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:خالصه رمان

"پریسیلیا جین همیلتون گریر"

توسط #باندی ربوده و در منطقه ای پرت در جنگل های
کاستاریکا #زندانی می

ش//ود؛ از ط//رفی "گ//رانت/ س//الیوان"، م//رد ک//ار کش//ته
#ارتش که ازش به عنوان

افس////انه ی////اد می کنن #م////امور برگردان////دن جین از#
 ...کاستاریکا به امریکا می شود

😎

دختری #جس//ور و س//رکش؛ م//ردی #خش//ن و ب//یرحم...
ماجرایی پر از فراز و

نشیب، کل کل و ماجراجویی

معمایی/ #اکشن #عاشقانه#

�� پیش گفتار��

کاستاریکا :یکی از کشورهایی که در آمریکای جن//وبی��
واقع شده و بخش
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وسیعی از اون توسط جنگل و کوهس//تان پوش//یده/ ش//ده. و
آب و هوای گرم و

��مرطوب داره

کشتزار های کاستاریکا: زمین ه//ای حاص//لخیز ک//ه در��
اونجا درختان موز و

.�🔥� ��نارگیل و قهوه کشت می کنند

جورجیا: یکی از ایالت های آمریکا��

ویرجینیا:/ یکی از ایالت های آمریکا

تنسی:یکی از ایالت های آمریکا

�😈�شخصیت اصلی مرد: گرانت/ سالیوان��

شخص/////یت اص/////لی زن : پریس/////یال جین همیلت/////ون��
♀��گریر 

♂شخصیت منفی : امانوئل تارگو ��

��کل سابین : رییس گرانت و دوست قدیمیِ  ��

جرج پرسال: رییس پریسیال و جاسوس��
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ل//وییس مارس//ل : جاس//وس و دوس//ت ص//میمی ج//رج��
پرسال

جیمز همیلتون: پدر پریسیال��

��فصل_#

��رنگین_کمان_نیمه_شب#

"دانای کل"

گ//رانت س//الیوان ب//ا خش//ونت فک//ر ک//رد "من ب//رای این
"کارهای چرند زیادی پیر شدم

دوال شده اینجا چ//ه غلطی میک//رد وق//تی ب//ه خ//ودش ق//ول
...داده بود هرگز... هرگز

دوباره توی جنگل قدم نذاره؟

اون م//اموریت/ داش//ت ی//ه دخ//تر ترش//یده و کل//ه پ//وک رو
.نجات بده

از سنگرش در جنگل ، کش//تزار رو تحت نظ//ر داش//ت و
چیزی که توی این دو

روز دیده بود باعث شد فکر کنه که ش//اید این دخ//تر نمی
 .خواد نجات پیدا کنه
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اون طوری به نظر می رسید که انگار زن//دگی روزم//ره
خودش رو سپری می

کن//ه. ب//ه راح//تی می خندی//د، الس می زد، کن//ار اس//تخر
دراز می کشید و آفتاب می

 .گرفت، دیر میخوابید/ و توی حیاط ابمیوه/ می نوشید

پدرش فکر می کرد دخترش به دست افرادی ک//ه اون رو
به اسارت گرفتن

 .بهشدت شکنجه می شه و از این بابت خیلی نگران بود

اما دخترش ج/وری اط/راف اس/تخر َلم می داد ک/ه انگ/ار
که به تعطیالت در

.سواحل مدیترانه رفته؛ اون قطعا شکنجه نشده بود

:گرانت با خشمی که رو به افزایش بود زیر لب غرید

اگر کسی ش//کنجه ش//ده باش//ه ب//دون ش//ک اون ش//خص" 
منم".

پشه ها گازش می گرفتن و حشرات نیش//ش می زدن؛ ب//ه
شدت عرق کرده بود و
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پاه//اش بخ//اطر دوال ش//دن، ب//ه م//دت ط//والنی،/ درد می
کردن؛ دوباره کنسرو خورده

بود و فراموش کرده بود چقدر از کنسرو/ خوردن متنف//ره
و بدتر از همه رطوبت

 .هوا یادآور خاطرات تلخ گذشته اش بود

در این م//ورد ش//کی نیس//ت ک//ه خیلی پ//یر ش//ده؛ گ//رانت
سالش بود و بیشتر/ از۳۸

.نصف عمرش درگیر جنگ در نواحی جنگلی بود

اون خسته بود؛ به اندازه ی کافی خسته بود که س//ال پیش
تصمیم گرفت چیزی رو

بیش//تر از ه//ر روز ص//بح روی ی//ک تخت بی//دار ش//دن
 .نخواد

همدم، هم صحبت ، همسر یا هرچیز دیگه ای نمیخواست
جز اینکه تا جهنم تنها/

.بمونه؛ کامال از پا در اومده بود

عالقه ای نداشت که آدم های دیگه رو ببینه یا ب//ا اون ه//ا
صحبت کنه به همین
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خاطر تصمیم گرفت که مزرعه ای توی تنسی بخره. این
مزرعه زیر سایه های

 .یه کوهستان قرار داشت

اون اجازه داد که هوای مه آل//ود و ط//بیعت/ زیب//ای تنس//ی
.روحش رو شفا بده

گرانت از کارش کن//اره گ//یری ک//رده ب//ود ام//ا ظ//اهرا ب//ه
اندازه ی کافی از دسترس

