبودنشکافیبود.هارپرقاشقرارویبشقابگذاشتو

 :گفت

 کردی؟کارمیخب،انگلیسچی -

 .ولیقصدایدنپایینگذاشتنقاشقنبود.اوهمچناندرحالِخوردنبود

مناصالًکردبهعنواننمایندهشرکتبرم،دونیکهمادرممنرومجبورکار.البتهمی -

هایانگلیسباشرکتترینکاررودوستنداشتم؛ولیخبباورتمیشهیکیازبزرگاین

داریبابیلگیتسصحبتکههاخیلیقدرتمندبودن،مثلاینماقراردادبست؟!اون
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 !نقصکنی،باهوشوبیمی

 .هبودحسحسادتدروجودهارپر،هنوزرخنهکرد

 رئیسشونیکزنبود؟ -

 .هایشرادرهمکشیدایدنبافکراخم

 طور؟معلومهکهنه،چه -

 .لبخندهارپرکامالًمصنوعیبود

 .طوریپرسیدمهیچی،همین -

ایدنبعدازآننهارمفصلازرستورانبیرونآمدندوسوارماشینشدند.مثلهمیشه

بهتریندستر،رانندگیایدنحرفنداشتواویهارپنشست.بهعقیدهپشتفرمانمی

هارپردرحالیکه .فرمانراداشت؛اماحاالبهترینفرصتبرایبازکردنصحبتبود

 :کرد،گفتیلباسمشکیرنگشبازیمیداشتباگوشه

 .خبایدنمنتصمیمگرفتمعروسیروتویهمینشهربرگزارکنیم -

 :کرد،گفتلوبودوبادقترانندگیمیایدندرحالیکهفقطنگاهشبهج

کالیفرنیاچیه؟یاامکاننداره.منیهشهرعالیروبرایعروسیانتخابکردم.نظرتبا -

شهرهایانگلیسهمخیلیخوبن. .شایدهمفلوریدا.نه،نه،نه!نیویورکهمخیلیخوبه

 . ...جاکهبودممناون

 .همراهشرابیرونآوردوبهدستهارپرسپردروبود.تلفنهنوزهمحواسشبهروبه

هایصفحه.منازتویاینترنتچندتاباغمجللتویگالریرونگاهکن.بخشعکس -

 .پیداکردمکهواسهعروسیکامالًمناسبن

هاییکهایدنگرفتههارپرنگاهاجمالیبهگالریِگوشیایدنانداخت.حتیوقتیبهعکس

 .ظرشعوضنشدبودهمنگاهکرد،ن

جاجشنعروسیروبگیریم.بعدشهمبلیتبگیریموایدن!نظرمنبااینهکههمین -

 .بریمنیویورک،خونمون
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 .ایدنرویبرگرداندبهسمتهارپر

