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نریتون روی شن ها حرکت کرد. پولک های سیاه و ضخیِم پوستش، مثل 

گریتون

1

بشـقاب های سـیاِه فلزی، ِسـفت بود و موقع حرکت صدا می داد. دهانش باز 
بـود و زبانـش در هـوا می چرخید؛ انگار هـوا را مزه مزه می کـرد. ُدمش مثل 

شالقی سیاه و ضخیم، آرام و پی درپی روی شن ها ضربه می زد.
زندنـی! از اینکـه دوبـاره زندنی را حـس می کرد، به هیجـان آمده بود؛ از 
اینکـه بدنـش را دوباره روی شـن ها می لغزاند و حرکـت می کرد، خوش حال 
بـود. زندنـی یعنـی تپـش، یعنی ُجنب وجـوش، یعنـی نفس کشـیدن؛ یعنی 

حرکت کردن!
زبانش را چرخاند و بوی آدمیزاد را در هوا حس کرد؛ بوی زندنِی بیشتر! 
نرسـنه نبود. چندین نله ی حیوان پشـت سـرش می جنبیدند و می ُغریدند و 
می خزیدند؛ روی شـن ها راه می رفتند و می دویدند؛ هروقت غذا می خواست، 
نردن درازش را می کشید و یک کانگورو یا یک سگ وحشی را می بلعید. از 
زمان فرارش تاحاال، حتی یک لحظه هم نرسنه نمانده بود. چرخه ی زندنی، 
همیشـه شـکمش را سـیر می کـرد و عطـش اش را بـا نرفتـن و ِچالندن هر 

ُجنبنده ای پاسخ می داد.
بـدن بافت مانندش به سـرعت چرخید و مسـیرش را به سـمت مردی تنها 
تغییـر داد. می توانسـت بی هیـچ صدایی نزدیک شـود؛ اما نیازی بـه این کار 
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نبود. اصاًل کدام موجود زنده ای می تواند با شنیدن صدای مار کُبری فرار کند؟
مـرد جـوان تالش خـود را کرد. چهـره اش هنوز کودک بود. با چشـم های 
وحشـت زده و نشـاد به پشـت سـرش نگاه کرد. مار هیس هیس می کرد و 
انگار با صدایی نامفهوم می خندید. دهانش را مثل کالهی بزرگ باز کرد و با 

جمع کردِن بدن تنومنِد پیچ درپیچ و تماشایی اش، نانهان جهید.
زندنـی! زندنـی مرد جوان در میـان آرواره های نریتون درحال دسـت وپا 
زدن بـود؛ صـدای تاالپ تولـوپ قلـب مـرد جـوان، از روی زبانـش چهارنعـل 
می تاخـت و بـه نوش هایش می رسـید. جـوان با تمام وجود فریاد کشـید؛ و 
وقتـی دندان هـای نیـش نریتون در پشـتش فـرو رفت و مقـدار زیادی زهر 
سـیاه و غلیظ وارد بدنش شـد، فریادش دل خراش تر از قبل شـد. قلبش با 

بخشندنِی تمام، زهر را در سرتاسر بدنش پخش کرده بود و...
مـار قبـل از اینکه مرد جوان کاماًل ُشـل و بی جان شـود، بـرای چند لحظه 
دور او پیچ خورد. وقتی او را درسـته قورت می داد و ماهیچه های تنومندش 
را ذره ذره وارد دهان صورتی رنگ خود می کرد و بعد به اعماق شکم تاریکش 

فرو می ُبرد، قلب مرد هنوز هم می تپید؛ آرام و نرم.
مار بدنش را تاب داد. روی شن های داغ و سرخ مایل به زرد چنبره زد تا 
استراحت کند. از حس اینکه قلب دیگری غیر از قلب خودش، هنوز توی بدنش 
می تپید، لذت می ُبرد؛ قلبی که با قدرت او، آرام آرام به پایان راِه خود نزدیک می شد.