خارج نش//د ، چ//ون اون ه//ا هن//وز میدونس//تن ک//ه چط//ور
.پیداش کنن

زیرکانه فکر کرد که اعتبار و ارزشش باعث می شه ک//ه
افراد خاصی، در هر

 .زمان بتونن/ محل سکونتش رو پیدا کنن

هروقت قرار بود ماموریت یا عملیاتی در ن//واحی جنگلی
اجرا بشه اونها با

.گرانت/ سالیوان" تماس می گرفتن"

~~~~~
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حرکتی توی حی//اط توج//ه اش رو ب//ه خ//ودش جلب ک//رد؛
برگ پهنی که جلوش قرار

داشت رو، با احتیاط به اندازه چند س//انتی م//تر، کن//ار زد
تا دید واضح تری داشته

.باشه

اون دخ//تر ب//ا لباس//ی تابس//تونی/ و کفش ه//ای پاش//نه بلن//د
پرزرق و برق، اونجا بود؛

صورتش هفت قلم آرایش شده بود و توی دستش یه کتاب
و یه لیوان پایه بلند، که

.از نوشیدنی/ خنکی پر شده بود، قرار داشت

به سمت یه صندلی حصیری تاش//و ک//ه کن//ار اس//تخر ب//ود
رفت و روی اون دراز

کشید؛ سرش رو برگردوند/ و به محافظ هایی که مش//غول
گشت زنی بودن، لبخندی

.زد و چال گونه اش رو به رخ کشید

...لعنت به زیباییش، کوچولوی بی مصرف

چرا اون نمیتونست زیر بال و پر باباجونش باقی بمون//ه،
بجای اینکه دور دنیا سفر
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کنه و ثابت کنه که مستقله؟

تموم چیزی که اون ثابت کرده بود، استعداد فوق الع//ادش
.توی دردسر افتادن بود

دخ////ترکوچولوی/ احم////ق بی چ////اره!!! احتم////اال هن////وز
نمیدونست که وارد یه بازی

.جاسوسی کثیف شده

ح///داقل س///ه دولت، چن///دین ح///ذب مختل///ف و هم///ه ی
سهامداران، دنبال اون قطعه فیلم

.گمشده می گشتن

تنها چیزی که زندگی اش رو تا االن نجات داده ب//ود، این
بود، که هیچکس

نمیدونس//ت این دخ//تر، چق//در از م//اجرا خ//بر داره؛ ح//تی
ممکن بود اصال خبر نداشته

باشه.

ب//ا خ//ودش فک//ر ک//رد ک//ه آی//ا اون ت//وی فع//الیت ه//ای
جاسوسی "جرج پرسال" نقش

داشت؟
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یا فقط معشوقه و منشی باکالس اون بود؟

میدونست/ میکروفیلم کجاست؟

یا "لوییس مارسل " کسی که ناپدی//د ش//ده، میک//روفیلم رو
در اختیار داره؟

تنها چیزی که میدونست/ این بود، که قطعا جرج پرس//ال،
برای مدتی میکروفیلم رو

داشته، اما اون در اثر حمله ی قل//بی ، ت//وی ات//اق خ//واب
پریسیال فوت کرده بود و

.میکروفیلم همچنان پیدا نشده بود

یعنی جرج پرسال میکروفیلم رو به لوییس مارسل داد؟

روز قبل از م//رگ پرس//ال، ناپدی//د ش//ده ب//ود و۲مارسل  
اگر میکروفیلم دستش بود،

 .به اونها اطالع میداد

آمریک///ایی ه///ا میک///روفیلم رو میخواس///تن، روس ه///ا،
نیکاراگوئه و همه ی حزب های

.آمریکای مرکزی و جنوبی هم همینطور/

لعنتی!!!/ تا اونج//ایی ک//ه گ//رانت میدونس//ت اس//کیموها هم
.اون رو میخواستن
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خب این فیلم ضبط شده کجاست؟

جرج پرسال باهاش چیکار کرد؟

اگر عمال فیلم رو به لوییس مارسل داد، رابط اون ها کی
بود؟

ممکن//ه ک//ه ل//وییس میک//روفیلم رو داش//ته باش//ه و تص//میم
گرفته که اون رو، به کسی

که باالترین قیمت رو پیشنهاد بده بفروشه؛ دوست داشتنی
به نظر نمی رسید.

گرانت شخصیت لوییس رو میش//ناخت، اونه//ا در ش//رایط
سخت با هم همکاری

.کردن؛ او به لوییس اعتماد داشت و ازش حمایت میکرد

ماه ب//ود ک//ه م//اموران دول//تی دنب//ال این فیلم۱نزدیک به  
.گمشده بودن

موض//وع از این قراررب//ود، ک//ه م//دیرعامل ی//ک ش//رکت
تحقیقاتی دولتی در کالیفرنیا،

معامله ای ب//رای ف//روش فن//اوری ل//یزری ت//رتیب داد، ت//ا
بتونه شرکت خودش رو
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بسازه و اون رو توسعه بده؛ با استفاده از این تکنول//وژی
در آینده، میتونستن/ سالح

های لیزری رو توی فضا قرار بدن و از اون به بعد فقط
کافی بود، اراده کنن، تا

قسمتی از زمین نابود بشه و این اتفاق بدون هیچ مش//کلی
در کمتر از چند دقیقه

.امکان پذیر بود

م//اموران نف//وذی دولت، ک//ه در ش//رکت مش//غول ب//ه ک//ار
بودن، به مدیرعامل شرکت

مش///کوک ش///دن و ب///ه مراج///ع دول///تی هش///دار دادن؛
مدیرعامل رو وسط معامله ی

ف//روش، دس//تگیر ک//ردن ولی دو خری//دار ف//رار ک//ردن و
میکروفیلم رو با خودشون

ب//ردن؛ یکی از خری//دارها س//ر ش//ریکش کاله گذاش//ت و
میکروفیلم رو از اون دزدید

و با خودش، به آمریک//ای جن//وبی ب//رد، ت//ا بتون//ه معامل//ه
.خودش رو انجام بده
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همه ی ماموران دولتی آمریکای جنوبی هوش//یار ش//دن و
در نهایت تونستن با اون

مرد در کاستاریکا ارتباط برق//رار کنن؛ نقش//ه ای کش//یدن
تا به بهانه خرید

میکروفیلم، هم اون مرد رو دستگیر کنن و هم میکروفیلم
.رو به دست بیارن

...ولی همه چیز بطور ناگهانی/ به هم ریخت

نقش//ه ل//و رفت و اف//رادی ک//ه ت//وی عملی//ات نقش داش//تن،
کشته شدن ولی ماموری که

س//ر معامل//ه ب//ود، فق//ط زخمی ش//ده ب//ود، اون در نه//ایت/
میکروفیلم رو از مرد گرفت

و فرار ک//رد؛ فیلم در اون لحظ//ه بای//د ن//ابود می ش//د ولی
چنین اتفاقی نیوفتاد .

ب///ه ط///ریقی اون م///امور، فیلم رو ب///ه یکی از دوس///تان
صمیمیش، یعنی/ جرج پرسال،

داد؛ ج//رج کس//ی ب//ود، ک//ه ب//ه خ//اطر تج//ارتش، آزادان//ه
میتونست/ به کشور کاستاریکا،
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.در آمریکای جنوبی، رفت و آمد داشته باشه

کی فک//رش رو میک//رد ک//ه ب//ه ج//رج پرس//ال، ب//ه ج//رم
جاسوسی، مشکوک بشن؟

اون همیشه یه تاجر سر به زیر به نظر می رس//ید و هیچ
پرونده ای، مبنی بر

مامور مخفی بودنش، جایی ثبت نشده ب//ود؛ البت//ه ب//ه ج//ز
عالقه ی شدیدش به منشی

های زیباش؛ نقطه ضعفی، که ه//ر م//رد التی//نی،/ اون رو
.درک میکرد

جرج فقط با دو نفر از ماموران امنیتی، ارتباط ص//میمانه
داشت که یکی از اونها،

.لوییس مارسل بود

ماموری که فیلم رو به جرج پرس//ال داد، ب//ه خ//اطر زخم
عمیقش بیهوش شد اما

.قبلش به جرج نگفته بود، که فیلم رو نابود کنه

لوییس مارسل قرار بود ب//ا اون تم//اس بگ//یره/ ام//ا بج//اش
ناپدید شد و بعد جرج که به
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شکل نفرت انگیزی سالم به نظر می رسید، در اثر حمل//ه
ی قلبیُ مرد و هیچکس

.نمیدونست که میکروفیلم کجاست

آمریکایی ها میخواستن مطمئن بشن که این تکنولوژی به
دست هیچ شخص دیگه

ای نمیوفته؛ روس ها میخواستن/ از این فناوری، ب//ه نح//و
بدی استفاده کنن و

انقالبیون،/ که روی کره زمین زن//دگی میک//ردن، اون فیلم
رو میخواستن/ تا با قیمت

.باالیی بفروشن

فقط با بخش کوچیکی از پول ف//روش اون میک//روفیلم در
بازار آزاد، میتونستن

انباری از اس/لحه ه//ا و مهم//ات/ رو بخ//رن و ی//ک انقالب
.جدید ایجاد کنن

امانوئ//ل ت//ارگو، سرپرس//ت ام//نیت ملی کاس//تاریکا، ی//ه
عوضی بود ولی یه

عوضی باهوش؛ اون فورا خانوم "پریسیال جین همیلت//ون
گریر" رو قبل از
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اینکه از کاستاریکا خ/ارج بش/ه دزدی/د و ب/ه این کش/تزار
آورد، که توسط نگهبانان

 .زیادی، حفاظت می شد

حتما به اون دختر گفته که برای حفظ امنیتش، بای//د ت//وی
حبس خونگی قرار بگیره؛/

اون هم ب//ه ان//دازه ی ک//افی احم//ق ب//وده، ک//ه بخ//واد از
تارگو، به خاطر اینکه امنیتش

.رو حفظ کرده، تشکر کنه

تارگو خیلی خوب باهاش بازی کرده بود ولی تا ب//ه ح//ال
آسیبی بهش نزده؛ ظاهرا

می دونست/ که پدر پریسیال، شخص ثروتمند و با نفوذیه؛
عاقالنه نبود که یک

ش//خص ب//ا نف//وذ رو، عص//بی کن//ه، مگ//ر اینک//ه ک//امال
 .ضروری باشه

اون منتظر/ بود تا بازی شروع بشه، درواق//ع منتظ//ر ب//ود
لوییس رو پیدا کنه و
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میک//روفیلم رو ازش بگ//یره؛/ درض//من اون پریس//یال رو
داشت؛ دراینصورت/

 .میتونست/ مدت ها صبر کنه

اون دخ//تر چ//یزی میدونس//ت/ ی//ا ن//ه، ب//رای ت//ارگو خیلی
ارزشمند بود و تارگو

میتونست/ از اون، به عنوان ابزاری برای مذاکره استفاده
.کنه

از اون لحظه ای که پریسیال ناپدید شد، پدرش دل//واپس و
آشفته بود؛ اون با

افرادی سیاسی که نفوذ زیادی داش//تن، تم//اس گ//رفت ام//ا
هیچکدوم از اونها نتونستن

کمکش کنن؛ تا وقتی که ل//وییس پی//دا نش//ه، دولت آمریک//ا
دست از سر این خانوم

جوان بر نمیداشت؛ درنهایت/ نا امیدانه، با خشم و نگرانی
زیاد، بخاطر واکنش

دولت آمریکا، جیمز همیلتون تصمیم گ//رفت، ک//ه خ//ودش
امور رو به دست بگیره؛
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اون بخشی از ثروت خ//ودش رو خ//رج ک//رد ت//ا دخ//ترش
رو از محل زندگی فعلی

.اش در کاستاریکا، فراری بده

ابتدا تصمیم/ گرفته بود تعدادی محافظ ماهر بفرسته ت//ا ب//ه
کشتزار شبیخون بزنن،

اما متوجه شد که ممکنه توی این جن//گ، دخ//ترش آس//یب
ببینه و حتی کشته بشه.

بعد ناگهان یک نفر به اسم "گرانت/ سالیوان" اشاره ک//رد؛
مردی به ثروتمندی

جیمز همیلتون؛/ میتونست به راحتی کسی که مامور سابق
دولت بوده و سعی

.داشته توی کوه های تنسی پنهان بشه رو پیدا کنه