گرفتنجورینیازیبهبلیتاصالًنظرتچیههموننیویورکعروسیروبگیریم؟اون -

هواپیمایشخصییتهواپیمابگیریمومجبوریمباذارهبلنداریم.هرچندکهمامانمنمی

 .بریم

 .یگوشیروخاموشکردوسعیکردباایدنیکصحبتمنطقیداشتهباشدهارپرصفحه

وقتالزماون .جاعروسیروبگیریمببینایدن،مابایدشرایطروبسنجیم.بهترهاین -

جاتونیمعروسیرواینمی .دیگههمهفامیلروبکشونیمنیویورکیاهرجاینیستاین

.بهترهعزیزمجوریبگیریموبایهبلیت،بریمنیویورک.این

خاطرراضیبودنکههنوزهمتهدلشازاینتصمیمناراضیبود؛ولیبازهمبهایدنبااین

 :هارپرلبخندیزدوگفت

 .هرچیتوبگیعزیزم -

کامالًقابلیتِمتینوآرامایدنبود.عشقازتمامرفتارایدنهارپر،عاشقهمینشخص

گذاردوهمچنیننمیپسندیدکهاودرابرازاحساساتکممشاهدهبود.هارپراینرامی

 .داشترابهعشقاووامیروییایدنبودکههارپرکند.میانهپرواییهمنمیبی

*** 

ترینصمیمیکردند.سونیا،هوکناریصحبتمیرویهمنشستهبودندوازهرگوشروبه

کرد.سونیاهماعتمادمیدوستهارپربود.هارپربسیاراورادوستداشتوهمیشهبهاو

کردومانندیمسائلبهاوکمکمیهمهمتقابالً،دوستخیلیخوبیبرایهارپربود.در

 .دارهارپربودخواهریمهربان،دوست

 دونی؟یراجعبهجادوگرهامیهارپر!توچیز -

 :هارپرباچاقوتکهسیبیرابرداشتوباخندهگفت

 .هاستهاواسهفیلمدونیکهایننه،بیخیالسونیا.توکهبهاینچیزهااعتقادنداری،می -

 :سونیاسریتکاندادوگفت
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 ولیاگهواقعیبودنچی؟ -

 :رفت،گفتمیطورکهبهسمتآشپزخانههارپربرخاستوهمان

 .خواستکهیکجادوگرباشمصورتخیلیدلممیخبدراون -

 .سونیاخندید

 .کردمبخواییهجادوگرباشیجداً؟فکرنمی -

 :هارپرسریتکاندادوگفت

 .کردم.ترجیحمیدمعادیباشمخبخودممفکرنمی -

 .راعوضکندیسونیا،لبخندیشایدتلخنشست.سعیکردبحثرویلبانبرجسته

.خوادیکپرترهازمبکشیکنی؟خیلیدلممیهنوزطراحیمی -

بازداشت.هارپرخواستچیزیبگویدکهصدایزنگتلفنهمراهاوراازصحبتکردن

 :داددیدننامایدنلبخندیزد.بالبخندجوابتلفنراکهنگاهکرد،با

 سالمعزیزم!حالتچطوره؟ -

 :چنانپرانرژیایدندرگوششپیچیدصدایمهربانوهم

 سالمعشقم!منخوبم.توچطوری؟کجایی؟ -

 .هارپررویمبل،کنارسونیانشست

 .مرسی،منپیشسونیاهستم.قرارهامروزبریملباسعروسببینیم -

نیالبخندیزدوسریبهنشانهموافقتتکانداد.صدایایدنازپشتگوشیهمکامالًسو

 .مشخصبود

 .خیلیعالی،منهمامروزمرخصیگرفتم،بهترهباهمبریم -

 :سونیاباصدایبلند،باخندهگفت

 .تونینهایتتالشخودتروبکنیذاریملباسعروسروببینی؛ولیمیاوه!مانمی -

 .ایسردادوباگفتن»دارممیامدنبالتون«گوشیراقطعکرددنقهقهای
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 .روگذاشتهارپرخندیدوگوشیرارویمیزکوچکروبه