لبخند زد؛ قرن هایی را به یاد آورد که زیر صخره ها و خاک و سنگ زندانی 
بود؛ روزهایی که خشـمگین می شـد و خونش به جوش می آمد. صخره های 
سـنگین، می خواسـتند زندنی اش را شکست دهند، حرکتش را ببلعند و او را 
به پایان راه برسـانند؛ اما حاال آزادی، همه چیز را خوشـایند کرده بود. نرمای 
خورشـید و غـذای تـازه، کمـی به او حس سـرنیجه داد. تا وقتـی که میل به 
نوشـت انسـان، دوباره در او بیدار نشـده، دیگر به این راحتی ها نمی توانست 

چیزی بخورد.
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سعی کرد از طریق ذهنش ارتباط برقرار کند؛ چشم های زرد رنگش سفید 
شد و نقاط سفیدرنگ و آتشیِن بسیاری در اعماق چشم هایش به ارتعاش درآمد؛ 
هرکدام نشان نر یک نفر بود و نریتون همه ی آن ها را خیلی خوب می شناخت.
نریتـون این بـار شـخصی را انتخـاب کـرد کـه خـواب بـود. به آرامـی وارد 
ناخودآناهش شـد. او یک زن میان سـال یا کمی پیرتر بود. زن در جایی دور 
در نیلو زندنی می کرد. مثل کوزه ای که پر از ماسه می شود، نریتون ذهن زن 
را از هوشیاری خودش پر کرد؛ او را وادار کرد که بلند شود، خانه ی کوچکش 
را تـرک کنـد و بـه اطراف نگاهی بیندازد. شـب های نیلو نـرم و قهوه ای رنگ 
بود؛ پر از عطر خوش یاس رازقی! نریتون می توانست ِخش ِخش برگ های 
خشـک را زیر پای برهنه ی زن حس کند. خاک به خاطر آفتاب سـوزان روز، 

هنوز نرم بود.
نریتون از میان چشـم های زن، یک صخره را روبه روی او دید. او را وادار 

به حرکت به طرف صخره کرد؛ ُتندتر و ُتندتر و بعد هم دوید.
زن به خودش می پیچید؛ انگار تالش می کرد از خواب بیدار شود. نریتون 

با خوش حالی هیس هیس کرد؛ زندنی برای او در حرکت بود.
زن را به طرف لبه ی صخره حرکت داد؛ با او پایین پرید و قبل از اینکه زن 

کف دره ی عمیق و باریک بیفتد، بدن او را ترک کرد.
انگار می خواسـت همه چیز را از بین ببرد. این برنامه ی او برای آینده بود! 
امـا قبـل از هرچیز، باید همه ی طلسـم ها را جمع می کرد. یـک َاَبرجانور حق 

دارد بازی کند.
با زبانش باد را لیسید. دهان پولک دارش همیشه می خندید.
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باد از سـمت جنوب می وزید؛ به پشـت میلین فشار می آورد و او را به جلو 

دزدی

2

ُهـل مـی داد. البتـه میلین برای حرکت نیازی به باد نداشـت؛ آتش خشـم و 
غضبی که تازنی ها در درونش زبانه می کشـید، او را به جلو می ُبرد. دیگران، 
ناهی از سفر طوالنی و بی وقفه شان به ژونگ و حاال به یورای شمالی شکایت 
می کردند؛ اما از نظر میلین، این شـکایت ها فقط به این خاطر وجود داشـت 

که سرعتشان به اندازه ی کافی زیاد نبود.
نور شـدید خورشـید بـه رودخانه می تابیـد و بازتاب آن چشـم های میلین 
را می زد. وقتی چشـم هایش را از شـدت نور روی هم فشـار می داد، پشـت 

پلک هایش همان تصویر همیشگی را می دید:
کروکودیل غول پیکر، با دهانی باز و چشم هایی سیاه...

