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فاخم ًاعقاو ییاج  9

نیست.  خاشاخند  لرزخدن  شده،  بسته  دستبند  با  دست هاختان  ًعتم 
درخازده شدن هم اًضاع را بدتر یم کند.

فاناتان گرخزبم1 در عاخقم که ًحشیانه در ایااج تکان یم خارد، عازکرده 
نشسته باد ً سقم یم کرد باال نیاًرد. همین طار، سقم یم کرد از شدت به 
هم خاردن دندان هاخش کم کند تا از دهانش بیرًن نرخزند. ً درعین حال 

سقم یم کرد ًانماد کند هیچ کدام از اخن ها براخش یهم نیست.
کار راحتم نباد.

عاخق کاچک با هر یاج بلند یم شد ً به یاج بقدی یم خارد. به خاطر 
نیمکت فلزی ای که رًخش نشسته باد، پشتش با هر تکان درد یم گرفت. 
لباس هاخش از آب شار خیس شده باد. به خاطر ًزش باد، یاهای لیت 
سیاهش فلای چشم هاخش را گرفته باد ً به خاطر دستبند، نمم تاانست 
یاهاخش را کنار بزند. خارشید غرًب کرده بادً  هاا هر لحظه تارخک تر یم شد. 
یتافه شد یلاان عاخق به اً لبیند یم زند. لبیندش خاشاخند نباد؛ بیشتِر 
دندان هاخش رخیته باد ً دندان های اندکم هم که داشت، عهاه ای ً پاسیده 
بادند. از لب پاخین تا ًسط رخش خاکستری نایرتبش، رد تنباکا یانده باد.

سقم  صداخم که  با  باد،  داشته  نگه  را  سکان  دست  خک  با  یلاان که 
یم کرد از البه الی سرًصدای یاتار عاخق شنیده شاد، گفت: »انگار ترسیدی!« 

فاناتان فقط پلک زد ً فهت نگاهش را عاض کرد.
»عیب نداره که ترسیدی پسرفان.« سرعت یاتار را کم کرد تا یجبار نباشد فرخاد 
بزند. هناز لبیند رًی لبش بادً  چشم هاخش از اشتیاعم خبیثانه، برق یم زدند.
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»ینم اگه عرار باد برم فاخم که تا داری یم ری، یم ترسیدم.« با ًاضح تر 
شدن لبیندش، دندان های فرم گرفته ی بیشتری نماخان شدند.

رًی  از  را  یاها  تا  برد  عقب  را  سرش  ناگهانم،  حرکتم  با  فاناتان 
چشم هاخش کنار بزند. بقد با نادخده گرفتن یلاان بدفنس، به درخای یااج 
اسکله ای   ً ً رًدررًی یلاان  عاخق  به عسمت فلای  اً پشت  خیره شد. 
نشسته باد که چند دعیقه عبل آن را ترک کرده بادند. دستیار یلاان کنارش 
نشسته باد. فاان باد؛ هفده هجده ساله، با عیافه ای یهربان تر. درًاعع بچه 

یحساب یم شد.
اسه چم اذختش یم کنم؟« پسر فاان گفت: »دست از سرش بردار ساخرًس1.ً 

»اذختش نمم کنم پاترخک2. دارم بهش هشدار یم دم.« یلاان سالیارده 
چشم هاخش را بارخک کرد ً حین حرج زدن، با سر به فاناتان اشاره کرد. 
درحالم که  تقطیالت،  ًاسه  داره یم ره لب ساحل  کنه  فکر  نیست  »درست 
عراره بندازییش ًسط گرگ ها! فاخم که داری یم ری ییافه پسرفان. خه 

فای ًاعقاو ییافه.«
فاناتان که سقم یم کرد حرج های یلاان پیر را نشنیده بگیرد، به پاترخک، 
یرد فاان تر، نگاه کرد. پاترخک نگاهش را دزدخد تا با اً چشم درچشم نشاد، 
طاری که انگار ناراحت باد. شاخد به اخن دلیل که پیریرد داشت درست یم گفت.

یگه  ییافیه،  یم دًنستم فای  احتماالو خادتم  »البته  ساخرًس گفت: 
نه؟ اصالو ًاسه همینه داری یم ری اًنجا. خه فای ییاج ًاسه فاًن های 
ییافم یثل خادت. فاًن های دردسرساز، بزهکارها، یجرم ها.« هر کلمه را 

یانند آب نبات در دهانش یزه یزه یم کرد.
»چند سالته پسر؟ دًازده؟ سیزده؟«

ایا  بزند.  حرج  ساخرًس  با  نمم خااست  گرفت.  را گاز  لبش  فاناتان 
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