 .بهترهزودتربریمحاضربشیم.ایدناصالًآدمصبورینیست -

 .یهارپرزدوبلندشدسونیارویشانه

 .موافقم.بهترهزودتربلندشیتابریم -

*** 

جیدیموزیکازهمهجابلندمیشد.عروسودامادهنوزنرسیدهبودند؛ولیصدای

بلوندکردهبود،اینآهنگراپخشکردهبود.ازنظرمادرهارپر،کهبهتازگیموهایشرا

مجلسبههمراههمسرنشستهبودوایازآوربودند.پدرهارپردرگوشههاسرسامآهنگ

گرمیازهمسرسابقشکردهبودکهاینادرهارپراستقبالمنتظروروددخترشبود.م

جابخورد.البتهپشتایناستقبال،هیچقصدیقضیهباعثشدهبود،همسرسابقشحسابی

نشاندهدکهخودشودخترشبدونحضوراوزندگیخواستنبود.مادرهارپرفقطمی

 .خوبیدارندوخوشبختهستند

 :گفتصدایسونیاکهباخندهمی

 !هارسیدنداون -

مادرهارپرراازجایبلندکرد.هارپروایدن،دوعاشقیبودندکهسواربرمازراتی،

 .آمدندداشتندبهطرفباغمی

خوشحالیچشمانآبیِمادر،ازدیدندخترزیبایشبرقزد.اینبرق،برقاشکیبودکهاز

کرد.همهآمدهبودند.میهجمعیتنگاهزیادبرچشمانشنشستهبود.هارپرباخوشحالیب

کسوقت،هیچپسرشبود.اوهیچایازمجلسسراپامنتظرورودتکمادرایدندرگوشه

یهمهستند.ایدن،باعشقدرداشتهمهاندازهراازطبقهباالنظارهنکردهبودواعتقاد

ید.هارپردرآنلباسِتوریِهارپرراکشیدتابیرونبیاماشینرابرایهارپربازکردو

رسید.اوقطعاًزیباتریندختریبودکهایدنتابهحالبهرویاییبهنظرمیسفید،بسیار

ه.عمرشدید
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 :هارپربالبخند،روبهایدنگفت

 .قدرفامیلداشتهباشیمکردماینقدرجمعیت!فکرنمیچه -

 :دوروبههارپرگفتیباصداییکرایدن،خنده

 .کردمباورکنخودممفکرنمی -

بود.حتیاوایکهمربوطبهعروسودامادبود،ایستادهکشیش،انجیلبهدستدرمحفظه

عاشق،بیشکبهترینهمازاینهمهعشقایدنبههارپربهوجدآمدهبود.عقدایندو

 .عقدیبودکهتابهحالخواندهبود

کسانیکههاواردآنمحفظهشوند.تمامبرایآنزوجعاشقبازکردندتاآنهمه،راهرا

 .نشستندهاییکهازقبلآمادهشدهبود،جابودند،رویصندلیدرآن

کشیش،صلیبیکهبهگردنشآویختهبودرالمسکردوروبهایدنوهارپرکهمنتظربه

 :همخیرهشدهبودند،گفت

 .هستیمتاشاهدپیوندایندوعاشق،درازدواجیرسمیباشیمجاامروز،مااین -

 :روبهایدنکهفقطبهزیباییهارپرخیرهشدهبود،گفت

داشتنیرابهعنوانهمسرقانونیخودتشما،آقایایدنهارفر!اینخانمدوست -

 پذیری؟می

 .ایدنحتینگذاشتحرفکشیشتمامشود

 .بله -

رنیزپرسیدوهارپربالبخندبلهرازمزمهکرد.روبهسونیاکههمینسوالراازهارپ

 :هارادردستداشت،گفتحلقه

 .هالطفاًحلقه -

هارابهسمتشانگرفت.ایدنباعشقحلقهرادردستهارپرسونیالبخندیزدوحلقه

 .کرد

 .کنمبااینحلقه،منباتوازدواجمی -
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بهلرزهدریهارپرراببوسدکهناگهانزمیندنخواستگونهمراسمکهبهپایانرسید،ای