~~~~~~

س//اعت، گ//رانت درکتابخون//ه ی ک//اخ م//وروثی۲۴طی  
همیلتون ها، روبروی/ جیمز

همیلتون نشسته بود. همیلتون/ به اون پیشنهاد داد ک//ه تم//ام
هزینه های رهن مزرعه
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اش رو تس///ویه میکن///ه و تم///ام چ///یزی ک///ه اون م///رد
میخواست، این بود که، دخترش

.صحیح و سالم به آمریکا برگرده

صورت همیلتون از بابت نگرانی درباره دخترش س//خت
شده بود. چیزی درباره

ی نگرانی و ناامی/دی اون وج//ود داش/ت، ح/تی بیش/تر/ از
پول، که باعش شد گرانت/

این ماموریت رو برخالف میلش قبول کنه؛ مش//کل اینج//ا
بود که نجات اون دختر،

.سخت و حتی غیرممکن به نظر می رسید

به محض اینکه خونه ی همیلتون ها رو ترک ک//رد، چین
عمیقی روی پیشونیش

.افتاد

وق//تی ک//ه ی//ک مای//ل از مل//ک اونه//ا دور ش//د، نگ//اه
مختصری به آینه جلو انداخت و

متوج//ه ش//د ک//ه ی//ک س//دان آبی رن//گ در ح//ال تعقیب
کردنشه؛ یه تای ابروش رو باال
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انداخت و اتومبیل/ رو کن//ار ج//اده پ//ارک ک//رد؛ س//یگاری
روشن کرد و پک های

عمیق و آهسته به اون میزد و منتظر/ بود که سدان، بهش
نزدیک بشه. _سالم

کورتیس!!!/

تد کورتیس به صندلی ماشین تکیه داده بود و ب//ا لبخن//د و
کنجکاوی گرانت/ رو نگاه

.میکرد

حدس بزن کی میخواد ببینتت؟؟_

.گرانت با خشونت فحشی داد

لعنتی... بسیار خب؛ مجبور نیستم/ تا ویرجینیا رانن//دگی_
کنم، مجبورم؟

.نه، فقط تا شهر بعدی؛ توی مسافرخونه منتظرته_

~~~~~~

ک//ل س//ابین" رو خیلی وقت ب//ود ک//ه میش//ناخت؛/ درواق//ع"
اون مرد کسی بود که به
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گرانت توصیه کرد، از پایگاه ارتش خارج بش//ه و ب//رای
اون کار کنه؛ عمال طاقت

سرزنش شدن نداشت و به شدت خونسرد ب//ود، انگ//ار ب//ه
جای خون در رگ هاش،

آب سرد جاری بود؛ اون شخص مناسبی نبود که گ//رانت
بخواد دور و برش بپلکه،

اما میدونست/ ک//ه همین ح//رف ه//ا، راج//ع ب//ه خ//ودش هم
گفته میشه. هیچکدوم از

اونها قانونمند نبودن و به عنوان انسان ه//ایی ک//ه در اون
جنگل های تاریک

جنگیدن، هردو شناخت کامال زیادی از جهنم روی زمین
داشتن؛ تنها تفاوتشون/

این ب//ود ک//ه س//ابین ب//ا اون ت//اریکی ه//ا احس//اس راح//تی
میکرد، ولی گرانت

نمیخواست/ بیشتر از این، درون تاریکی غرق بشه.

همه چیز بیش از اندازه پیش رفته بود، ج/وری ک//ه دیگ/ه
احساس انسان بودن

22



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

نمیکرد؛ احساساتش ن//ابود ش//ده ب//ود و درک درس//تی، از
اینکه کیه و برای چی

اونجاست، نداش//ت؛ تنه//ا زم//انی ک/ه احس//اس زن//ده ب//ودن
میکرد، موقع تعقیب و گریز

بود؛ زمانی ک//ه آدرن//الین بین رگ ه//اش میجوش//ید و اون
.رو هیجان زده میکرد

گلوله ای که طی یکی از عملیات ها تقریبا اون رو کشته
بود، جونش رو نجات

داد، چ//ون بهش اج//ازه دوب//اره فک//ر ک//ردن داد و از اون
لحظه بود، که تصمیم گرفت

.برای همیشه، شغلش رو ترک کنه

~~~~~

دقیقه بعد، دستاش محکم دور یک فنجون قهوه، حلقه۲۵ 
شده بود؛ کامال بی خیال،

پاهای چکمه پوشش رو، روی میز چ//وبی، ک//ه مشخص//ه
هر مسافرخونه ای بود،

.دراز کرد

.گرانت غر زد
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.خب، من اینجام؛ حرف بزن_

س//انتی م//تر ب//ود ولی ب//ا۹۰متر و  ۱قد سابین نزدیک به 
این حال از گرانت،

چندس/انتی م/تر کوت/اهتر/ ب/ود؛ چه/ارچوب ب/دنی محکم و
عضالنی داشت، با اینکه

خیلی وقت ب///ود شخص///ا وارد عملی///ات ه///ا نمیش///د ولی
همچنان خوش فرم باقی

مون//ده ب//ود؛ اون سیاهپوس//ت/ ب//ود و چش//م ه//ا و موه//ای
مشکی داشت.