 پدرش، بی حرکت و بی جان...
میلین سـریع چشـم هایش را باز کرد و با پاشـنه اش ضربه ای به اسب زد 

تا ُتندتر بدود.
بـاد تغییر جهت داد. نسـیمی از سـمت شـماِل غربی صـورت او را نوازش 

کرد. زخم دردناکی را که روی بازویش بود، مالید.
روالن اسبش را کنار او رساند و نفت: »انگار هوا خیلی سردتر شده. سرما 

مثل نیش زنبور، نوک بینی و انگشت ها رو از کار می ندازه.«
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میلین نفت: »آره.«
»یه بار توی سـرمای کُشـنده ی زمسـتون، دیدم بچه ِولگردهای یه محله ی 
کثیف پایین شـهر، یه بچه پول دارو نرفتن و مجبورش کردن تیر چراغ برق رو 
لیـس بزنـه! زبون بچه ِهه به تیر چسـبید و یخ زد. بعدش بچه ِولگردها لباس 

و کفش هاش رو دزدیدن.«
میلین نفت: »جدی می نی؟!«

»متأسفانه جدی می نم، بانوی پاندای عزیز!«
»پوف! مطمئنی یکی از اون بچه خیابونی ها، اول اسمش ِر و آخرش نون نبود؟«

روالن جـواب داد: »آره مطمئنـم! من هیچ وقت ِولگرد نبودم. این داسـتان 
رو فقط برای هشـدار به تو نفتم؛ چون می دونی چیه؟ تو هم بدبختانه عادت 

داری تیرهای چراغ برق رو لیس بزنی!«
میلیـن تقریبـًا خندید. از مبارزه ی ِهَرِم دیِنش به بعد، روالن اوقات زیادی 
را کنار او می نذراند. میلین حس می کرد روالن می خواهد حواس او را از غم 
درونش پرت کند. بهایی که آن ها برای به دست آوردن طلسم فیل بزرگ داده 
بودند، خیلی زیاد بود. میلین برای پیداکردن پدرش، به تنهایی چندین روز را 
در هزارتوی بزرگ بامبو نذرانده بود و بعد درسـت وقتی پدرش را پیدا کرد، 
او را از دسـت داد و بعد هم جلوی چشـم های خودش، پدرش کشـته شـد و 
میلین اولین کسی بود که او را ساکت و بی جان در آغوش نرفت؛ در سکوتی 
وحشـتناک! و بعـد از آن، کم کـم نرمایی درون میلین جان نرفت. شـعله ای 
در وجودش روشن شد؛ آتشی که هر لحظه بلعنده را به یاد او می آورد؛ اینکه 
بلعنده در جایی آزاد اسـت و همچنان خون می ریزد. میلین نمی توانسـت به 
دلسوزی ها یا شوخی های دیگران اجازه دهد که شعله ی درونش را خاموش 

کنند. پس ضربه ای به اسبش زد تا ُتندتر بدود.
تاِرک نفت: »راه زیادی پیش رو داریم. شب همین جا می مونیم.«

میلین نفت: »ولی هنوز هوا یه کم روشنه.«
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تاِرک نفت: »رودخونه از اینجا به بعد دیگه تغییر مسیر می ده و از مسیر ما جدا 
می شه. پس قبل از اینکه به سمت شمال بریم، باید اسب ها رو سیراب کنیم.«

میلین می خواست مخالفت کند، اما تاِرک با خون سردی و هم دردی به او 
نـگاه کـرد. ژی هم اغلب همین طور به او نگاه می کرد و همین باعث می شـد 
میلین تا آنجا که ممکن بود، ژی را غیرفعال نگه دارد. این هم دردی ها برای 

او غیرقابل تحمل بود. نفر بعدی که می خواست با او هم دردی کند...
َاِبک نفت: »میلین!«

میلین سریع جواب داد: »بعله؟«
َاِبک به پشـت سـر نگاه کرد و نفت: »امممم... هیچی! فقط خواستم بگم 

انه دوست داری، بیای باهم بریم هیزم جمع کنیم.«
میلین با بی میلی نفت: »باشه.«

تا چشم کار می کرد، دشت صاف و هموار بود. مسافران و بازرنانان برای 
شب آنجا ُاتراق کرده بودند. نروه آن ها هم کمی باالتر از جاده، در دشت وسیع و 
پوشیده از چمن ُاتراق کرد. آنجا جایی در یورای شمالی و نزدیک ِنِلن ِنوین بود.