 :فشردوگفتکشانپراکندهشدند.هارپرباترس،دستایدنراآمد.مهمانانجیغ

 !یعنیچی؟!ممکنِزلزلهباشه؟ -

 :ایدنزیرلـ*ـبزمزمهکرد

 .فکرنکنم -

کند.اورادید؛تاسونیاراپیداهارپرنگرانروبهسونیاکرد؛ولیسونیانبود.چشمگرداند

هاگرفتهبودوزیرآنولیخیلیعجیب.سونیاچشمانشرابستهبود،دستشراروبه

رابشنود.بالفاصلهباغ،ازآنتوانستکردکههارپرنمیلـ*ـبچیزهاییرازمزمهمی

هوشیکطرفیماندهبودندکههرکدامبهاخالیشدوفقطمادرایدنوهارپرمهمان

شدهبود.هارپردستایدنرارهاکردوبهطرفافتادهبودندوازبینیشانخونجاری

متوقفشد.انگارچیزی،مانعراهرفتناوشدهبود.جیغیمادرشدوید؛ولیدراواسطراه

ایکهبهپیشانیشخورد،بهزمینافتاد.طرفاودوید؛ولیباضربهکشیدکهایدنبه

فشردهشدوهارپراینراحسکرد.بهسمتشخصیکهدستشراگرفتههارپردست

 . ...کهبودبرگشت

*** 

.چشمانبیفروغشرابازکرد.همهچیزدرنظرهارپر،ناآشناوغریببود

یایدندرگوششپیچید.صدایافرادزیرلـ*ـبنامایدنرازمزمهکردکهصدایناله

 .شنیدنبوددیگریازدورقابل

 .جاروترککنیتونیهمیناآلناینتوکارخودتروکردیآنا!می -

 .مونمماریا!بهمندستورندهجامیمنهمین -

 .صدایپوزخندماریاروشنید

 .درسته،منچهکسیهستمکهبهشمادستوربدم؟!شماجانشینِلینداهستید -

رادانستدراطرافچهخبراستواومیهارپرهنوزدرکدرستیازچیزینداشت.ن
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 .شنیدهاییراکرد.بااحساسسوزشدستش،آخیبلندگفتکهصدایقدمناراحتمی

 :بهطرفکسیکهدستشرابریدهبودبرگشتوگفت

 !زنی؟توکیهستی؟چرابهمنآسیبمی -

کردوخونایشنگاهدادهتفاوتبههارپر،دادوبیدختریکهاینکارراکردهبود،بی

تکرارکردکهایدندستهارپررارویسنگسفیدرنگریخت.همینکارراباایدنهم

 :بودبرگشتوگفتدادیزدودستشرامشتکرد.هارپربهطرفایدنکهکنارش

 ایدن!حالتخوبه؟ -

 :حالچشمشرابازکردوگفتایدنبی

 منخوبم.توخوبی؟ -

دادوچیزینگفت.دستانشبستهبودندوقدرتانجامکاریراهمهارپرسریتکان

 .نداشت

داشتبهطرفآندختربرگشتکهحاالباالیآندوسنگخونیایستادهبودوانگار

 :کرد.باصدایایدنبهسمتاوبرگشتهارابرایمراسمیآمادهمیآن

 ! ...هارپر -

 :هارپربابغضیکهدرگلوداشت،گفت

 جانم؟ -

 :جانیزدوگفتایدنلبخندبی

؛حتیزمانتولدمونهمباهمبهدنیااومدیم،پسدونیکهماهمیشهباهمبودیممی -

 . ...تحتهیچشرایطی

 :هارپرحرفشراقطعکرد

 .شیمازهمجدانمی -

 .تازمانیکهمرگماروازهمجداکنه -

 .رویلبانشنشستیاشکیهایهارپرلرزیدندوقطرهلـ*ـب



 

 

 
21 

 هال رادان ن |قذ افتراداستان تعوی 

 
 !هارپر -

 :هارپرباکنجکاویبهسمتصدابرگشت.بادیدنسونیادهانشبازماند.بالکنتگفت

 !نیاسو -

 :صدایدیگریازپشتسونیاآمد

 !آنا -

 :آنصداکهحاالزنیقدبلندبود،جلوآمدوگفت

 .اسمشآناست -

ایتقالارداشتبرایگفتنکلمههارپردهانشبرایحرفزدنبازوبستهمیشد.انگ

 :کرد.آنزنِقدبلندگفتمی

جابهترهمراسمروشروعکنیم.نبایددیرکنیم.باالخرهتونستیمایندوقدرترویک -

 .جمعکنیم

 :هارپربابهتگفت

 قدرت؟منظورتونچیه؟شماهادیوونهشدید؟ -

شروعبهگفتنچیزهاییزیرلـ*ـبرویسنگایستادوتوجهبهحرفاوروبهماریا،بی

 :کرد

- niara ahana power. niara ahana power. 

یهارپرشروعبهدردگرفتنکرد،انگاریسینهکلماتقفسهباالفاصلهبعدازگفتناین

 .کلماتسنگینبودند

.هاازهمجداشدندوبهاطرافسنگکشیدهشدندخون

دردهارپربهآسمانبلندشدوایبههمینمنوالگذشتکهصدایپرازچنددقیقه

هوشیکگوشهافتادهچشمانشبهایدنافتادکهبیچیزپایانپیداکرد.تازهناگهان،همه

 :بود.جیغیکشیدوگفت

 ها؟ایدن!چیکارشکردیدلعـ*ـنتی -
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 :چشمانبستشرابازکردوگفتماریا