هاله اش مث//ل آتش//ی س//رد ب//ود ک//ه اون رو احاط//ه ک//رده
بود، کامال غیرقابل پیشبینی/

.و مثل یک پلنگ/ کمین کرده، زرنگ بود

گرانت به اون اعتماد داشت؛ نمیتونست بگ//ه اون یکی از
دوست هاشه، چون

سابین واقعا م//ردی نب//ود ک//ه ب//ا کس//ی ص//میمی بش//ه ولی
سال از عمرشون۲۰اونها  

.رو باهم گذروندن؛ کم زمانی نبود
24
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ناگه//ان ذهن گ//رانت،/ پ//ر از ت//اریکی ش//د؛ تص//اویری از
اسلحه هایی که در حال

شلیک کردن بودن؛ گرمای مرطوب/ جنگل، بوی گیاه//ان
...پوسیده

اونق/در تص//اویر واقعی ب/ودن، ک/ه حس میک/رد در همین
لحظه دارن اتفاق میوفتن؛

چشم هاش رو محکم به هم فشار داد ت//ا اون تص//اویر رو
.از ذهنش دور کنه

~~~~~~~

"سابین"

سابین، مردی که روبروش نشسته بود رو مثله کف دست
می شناخت؛ هنوز

چ//یزی خطرن//اک، وحش//ی و رام نش//ده در چش//م ه//ای
گرانت میدید./ همیشه با احتیاط

عمل میکرد و نوعی آشفتگی توی چش//م ه//ای کهرب//اییش
وجود داشت؛ چشم هایی

که مثل چشم های عقاب، هوشیار و براق ب//ودن؛ موه//ای
بلوند تیره اش، به هم

25



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

ریخته، به شکل حلقه هایی، پشت سرش جمع ش//ده ب//ودن
و بیش از اندازه برنزه/

شده بود .

ج//ای زخم ک//وچیکی ک//ه روی چون//ه اش ق//رار داش//ت
مشخص نبود ولی خراش

ن//ازکی ک//ه روی گون//ه ی چپش وج//ود داش//ت، دربراب//ر
پوست برنزه/ اش، به رنگ

نقره ای می درخشید؛ اونها زخم های زش//تی نب//ودن فق//ط
.یادآور دوران جنگ بودن

اگر سابین مجبور بود برای نج//ات دادن دخ//تر همیلت//ون،
کسی رو بفرسته؛ بدون

شک اون شخص گرانت/ بود؛ سالیوان ت//وی جنگ//ل، مث//ل
گربه مخفی میشد و به

راحتی خودش رو باهاش یکی میکرد؛ اون توی عملی//ات
شهری، مفید بود ولی

درواقع، توی جهنم های سبز روی زمین بود که هیچکس
نمیتونست با اون
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.برابری کنه

~~~~~~~

"دانای کل"

:سابین با صدای آرومی گفت

قبول کردی که بری دنبالش؟؟_

 .آره_

پس بزار برات بگم که قضیه از چه قراره._

سابین درباره ی میکروفیلم گمشده، جرج پرسال، ل//وییس
مارسل و موش و گربه

بازی مرگباری که پریسیالی احمق دقیقا وس//طش نشس//ته
.بود، بهش گفت

پریس///یال حکم دودی رو داش///ت ک///ه س///یگار رو پنه///ان
میکرد و اون سیگار کسی نبود

جز، لوییس اما سابین برای لوییس خیلی نگران بود؛ اون
مردی نبود که بی خبر

ناپدید بشه. هراتف//اقی ممکن//ه ب//رای اون افت//اده باش//ه؛ ب//ه
هرحال هرکجا که بود، هنوز
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به دست دولت یا مراکز سیاسی بازداشت نشده بود چ//ون
اونها هنوز دنبالش می

.گشتن

هم//ه اونه//ا بج//ز امانوئ//ل ت//ارگو و دولت آمریک//ا، دنب//ال
پریسیال هم میگشتن؛ بجز

دولت آمریکا، کسی نمیدونست که پریس/یال توس//ط ت/ارگو
گروگان گرفته شده؛ حتی

دولت کاس//تاریکا هم نمیدونس//ت/ ک//ه ت//ارگو، سرپرس//ت
امنیت/ ملی کشورشون، اون

زن رو داره؛ اون به تنه//ایی/ و ب//دون مج//وز دول//تی وارد
.عمل شده بود

:سابین با صدای عصبی گفت

ج//رج پرس//ال مثل//ه ی//ه اس//ب س//یاه مرم//وزه؛ اون ی//ه_
جاسوس حرفه ای نبود؛ من هیچ

.پرونده ای درباره ی اون ندارم

اگر سابین پرون//ده ای درب//اره ی اون نداش//ت، پس ج//رج
پرسال چیزی بیشتر از یه

.اسب سیاهه مرموزه؛ اون کامال نامرئی/ بود
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:گرانت با لحن آهسته و کشداری گفت/

چطور چنین چیزی اتفاق افتاد؟_

چشم هاش تقریبا بسته شده بود؛ فقط ش//کاف ک//وچیکی از
اون باز بود و به نظر می

.رسید که میخواد، بخوابه

ماموری که سر معامله رفته بود، تعقیب میشد؛ بخ//اطر_
جراحتش، تقریبا

هوش//یاریش رو از دس//ت داده ب//ود و نمیدونس//ت/ چط//ور
لوییس رو پیدا کنه ولی

میدونست/ چطور با جرج پرسال ارتباط برق//رار کن//ه؛ م//ا
تا اونموقع حتی اسم

پرسال هم نشنیده/ بودیم؛ اون فق//ط تونس//ت ب//ه س//ختی فیلم
رو به پرسال برسونه؛

.پرسال هم با فیلم زد به چاک

مامور ما چی شد؟_

اون زندست، ولی قبل از اینک//ه خ//ارجش ک//نیم،/ ت//ارگو_
.اون رو گرفت
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.گرانت نفسش رو با صدا بیرون داد