بعد از این همه مدت، به جایی آرام و امن رسیده بودند. یک نروه نوازنده 
هـم آنجـا بودند؛ زنی با لباس آبی رنگ عود می نواخت و مرد با صدایی آرام و 

هماهنگ با ریتم عود، آواز می خواند.
َاِبک تمام مدتی را که در حاشـیه ی رودخانه، با میلین هیزم می شکسـت 
و جمع می کرد، سـاکت بود. البته این سـکوت برای میلین خوب بود و به او 
اجـازه مـی داد روی آتـش درونش متمرکز شـود. صدای درونش مدام اسـم 
بلعنـده را تکـرار می کرد؛ انگار وجودش تیری شـده که مـدام به طرف بلعنده 

نشانه می رفت.
با َتلی از هیزم به سـمت جایی رفتند که تاِرک، روالن و کانِر وسـیله ها را از 
پشت اسب ها پایین می نذاشتند. تاِرک از دختری شنل سبز از اهالی یورا هم 
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خواسته بود که آن ها را در این سفر همراهی کند. او دختری با موهای قرمز بود 
که کنار چاله ی آتش نشسته بود و سنگ هایی را دور آن می چید. اسم دختر 
مایا بود. او چند سالی از میلین بزرگ تر بود؛ اما چهره ی رنگ پریده اش که زیر 
موهای قرمز، مجعد و ُپرُپشتش پنهان شده بود، او را کوچک تر نشان می داد.

مایا آسـتین لباس بنفش رنگش را باال زد. نقِش سـمندری روی ساعدش 
بود. با یک جرقه، سمندِر کوچک جان نرفت و روی شانه ی مایا خزید. جانور 
خال های زرد روشـنی روی بدن سیاه رنگش داشت و به قدری کوچک بود که 
در کف دسـت مایا، به حالت حلقه جا می شـد. میلین برای مایا اظهار تأسـف 
کـرد و لبخنـد تلخی بـه او زد. حتمًا دختر هم مثل میلیـن از حیوان درونش 

راضی نبود. یک سمندر در میدان جنگ به چه کاری می آید؟
میلیـن و َاِبـک چوب هـا را پاییـن نذاشـتند. َاِبـک چندتا از چوب هـا را در 
چالـه ی آتش نذاشـت و میلین هـم چوب هایی را که آورده بـود، به تکه های 
کوچک تر تقسـیم می کرد. برای روشن کردن آتش، به خاشاک یا چوب های 

نازک تر نیاز داشتند و بعد از آن...
مایا دسـتش را بلند کرد و حبابی از آتش کف دسـتش درسـت شـد! بعد 
حبـاب را به سـمت چوب ها فوت کرد؛ آتش بـه هیزم ها برخورد کرد و نانهان 

همه ی چوب ها را دربر نرفت.
میلین نفت: »ُاه!«

کانِر پرسید: »قباًل َتردستی مایا رو ندیده بودی؟«
میلین سرش را به عالمت َنه تکان داد.

مایا با لبخندی از روی تواضع نفت: »من اصاًل مبارزه بلد نیستم. از جنگ 
می ترسم. از دار دنیا فقط همین یه َتردستی رو بلدم!«

تاِرک نفت: »و همین یه َتردستی، توی یخ بندان شمال برای ما خیلی ضروریه.«
زن عودنواز که به همراه مرد خواننده به سـمت آب می رفت، پرسـید: »شما 
دارین می رین شمال؟ برای چی می رین؟ باالتر از اینجا دیگه هیچی نیست؛ 
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فقط وفقط سرماست! اونم چه سرمایی!«
روالن نفـت: »و البتـه فیل های دریایی! دوسـت دارم یکی از اونا رو ببینم. 