 .موفقبود -

 .سونیاسعیکردتوضیحدهد

 .ماازماخواستهروانجامبدیمخوایمچیزیکهنیاکانماباهاتونکارینداریم.مافقطمی -

 .هایشرادرهمکشیدهارپرباکنجکاویاخم

 چهچیزی؟ -

 .سونیانفسعمیقیکشید

 .ازیکجادوگر،یکقدرتبسیارآزادشدحدودابیستویکسالقبل، -

 .هارپردادزد

 !جادوگر؟ -

 :سونیاچشمانشرارویهمفشردوگفت

جادوگریکهیمحفلجادوگرها.هرمنیهجادوگرمهارپر.یهجادوگرازباقیمونده -

نبود.قدرتآزادشدهطورباراینرسه؛ولیاینمیره،قدرتشبهیکجادوگردیگهمیمی

برسه؛ولیاینقدرتبههیچبودوفقطسهروزوقتداشتیمتااینقدرتبهیکنفر

 .بودنهاحتمابایددوقلومیولیاونرسید؛جادوگرینخورد.چونبایدبهدوانسانمی

 :هارپرزمزمهکرد

 !مهاروبهماسپردیدکهتوییهزمانبهدنیااومدهبودیونبودن.پسبخاطرهمیناون -

 :سونیاسریتکانداد

 .بله؛ولیاینقدرتبایددرآخربهیکنفربرسه -

 :هارپردادکشید

 !خبچراهمونموقعبهیکنفرنرسید؟ -

تقسیمشد.حاالچوننمیشد.بایکنوزادتواناینکاررونداره.اینقدرتبیندونفر -

میرید!مااونقدرترومیرهاتونبایدفقطبهیکنفربرسه.وگرنههردوتونبهسببقد
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 .بهایدنانتقالدادیم

 .هارپرناباوربهسونیانگاهکرد

 :ماریاپوزخندیزدودستشرابهسمتجیبشبردوگفت

 .اینماجرابایدهمیناآلنتمومشه -

ایدنبودوهمهچیزدریکثانیهتمامشد.صدایجیغهارپرونهبلندسونیا.حاالاین

 :خونیش.درحالیکهخونازدهنشبیرونمیزد،گفتشکم

 !هارپر -

 :.ایدنباچشماناشکیگفتهقبهسمتشبرگشتهارپرباهق

 . ...وقتفراموشمنکن.ترجیحمیدممنبمیرمتاهیچ -

 .ایدردناک،گلویشراخراشیدسرفه

 .تابهتوآسیببرسه -

 :هارپرباگریهگفت

 .کنمینهایدن!خواهشم -

 :جیغکشید

 !هایکیبهدادشبرسه!مگهنگفتیدباماکاریندارید؟لعـ*ـنتی -

نگاهسونیاخواستجلوبرودکهجادوگراناورامتوقفکردند.ماریاطوریبهایدن

 .هایشمتوقفنمیشدکردکهانگارمنتظرمرگاوبود.اشکرویگونهمی

 :ماریاباپوزخندگفت

.اینقدرتبایدبهطبیعتبرگرده.چیزیکهازطبیعتاومدهبایدبهطبیعتبرگرده -

 .اینخواستهنیاکانماست

 :سونیاباغیضگفت

 .کسالزمنبودبمیرهقرارماایننبودماریا!هیچ -

 :هارپرباگریهگفت
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 !هاهایمسخره،قاتلم،متوهنیاکانتونمیگنآدمبکشید؟شماقاتلید -

یادامهکشید.حجمقدرتزیادیکهدربدنشبود،تواناماایدنگوییدیگرنفسنمی

 .بود.نگاهآخرشروبههارپربودزندگیراازاوگرفته

 . ...خوامخوشبختباشی،فقطهمینفقطازتمی -

ندگیبازماندهیبازیزسخنآخرشکمرهارپرراشکست.انگارچشمانشازادامه

 .بودند

 :هارپرزیرلـ*ـبزمزمهکرد

 .گیرمیتوتمومشدایدنِمن؛ولیانتقامترومیقصه -

 

 پایان

۱۴۰۰/۱۱/۲۹ 

 ۲۱:۰۸ساعت:

  



 

 

 نهال رادان  |  ذ افتراقداستان تعوی   

 
 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. برای مطالعه دیگر آثار 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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