پس تارگو میدونه که مامور ما به پرسال نگفته ک//ه فیلم_
.رو نابود کنه

:سابین قیافه منزجری به خودش گرفت و گفت

همه میدونن؛ تارگو توی سازمانش خبرچین داره؛ وقتی_
صبح شد، همه

میدونستن/ که چه اتفاقی افتاده؛ همچ//نین ص//بح روز بع//د،
پرسال در اثر حمله قلبی،

توی اتاق پریسیال مرد و قب//ل از اینک//ه م//ا اق//دامی ک//نیم،
.تارگو دختره رو گرفت

~~~~~~

"دانای کل"

مژه ه//ای ت//یره گ//رانت چش//م ه//اش رو گیج نش//ون می//داد
انگار هر لحظه امکان

.داشت بخوابه و خروپف کنه

خب اون دختر چیزی درباره میکروفیلم میدونه؟؟_
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ما نمیدونیم، حدس من اینه که نمیدون//ه؛ پرس//ال قب//ل از_
اینکه به اتاق اون دختر

.بره چندساعت وقت داشت تا فیلم رو مخفی کنه

:گرانت غر زد

چرا اون لعنتی/ نمیتونست با پدرش بمونه؟؟؟_

همیلت//ون زن//دگیمون/ رو جهنم ک//رده ت//ا دخ//ترش رو از_
کاستاریکا خارج کنیم ولی

عمال زیاد به هم وابسته نیستن.

دخترش اهل خوش گذرونی//ه و س//الها پیش طالق گرفت//ه،
بیشتر دوست داره از

زندگیش لذت ببره/ تا اینکه کار مفیدی انجام ب//ده؛ درواق//ع
همیلتون سالها پیش اون

رو از خون//ه ط//رد و از ث//روت/ مح//روم ک//رده. از اون
زمان دورتادور

دنیاسرگردونه، چندین سال با جرج پرسال ارتباط داش//ت
و از ارتباطی که

.داشتن خجالت نمیکشید
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پرسال دوست داشت که یه زن فوق العاده و خ//یره کنن//ده
رو بین بازوهاش داشته

.باشه و خب... کی بهتر/ از پریسیال

:گرانت ناگهان چشم هاش رو باز کرد و پرسید

چرا خودت نمیری اون دختر رو بیرون نمیاری؟؟_

.نگاهش کامال سرد بود

دوتا دلیل داره، اوال من فک//ر نمیکنم/ اون دخ//تر چ//یزی_
درباره ی میکروفیلم

بدون//ه، من مجب//ورم تمرک//زم رو روی پی//دا ک//ردن فیلم
بزارم و این یعنی/ اینکه باید

لوییس مارسل رو پیدا کنم؛ دوما تو بهترین شخص ب//رای
.انجام اینکاری

من... آه... ی//ه ج//وری برنام//ه ری//زی ک//ردم ت//ا توج//ه
همیلتون به تو جلب بشه،

.درواقع من معرفیت/ کردم

سابین اضافه کرد:
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تو هیچ مشکلی برای ورود ب//ه کاس//تاریکا ن//داری، قبال_
کارهاش رو انجام دادم

...ولی اگه نتونی اون دختر رو خارج کنی

.گرانت روی پاهاش ایستاد

...یه برنزه/ ی وحشی، زیبا و مرگبار

:گرانت به آرومی گفت

.میدونم/_

هیچک//دوم مجب//ور ب//ه ادام//ه دادن جمل//ه نب//ودن؛ ه//ردو
میدونستن/ شلیک یه گلوله به

سر اون دختر میتونست خیلی بهتر از اتفاق//اتی ک//ه ق//رار
بود اونجا براش بیوفته

.باشه

~~~~~~~

"چند روز بعد"

زمان حال)(
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گرانت در حال حاضر در کش//ور کاس//تاریکا، در اعم//اق
جنگل های بارانی بود و

بی نهایت به مرز لعنتی/ نیکاراگوئه، جایی که شورشیان،
سربازها، انقالبیون و

تروریست/ ه//ا زن//دگی رو ب//رای م//ردمی ک//ه در ص//لح و
آرامش بودن، زهر کرده

بودن؛ نزدیک/ بود ولی هیچکدوم از مشکالت اون س//مت
مرز برای پریسیال

 .مشکل ایجاد نمیکرد

اون احتماال مثله یه شاهزاده خانوم توی کش//تزار زن//دگی
میکرد. هر روز خودش

رو توی نوش//یدنی/ ه//ای خن//ک غ//رق میک//رد، جنگ//ل رو
نادیده میگرفت و توی

.کشتزار مشغول گشت و گزار می شد

خب گ//رانت ب//ه ان//دازه ی ک//افی دی//ده ب//ود؛ امش//ب ش//ب
اجرای نقشه بود، اون االن

ع///ادت ه///ای پریس///یال و روال ک///اری نگهب///ان ه///ا رو
میدونست/ و قبال خطوط سفر رو
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.پیدا کرده بود

اون دوست نداشت موقع شب توی جنگل حرکت کنه ولی
چاره ای نداشت . در

ط//ول ش//ب چن//د س//اعتی فرص//ت داش//ت ت//ا پریس//یال رو
فراری بده بدون اینکه کسی

متوجه بشه. خوشبختانه اون دختر دیر میخوابید و ح//داقل
صبح از۱۰تا ساعت  

خ///واب بی///دار نمی ش///د و این ب///اعث میش///د ت///ا س///اعت
صبح هیچکس مشکوک نشه۱۰

که چرا اون پیداش نشده و ت//ا نگهب//ان ه//ا بخ//وان متوج//ه
بشن که پریسیال ناپدید شده،

.اونها از کشور خارج شده بودن

.پابلو موقع طلوع آفتاب اونها رو سوار هلیکوپتر/ میکرد

گرانت به آرومی از کشتزار دور شد و به حاش//یه جنگ//ل
 .رفت

کمرش رو از حالت دوال خارج کرد و صاف ایستاد . ب//ه
آرومی شروع به راه
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رفتن کرد؛ قبال خطوط سفر و سنسورهای اطراف خون//ه
رو پیدا کرده بود .

روز بود که در این جنگ//ل ب//ود و پ//اورچین پ//اورچین۳ 
اطراف کشتزار حرکت

.میکرد تا بتونه نقشه کامل خونه رو بگیره

اون میدونست/ که پریسیال توی کدوم اتاق میخواب//ه و راه
ورود به اونجا رو بلد

 .بود

تارگو روز قبل کشتزار رو ترک کرد و هن//وز برنگش//ته
.بود؛ بهتر از این نمیشد

خورش//ید غ//روب ک//رده ب//ود و زی//اد امن نب//ود ک//ه در
تاریکی کنار رودخونه حرکت

 .کنه

میدونست/ ک//ه رودخون//ه چق//در خیانتک//اره، یکی ازدالیلی
که میخواست پریسیال رو

وارد عمق جنگل کنه همین بود؛ حتی ب//ا توج//ه ب//ه اینک//ه
اینکار خیلی خطرناک بود
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.

اگه از روی بدشانسی نگهب//ان ه//ا قب//ل از رس//یدن ت//ارگو
متوجه ناپدید شدن پریسیال

بشن، اولین مسیری که دنبالش میگردن، امتداد رودخون//ه
ست چون این یه مسیر

منطقی برای فراره؛ حداقل برای مدت کوتاهی این مس//یر
رو کنکاش میکنن اما

همین مدت کوتاه برای اونه//ا ک//افی ب//ود ت//ا ب//ه هلیکوپ//تر/
.برسن

باید چند ساعتی صبر میکرد تا بتون//ه وارد خون//ه بش//ه و
.پریسیال رو بیرون/ بیاره

هرچی دیرتر میرفت، محافظ ه//ا خس//ته ت//ر، کس//ل ت//ر و
.خواب آلود تر می شدن

مسیرش رو به سمت ج/ایی ک/ه وس/ایلش رو مخفی ک/رده
.بود، کج کرد

به خ//وبی اط//راف مخفیگ//اهش رو چ//ک ک//رد ت//ا م//ار ی//ا
جونور دیگه ای اون اطراف
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نباش//ه؛ ب//ه خص//وص م//ار افعی مخملی ک//ه ب//ه خ//وبی
میتونست/ خودش رو استتار کنه

.

بعد از اینکه مطمعن شد همه چیز امن و امان//ه، روی ی//ه
درخت سقوط کرده نشست

و سیگاری دود کرد.