البته انه واقعًا همچین جونِوری وجود داشته باشه!«
تاِرک نفت: »روالن! نفتم که من با چشم های خودم اونا رو دیدم!«

روالن نفت: »فیل های بدون پا که باله دارن! تا خودم نبینم باور نمی کنم!«
َاِبک به زِن عودنواز نفت: »داریم می ریم سامیز.«

مرد خواننده نفت: »ُاه، سـامیز! درسـته! تقریبًا فراموش کرده بودم که یه 
شـهری بین اینجا و آرِکتیکا هسـت. هیچ کس زحمت رفتن به سـامیز رو به 

خودش نمی ده.«
زن آبی پوش نفت: »چند سال پیش ما یه بار رفتیم اون جا. تاجرها بهمون 
هشـدار داده بـودن کـه سـامیز همـه ی توریسـت ها رو برمی نردونـه؛ ولی ما 
مطمئن بودیم مردم اون جا هیچ تفریحی ندارن و تشنه ی سرنرمی َان؛ برای 

همین به حرف تاجرها نوش ندادیم و رفتیم.«
مرد نفت: »حدس بزنین چی شد؟ ما رو همون جا از دِم دروازه های شهر 

برنردوندن.«
زن قطعه ای را که احتمااًل قطعه ی پایانی یک آهنگ بود، با عودش نواخت.

َاِبک که انگار به چیزی فکر می کرد، اورازا را نوازش کرد. پلنگ صدای خرخر 
ترسـناکی از خـودش درآورد. بعد از چند ثانیه، َاِبـک نفت: »تاجِر چی؟ توی 
دهکده ی ما انه تاجرها نمی اومدن، ما هیچ وسیله ی فلزی نداشتیم؛ نه پارچی، 
نه قابلمه ای، نه بیلی، نه هیچی! شاید انه چندتا ظرف فلزی از اینجا بخریم و 
برای فروش ببریم اون جا، مردم سامیز خوششون بیاد و َازمون استقبال کنن.«

تاِرک به عالمت تأیید سرش را تکان داد. »هوم! فکر خوبیه.«
بعد تعدادی سـکه از کیف پولش درآورد و به َاِبک داد تا برود و چیزهایی 

را که نیاز داشتند، بخرد. َاِبک راه افتاد؛ اورازا هم پشت سرش.
چنـد دقیقـه بعـد، میلین صدای دادوبی دادی از روبه رو شـنید. بلند شـد و 
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ناخودآناه دستش را دراز کرد تا ژی را احضار کند؛ اما این کار را نکرد!
میلین پرسید: »هنوز َاِبک و اورازا اون جان؟«

تاِرک که باعجله به سمت صدا می رفت، به میلین نفت: »تو همین جا بمون.«
اما شـعله ی درون میلین برافروخته شـد و نتوانسـت بنشیند. دنبال تاِرک 
راه افتـاد. روالن هـم دنبـال آن ها دوید. کانِر و مایـا در چادر ماندند تا مواظب 

وسیله ها باشند.
در وسـط اردوناه، دو مـرد روی خـاک و ِنل بـه هـم می پیچیدند؛ ُمشـت 
می زدنـد و موهـای همدیگر را می کشـیدند. لومئو، سـموِر آبـی، حیوان درون 
تاِرک، دور شـانه ی او پیچید. تاِرک با نیروی بیشـتر و مثل سـموری که توی 
آب شنا می کند، به راحتی میان دو مرد شیرجه زد و آن ها را از هم جدا کرد.

تـاِرک فریـاد زد: »کافیـه! اینجـا چـه خبره؟« نانهـان دادوفریـاد و جیغ ها 
فروکش کرد.

مرد نُنده و کچلی که از بینی اش خون می آمد و لباسـش پاره شـده بود، 
نفت: »اون از من دزدی کرده. من سال ها پس انداز کردم؛ یه سکه اینجا، یه 
سـکه اون جا. تقریبًا سـکه هام به حدی رسـید که به خونه برنردم و مادرم رو 
از اون شهر کثیف بیرون ببرم و براش یه مزرعه بیرون شهر بخرم! ولی این 

کیف پولم رو از روی کمربندم دزدید.«
بعد نوشـه ی لباسـش را باال زد و دو قسـمت ُبریده شده از یک چرم را که 

به کمربندش ِنِره خورده بود، نشان داد.
مرد دیگر نفت: »دارم می نم من نبودم، بیل! من و تو چندین ساله باهم 