.قمقمه آب رو گرفت و یه قلپ نوشید

گرسنه اش نبود؛ میدونست/ تا وقتی که عملیات با موفقیت
تموم نشه نمیتونه چیزی

 .بخوره

ک//امال ح//واس جم//ع ب//ود و ح//تی کوچیک//ترین ص//داهای
.جنگل از گوشش دور نمیموند

آدرن//الین هن//وز ت//وی رگ ه//اش وج//ود داش//ت و فش//ار
خونش رو زیاد کرده بود؛ تازه

داشت متوجه میشد که چرا وایکینگ/ ها در طول مب//ارزه
.دیوونه میشدن
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انتظار کشیدن براش غیرقابل تحمل ش//ده ب//ود ولی ک//اری
 .بود که باید انجام میداد

س/اعتش رو دوب/اره چ/ک ک/رد و اخم ه/اش رو ت/وی هم
کشید؛ فقط نیم ساعت گذشته

!بود

ب//رای اینک//ه ب//ه خ//ودش ک//اری ب//رای انج//ام دادن ب//ده ت//ا
اعصابش آروم بگیره، شروع

به طبقه بندی کارها ت//وی ذهنش ک//رد و مطمئن ش/د هم//ه
.چیز سرجای خودشه

اسلحه ها و تجهیزاتش رو بررسی کرد و امیدوار بود که
مجبور نشه از اونها

 .استفاده کنه

تنها چیزی که بهش نیاز داشت این بود که اون دخ//تر رو
بدون سروصدا بیرون

 .بیاره

اگر مجبور میشد از هفت تیر یا تپانچه استفاده کنه، تم//وم
نقشه ها به هم می

.ریخت
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او چاقو رو ت//رجیح می//داد، هم سروص//دایی نداش//ت و هم
مرگبار بود.

رط//وبت ه//وا ب//اال ب//ود و قط//ره ه//ای ع//رق از س//تون
فقراتش در حال سر خوردن

.بودن

اوه خدایا... اگه اون دختر فقط یه ذره عقل داشت و وقتی
میخواست اون رو از

کش//تزار خ//ارج کن//ه جی//غ و داد راه نمین//داخت، ی//ا روی
مغزش اسکواش نمیرفت،/

.عالی میشد

اگر مجبور میشد، بیهوشش میکرد اما در اون حالت بای//د
مثل یه جسد اون رو

.روی دوشش حمل میکرد

گرانت ناگهان متوج//ه ش//د ک//ه مش//غول ن//وازش چاقوش/ه،
انگشتان بلندش روی لبه ی

مرگب//ار اون س//ر میخ//وردن انگ//ار ک//ه معش//وقه اش رو
نوازش میکنه؛ سریعا چاقو
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.رو توی غالف گذاشت

:با اوقات تلخی فکر کرد

لعنت/ بهش، به خاطر اون عوضیست که دوب//اره ب//ه این"
."مسیر کشیده شدم

تمایلش به خطر کردن به اندازه ی ماده مخدر اعتیاد اور
بود، مثل یه اسید توی

.رگ هاش جاری میشد و اون رو از درون میسوزوند

هوووف بره به درک!!! 

البته تمایل زیادش به ارتباط ممکن بود اون رو زنده نگه
داره چون ظاهرا تارگو

.رو شیفته و شیدای خودش کرده بود

ص//داهای جنگ//ل ت//وی ش//ب، ش//روع ش//د؛ جی//غ و فری//اد
میمون ها، خش خش برگها،

جیرج//یر ک//ردن پرن//ده ه//ا... انگ//ار مش//غول انج//ام ک//ار
همیشگیشون بودن.

جایی پایین تر، نزدیک به رودخونه، صدای غ//رش ی//ک
جگوار (پلنگ) رو شنید،
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این صداها براش عادی بود و بهشون توجه نمیکرد چون
.جنگل خونه ی اون بود

ت//رکیب/ عجیب و غ//ریب ژن ه//اش و کاره//ایی ک//ه ب//ه
عنوان یک پسربچه در مرداب

ه/////ای جورجی/////ای جن/////وبی/ (مح/////ل زن/////دگی دوران
کودکیش) انجام میداد، باعث شده بود

اون هم مانند جگواری که در اطراف آب پرسه میزد، به
بخشی از جنگل تبدیل

.بشه

با اینکه هوا تاریک شده بود هیچ چراغ ی//ا وس//یله ن//وری
رو روشن

نکرد؛میخواست تا زمانی ک//ه ش//روع ب//ه ح//رکت میکن//ه،
چشم هاش به شکل

.عالی و منحصربه فردی به تاریکی اطرافش عادت کنه

سعی کرد در حال حاضر به حس ش//نوایی/ و غری//زه اش
اعتماد کنه. میدونست/ هیچ

خطری در نزدیکیش نیست، خط//ر از س//مت نگهب//ان ه//ا
بود نه از سمت حیوانات
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.خجالتی جنگل

تا وقتی که صدای حیوان/ات اط/رافش ب//ود، مطمئن میش//د
که هیچ آدمی به جز

.خودش در اون اطراف نیست

نیمه های شب از جاش بلند ش//د و در امت//داد مس//یری ک//ه
در ذهنش مشخص کرده

.بود حرکت کرد

حیوانات و حشرات، به خاطر حض//ور غ//یرمنتظره اون،
شروع به جار و جنجال

.کردن و بدون توقف سروصدا میکردن

تنه//ا تمرک//زش روی ماره//ای افعی ک//ه ممکن ب//ود ت//وی
مسیر انتخاب شده، کمین

کرده باشن، قرار داشت.

یه چوب ن//ازک و بلن//د ت//وی دس//تش ب//ود و ب//ا اون زمین
جلوی پاش رو قبل از گام

برداشتن بررسی میکرد. وقتی نزدی//ک ب//ه کش//تزار ش//د،
چوب رو به گوشه ای پرت
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.کرد

.دوالشد و اطراف رو خوب بررسی کرد

میتونس///ت نگهب///ان ه///ایی رو ک///ه س///ر پُ س///ت ه///ای
.همیشگیشون قرار داشتن، ببینه

احتماال به ج/ز م//ردی ک//ه در اط//راف گش/ت م//یزد، بقی/ه
.محافظ ها خواب آلود بودن

اون مرد هم به زودی خسته میشد و دست از پرس//ه زدن
برمیداشت و طبق معمول/

.یه چرت کوتاه میزد

"گرانت تحقیر/ آمیز فکر کرد"چقدر آشفته و بی نظم

واض//ح ب//ود ک//ه اونه//ا انتظ//ار هیچ مالق//ات کنن//ده/ ای رو
توی این مکان دورافتاده

.نداشتن

روزی که اونها رو زی//ر نظ//ر داش//ت، متوج//ه۳در طی  
شد که بیشتر/ وقتشون رو

باهم صحبت میکنن و یا سیگار میکشن؛ هیچک//دوم ح//تی
نگاه با دقتی به اطراف

.نمینداختن
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اما به هرحال فرام//وش نک//رد ک//ه اونه//ا وج//ود داش//تن و
توی دستشون تفنگ هایی

.بود که با فشنگ واقعی پرشده بود

یکی از دالیلی ک///ه گ///رانت/ تونس///ت ب///ا وج///ود ش///غل
۳۸پرخطری که داشت سن 

سالگی رو ببینه، این بود ک//ه نس//بت/ ب//ه اس//لحه محتاطان//ه
عمل میکرد و همیشه یادش

میموند/ که یک فشنگ چه بالیی میتون/ه س/ر گوش/ت/ ب/دن
.بیاره

اون به بی پروایی و نترس ب//ودن اعتق//ادی نداش//ت چ//ون
بحث سر زندگیش بود.

س//تاره ه//ا ت//وی آس//مون می درخش//یدن و ن//ور کمی رو
ایجاد میکردن؛ زیاد به نور

اونه//ا اهمیت/ ن//داد چ//ون ب//ه ان//دازه ک//افی س//ایه و مک//ان
تاریک وجود داشت که اون

.رو بپوشونه
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نگهب//انی/ ک//ه س//مت چپ خون//ه ب//ود ب//ه ان//دازه چن//د م//تر
حرکت کرد و به سمت ستونی/

.که روبروی خونه قرار داشت رفت

نور قرمز رنگی که کنار دست نگهب//ان وج//ود داش//ت ب//ه
گرانت میگفت/ که اون در

روز عم//ل۳حال سیگار کشیدنه و اگ//ه طب//ق ع//ادت این  
میکرد، بعد از سیگار

کش//یدن، ب//ه س//تون تکی//ه می//داد، کالهش رو روی چش//م
.هاش میگذاشت و میخوابید/

"گرانت/"

به آرومی یک ش//بح جنگ//ل مخفی رو ت//رک ک//رد و وارد
 .کشتزار شد

از روی شاخه ی یک درخت به سمت بوته ای در حی//اط
سر خورد و در سایه

 .های تاریک اون قرار گرفت

از ایوان خون//ه ک//ه در ط//ول اون امت//داد یافت//ه ب//ود، ب//اال
رفت و با فشار، خودش رو
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در برابر دیوار نگه داشت و دوباره اطراف رو بررس//ی
کرد، همه چیز در آرامش

.و سکوت قرار داشت.شروع به حرکت کرد

اتاق پریسیال در قسمت پش//تی خون/ه ب/ود ک/ه دری شیش/ه
.ای و دوجداره داشت

ممکن بود در اتاق قفل باشه ولی این نگرانش نمیکرد./ به
راحتی میتونست/ از پس

اون بر بیاد.به در رسید و اون رو بی صدا ح//رکت داد .
در کمال تعجبش قفل نبود

و ب//ه آس//ونی ب//از ش//د. ابروه//اش رو ب//اال ان//داخت و ب//ا
خودش فکر کرد"چه با

مالحظه!"! در رو آهسته آهسته به ان//دازه ای ک//ه فض//ای
کافی برای عبور داشته

باشه باز کرد .

به محض اینکه وارد اتاق شد کمی مکث ک//رد ت//ا دوب//اره
چشم هاش به تاریکی
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عادت کنه بعد از روشنایی/ ستاره ها توی محوطه، درون
اتاق به اندازه ی جنگل

.مخفی، تاریک/ بود

هیچ حرک//تی نک//رد ولی ک//امال حواس//ش جم//ع ب//ود. ب//ه
.زودی دوباره تونست/ ببینه

اتاق بزرگ بود و درون آن جریان ه/وای دلب//ازی وج//ود
.داشت

کف چوبی اتاق، ب//ا کفپ//وش ه//ای حص//یری پوش//یده/ ش//ده
.بود

تخت خواب دقیقا سمت راس//تش، روب//روی دی//وار، ق//رار
داشت و توسط یک پشه بند

.احاطه شده بود

از بین پشه بند میتونست/ توده ای کوچیک/ از لب//اس ه//ای
مچاله شده که در

 .دورترین قسمت تخت انداخته شده بودن رو ببینه

عالوه بر اون یه میز گ//رد، ی//ه ص//ندلی و چ//راغ خ//وابی
پایه بلند در کنار تخت

.وجود داشت
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س//مت چپ ات//اق ت//اریکتر ب//ود ام//ا میتونس//ت ی//ک قفس//ه
بزرگ لباس و یک در رو

.ببینه که احتماال به سرویس بهداشتی ختم میشد

به آرومی مثل یه پلنگ به سمت دیوار رفت و با تاریکی
.سمت چپ اتاق یکی شد

ح//اال دی//د واض//ح ت//ری نس//بت ب//ه ج//ایی ک//ه اون دخ//تر
.خوابیده بود داشت

ی//ه لب//اس س//فید و بلن//د ک//ه میتونس//ت/ لب//اس شخص//ی ی//ا
ربدوشامبرش باشه، روی صندلی

.قرار داشت

این فکر که ممکن بود اون دختر خوابیده باشه باعث ش//د
پوزخندی ناگهانی

بزنه که اصال تفریحانه به نظر نمیرسید.

اگ//ه اون خوابی//ده باش//ه، مطمئن//ا وق//تی گ//رانت بی//دارش
میکرد، مثله یه

.گربه وحشی بهش حمله ور میشد
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فقط همین رو توی اون لحظه کم داشت. برای هردوشون
بهتر بود که اون لباس

.تنش باشه

 .آروم به تخت نزدیک/ شد

چش//م ه//اش رو ک//امال ری//ز ک//رده ب//ود ت//ا به//تر ببین//ه؛
ناگهان... موهای پشت گردنش

سیخ شد و به اون هشدار داد ک//ه خط//ر نزدیکش//ه، ب//دون
هیچ فکری خودش رو به

 .کناری پرت کرد

ضربه ای که قرار بود به گردنش زده بشه، به شونه اش
برخورد کرد. دستاش

 .رو مشت کرد و روی پاهاش ایستاد

انتظار داشت با سر و صدا روبرو/ بشه اما ات//اق همچن//ان
توی سکوت بود. حتی

.زنی که روی تخت خوابیده بود حرکتی نکرد

س//عی ک//رد ص//دای نفس کش//یدن ی//ا خش خش لب//اس رو
بشنوه/ اما هیچ صدایی شنیده

.نمیشد
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.سکوت اتاق کرکننده بود

مهاجمش کجاست؟

اون هم مثل گرانت توی ت//اریکی س//مت چپ ات//اق مخفی
شده بود. اونجا به اندازه

.ای سیاه بود که به راحتی چند مرد میتونستن/ پنهون بشن

اون کی بود؟

توی اتاق این زن چیکار میکرد؟

فرستاده شده بود تا اون رو بکشه؟

یا اون رو از تارگو بدزده؟

رقیبش احتماال در تاریکی که اطراف قفس//ه لب//اس وج//ود
.داشت پنهان شده بود

گرانت چ//اقو رو از غالفش ب//یرون اورد ولی دوب//اره ب//ه
داخل هلش داد. دست هاش

.میتونست/ به اندازه چاقو مرگبار باشه

پارت_#

��رنگین_کمان_نیمه_شب#
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اونجا....برای لحظ//ه ای متوج//ه ح//رکت ک//وچیکی ش//د و
همین براش کافی بود تا

مح//ل دقی//ق م//رد رو پی//دا کن//ه؛ ب//ه س//مت اون م//رد خ//یز
برداشت و با ضربه ای شدید

 .و ناگهانی/ اون رو به زمین انداخت

.مرد غریبه غلتی زد و به سرعت روی پاهاش ایستاد

دربراب//ر ت//ور س//فید پش//ه بن//د، گ//رانت هیکلی مش//کی و
 .باریک اندام رو مشاهده کرد

مرد لگدی به سمت گرانت/ پرتاب/ کرد؛ گرانت/ از ضربه
اش جاخالی داد اما نسیم

لگدی که از ن//زدیکی چون//ه اش عب//ور ک//رد رو احس//اس
کرد.

خب... وقتش بود وارد مبارزه بشه؛

بازوی مرد رو گرفت و با ضربات پی در پی بی حس//ش
کرد، متوجه شد که

.بازوش بدون استفاده کنار بدنش افتاده
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سرد و بی احساس، بدون اینکه حتی از نفس افتاده باشه،
مرد رو به زمین

.انداخت

یک زانوش رو روی ب//ازوی س//الم م//رد و زان//وی دیگ//ه
رو روی قفسه سینه اش

.فشار داد

درست در همون لحظه ک//ه دس//تش رو ب//اال ب//رد ت//ا بهش
ضربه بزنه و به درگیری

عجیبی شد

 .بدون صداشون پایان بده، متوجه چیزی

یه چی ِ ز نرم زیر زانوش حس کرد و ناگه//ان هم//ه چ//یز
.براش روشن شد

جس//م بی تح//رکی ک//ه روی تخت خوابی//ده ب//ود، زی//ادی
ساکت بود. چون هیچ آدمی

اونجا نخوابیده/ بود فقط یه س//ری مالف//ه و لب//اس شخص//ی
.پتو گنجونده شده بود

.هیچ زنی روی اون تخت نبود
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پریسیال متوجه شده ب/ود ک/ه گ/رانت وارد ش/ده و خ/ودش
رو توی سایه ها مخفی

کرده بود اما چرا جیغ نکشید؟ چرا حمله کرد؟

گ//رانت ف//ورا زان//وش رو از روی س//ینه ه//ای پریس//یال
برداشت. دستش رو سریعا

روی سینه او حرکت داد تا مطمئن بش//ه وزنش نفس اون
.رو قطع نکرده باشه

اینک//ه قفس//ه س//ینه اش ب//اال و پ//ایین میش//د، ب//رای گ//رانت/
قوت قلبی بود.