سفر می کنیم. چرا االن باید از تو دزدی کنم؟«
بیـل نفـت: »نمی دونـم! ولـی تـو تنها کسـی بـودی کـه از اون پول ها خبر 
داشـتی. انـه تو این کارو نکردی، پس سـکه های من کجـا رفتن؟« بعد روی 
زمین نشسـت. دسـت هایش را روی سـرش نذاشـت و زد زیر نریه. »چند 

سال به بدبختی اون پول ها رو...«
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روالن نفت: »آقا دوستتون درست می نه. اون از شما دزدی نکرده.«
میلین به روالن نگاه کرد. اِسیکس در آسمان و نزدیک آن ها چرخ می زد. 
قباًل هم اِسـیکس چندبار قدرت دید و شـهود روالن را باال ُبرده بود. میلین با 
خودش فکر کرد شـاید پیوند بین شـاهین و روالن قوی تر از قبل شده است؛ 

هرچند که تاحاال ندیده بود اِسیکس به حالت غیرفعال دربیاید.
مـردی کـه اسـمش بیـل بـود، بـه باال نـگاه کـرد؛ رنـگ از صـورت ِنلی و 

خاک آلودش رفته بود. »پس کار کی بود؟«
روالن همه ی تاجرها، خواننده ها و مسافرانی را که برای تماشای دعوا آنجا 

جمع شده بودند، َبرانداز کرد. همه کنجکاو و ساکت شدند.
نانهان نگاه روالن روی مردی الغر قفل شـد. مرد، لباس سـفید چروک و 
کراوات داشـت. پشـتش به دعوا بود و چرخ های یک ارابه را بررسی می کرد. 
پیشانِی روالن چین افتاد. به طرف مرد چرخید و نفت: »باید یه آدم مشکوک 

رو بررسی کنم.«
تاِرک دسـت های نحیف مرد الغراندام را نرفت و آن ها را پشـت سـرش 

نگه داشت.
مرد فریاد زد: »چی کار می کنی؟«

روالن نفـت: »فکـر کنـم چرخ ارابه خیلی جذاب باشـه؛ ولی نه اون قدر که 
به َسروصدای این جمعیت توجهی نکنی! مگه اینکه یه جای کاِرت بلنگه.«

میلین و بقیه ی افراد، مرد را روی زمین انداختند. میلین برآمدنی قسمتی از 
پوتین او را دید؛ دستش را داخل پوتین ُبرد و کیسه ی چرمی سنگینی از سکه ها 
را بیرون آورد. نخ کیسه پاره شده بود. میلین کیسه را به طرف روالن پرت کرد.

مرد تقال می کرد و بدوبی راه می نفت. میلین بلند شـد؛ دسـتش را ُمشـت 
کرده بود. آتش درونش شـعله ور شـده بود و تا بلعنده و همه ی پیروانش را 
نابود نمی کرد، نمی توانسـت نفس راحتی بکشـد. شـاید این دزِد ُخرده پا هم 
برای او کار می کرد؛ اما تاِرک او را محکم نرفته بود. میلین نفسش را بیرون 



دزدی  19

داد و ُمشتش را باز کرد.
روالن کیسه را برداشت و به طرف مردی که از او دزدی شده بود، نرفت.

نفت: »به نظرم خودشه!«
بعد کیسه را به بیل داد.

بیل آهسته نفت: »مچکرم.« و آن را از یقه، داخل لباسش نذاشت.
زن ُمسـنی کـه موهایـش رو به سـفیدی می رفت و لبـاس ُزُمختی به تن 
داشـت، نفـت: »توی توقـف ناِه قبلی هم از یکی دزدی شـد. اونم کار تو بود؛ 

درسته ِجراک؟«
مردی که اسمش ِجراک بود، در دست های آهنین تاِرک دست وپا می زد.
زن نفت: »تجار قوانین خاصی دارن؛ تو اونا رو شکستی! از کاروان اخراجی 

و دیگه هیچ وقت حق تجارت توی شمال رو نداری.«
ِجراک نگاهی کرد تا چیزی بگوید؛ اما نروهی از تجار که آستین هایشـان 
را باال زده بودند و نروهی دیگر که اسـلحه همراه داشـتند، از پشـت سـر زن 
به طرف او حرکت کردند. تاِرک او را رها کرد که برود. ِجراک دشنامی داد و 

بقچه ای را از روی ارابه اش برداشت. بعد هم دوید و در تاریکی ناپدید شد.
وقتی روالن و میلین برمی نشتند، بیل و دوستش به هم دست دادند.

روالن نفت: »بعد از دزدی و دعوا، هیچی مثل شام نمی چسبه!«
میلین قدم هایش را آهسته کرد تا بتواند پشت سر او راه برود. دهانش را باز 
کرد تا چیزی بگوید؛ چیزی که روالن را به خنده بیندازد و آتش درون خودش 
را مالیم تر کند؛ یا نفت ونویی را شروع کند که ساعت ها طول بکشد! اما قبل از 
اینکه حرفی بزند، احساس خشم سوزنده و اضطراب را در نلویش حس کرد. 
قدم هایش را ُتندتر کرد و همین طور که به بقیه نزدیک می شد، از روالن رد شد.
در مقابلش کانِر را دید که روبه روی نرنش، بریگان دراز کشیده بود و سر 
او را نوازش می کرد. مایا روی شکم خوابیده بود و سمندر آتشین خود، تینی 

را کف دستش نذاشته بود و با صمیمیت با او حرف می زد.
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همـه ی شنل سـبزها با حیوان های درون خود حـرف می زدند؛ اما مایا یک 
نفت ونـوی ُپرشـور و یک طرفـه را بـا آن حیوان دوزیسـت داشـت! کاماًل هم 

راضی و آرام به نظر می آمد؛ حسی که میلین اصاًل نداشت.
در ایـن شـرایط، شـاید ژی می توانسـت کمکـی بکنـد... امـا نـه! میلیـن 
ُمشـت هایش را ِنـِره کـرد و ایـن فکر را از ذهنش پس زد. ژی می توانسـت 
او را آرام کند؛ اما میلین آرامش نمی خواسـت! او تشـنه ی نبرد بود! خشم در 
وجودش زبانه می کشـید و نلو و قلبش را می سـوزاند. چشم هایش را به هم 

فشار داد تا جلوی نریه اش را بگیرد و دوباره آن تصاویر را ببیند؛
بدن بی حرکت و چشم های بی حالت پدرش...

ُبغض مثل ُمشـتی به نلویش ضربه می زد. چشـم هایش را باز کرد و ژی 
را به حالت فعال درآورد.

پانـدا روی زمیـن نشسـت؛ بعـد برنشـت و بـه میلیـن نـگاه کـرد. از دید 
میلین، پاندا مثل همیشه مضحک به نظر می آمد؛ آن دست وپای سیاه و بدن 
سـفید، مثـل لباس هایـی بود که به تـن آدم زار می زند؛ حلقه های سـیاه دور 
چشم هایش هم وقتی غمگین می شد، به طرف پایین خم می شدند! همه چیِز 
این جانور، ِنرد و دوست داشتنی بود، اما میلین هنوز خشمگین بود که چرا با 

یک حیوان درنده، وحشی و آماده ی جنگ، پیوند برقرار نکرده است.
ژی بـا آن چشـم های نقـره ای اش، بااشـتیاق به او خیره شـده بود. میلین 
متوجه نگاه خیره ی پاندا شـد؛ نفسـی کشید و بعد از آن، همه چیز به نظرش 

مثل تصویر آهسته شد.
آسـمان، آبـِی تیـره بود و باد سـرد عصرناهـی به بازوی میلیـن می خورد. 
صداهـای اطـراف تغییـر کردنـد و او می توانسـت به راحتی آن هـا را از صدای 
جوش وخـروش رودخانه تشـخیص دهد. صدای تک تک کسـانی را که باهم 
حرف می زدند، کاماًل تفکیک شـده و دقیق می شـنید. صـدای پای روالن را از 

پشت سرش شنید و دورتر از او، قدم هایی ُتندتر؛ دوان دوان.