وقتی اون دختر متوجه دست های گرانت روی س//ینه اش
شد، بریده بریده نفس

.کشید

گرانت با بی خی//الی کمی از او فاص//له گ//رفت و زمزم//ه
:کرد

.همه چیز خوبه، مشکلی نیست_

اما پریسیال ناگهان از اون فاصله گرفت و با پاش ض//ربه
.ای شدید بهش زد
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گرانت گاردش رو حف/ظ نک/رده ب//ود و از ض//ربه ای ک/ه
خورد کامال غافلگیر شده

 .بود

چشم هاش سیاهی رفت و به سمت زمین خم ش//د و دس//ت
هاش ناخوداگاه بین پاش

.قرار گرفت

در هم//ون ح//ال دن//دون ه//اش رو ب//ه زمین می کوبی//د ت//ا
جلوی ناله ای که میخواست

.از گلوش رها بشه رو بگیره/

با چشم هایی که از شدت درد جمع شده ب//ود، متوج//ه ش//د
که اون دختر یه چیز

بزرگ و مشکی برداشت و بعد از در شیش//ه ای ک//ه ب//از
.بود، بیرون رفت

خشم زیادی که توی وجودش شعله ور شد، باعث ش//د ب//ه
سختی دوباره روی

.پاهاش بایسته

!لعنتی
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اون به تنهایی/ فرار ک//رد و ب//ا این ک//ارش داش//ت هم//ه ی
نقشه ها رو به هم می

ریخت.

دردی که توی اندام هایش پیچیده بود رو نادی//ده گ//رفت و
به دنبال اون

 .حرکت کرد

!!پریسیال یه بدهی بهش داشت که باید صافش میکرد

��پایان_فصل_#

��شروع_فصل_#

جین تازه از بسته بندی آذوقه و موادغذایی فارغ شده بود
که یهو بعضی از غریزه

ه/ایی ک/ه از اج/دادش، در زم/ان غارنش/ین ه/ا، بهش ب/ه
ارث رسیده، بهش هشدار

.دادن که کسی در حال نزدیک/ شدنه

هیچ ص/دایی نش/نیده ب/ود ولی میتونس/ت/ حض/ور ش/خص
.دیگه ای رو حس کنه

 .موهای پشت گردنش و ساعد دستش سیخ شده بودن
56



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

از وحشت سر جاش خشک شده ب//ود و چش//م ه//اش درب
شیشه ایه دوجداره رو

.نشونه گرفتن

در به آهس//تگی و ب//دون هیچ ص//دایی در ح//ال ب//از ش//دن
.بود

خیلی کوت//اه، س//ایه س//یاهی از ی//ک م//رد رو دی//د ک//ه در
برابر تاریکی شب ترسیم

شده.

مرد هیکل درش//تی داش//ت و ب//ه آرومی در ح//ال ح//رکت
بود و این تالشش برای بی

صدا حرکت کردنش ب//ود ک//ه بیش//تر/ ب//اعث ترس//یدن جین
.میشد

لرزی ناگهانی ب//ر تنش نشس//ت و تالش ک//رد نال//ه ای رو
که از وحشت میخواست از

.گلوش خارج بشه رو خفه کنه

.در روزهای اخیر نگرانی زیادی رو تجربه کرده بود
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همیشه سعی میکرد شک و سوءظن تارگو رو نس//بت ب//ه
خودش از بین ببره و همه

.ی مقدمات فرارش رو با زیرکی آماده کرده بود

ولی در حال حاضر، چیزی بیشتر از اون سایه س//یاه ک//ه
وارد اتاقش شده بود، اون

.رو نمیترسوند

وقتی ک//ه ت//ارگو عمال اون رو ب//ه بهان//ه حف//اظت دزدی//د،
امید کمی که برای نجات

.یافتن داشت، مرده بود

بدون شک تنها آدمی که برای بیرون/ بردن اون از اینج//ا
.تالش میکرد پدرش بود

.ولی این فراتر از قدرت و توانایی های اون بود

در چ/نین ش//رایطی فق//ط ب//ه خ//ودش و هوش/ش میتونس//ت/
.تکیه کنه

در این راستا مشغول الس زدن و چاپلوسی ک//ردن ب//رای
تارگو شد. هرکاری

میکرد تا اون رو متقاعد کنه که یه دختر کله پ//وک و بی
ضرره و حاال که بهش
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فکر میکرد، می دید که توی این زمینه خیلی خوب عم//ل
.کرده

.اما زمانش به سرعت به اتمام رسید

دیروز، معاون ویژه ی تارگو، پی//امی/ اض//طراری ب//راش
.اورد

جین فالگوش ایستاد و تونست/ این پیام رو بشنوه:/

"مکان لوییس مارسل پیدا شده"

این فاجعه بود؛ حتما ت//ا االن ت//ارگو، ل//وییس رو دس//تگیر
کرده بود و متوجه شده بود

که اون هیچ اطالعی از میکروفیلم نداره

و االن فقط یک مضنون باقی مون//ده ب//ود؛ "پریس//یال جین
."گریر همیلتون/

جین مجبور بود امشب، قبل از اینکه ت//ارگو برگ//رده، از
.اینجا فرار کنه

.روزهایی که اینجا مستقر/ بود بیکار ننشسته بود

وقتی ترس از ت//اریکی ش//ب، خ//واب رو ب//رای اون غ//یر
ممکن میکرد؛ کنار در
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شیشه ای می ایستاد و کارها و عادت ه//ای محافظ//ان رو
زیر نظر می گرفت؛ تمام

.عادت هاشون و روال نگهبانی دادنشون رو از حفظ بود

اینطوری با مشغول نگه داشتن ذهنش، میتونس//ت ترس//ش
رو کنترل/ کنه و هنگام

طلوع آفتاب، وقتی ک//ه ن//ور خورش//ید آس//مان رو روش//ن
.میکرد، به خواب میرفت/

از روز اولی ک//ه ب//ه اینج//ا اورده ش//د، مش//غول تجه//یز
کردن خودش شد. چون این

 .امکان وجود داشت که به جنگل فرار کنه

دزدکی آذوق//ه می دزدی//د و ذخ//یره میک//رد و خ//ودش رو
برای روزهای آینده آماده

.میکرد

ترس از بالیی که تارگو ممکن بود ب//ه س//رش بی//اره، این
شجاعت رو بهش داد که

وارد جنگل تاریک بشه،

جایی که حس میکرد ارواح خبیث جنگل منتظرش هستن
ولی در حال حاضر هیچ
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چ/یز، ش/یطانی ت//ر و مهل//ک ت//ر از اون م/ردی ک/ه وارد
.اتاقش شده بود، نبود

.و بعد خودش رو با تاریکی ها یکی کرد

جین مشغول دعا کردن شد .

خدایا االن چیکار کنم؟"

اون مرد توی اتاقم چیکار میکنه؟ میخواد من رو ب//ه قت//ل
برسونه؟

توی همه ی این شبها جزو نگهبان ها بوده؟ میخواداذیتم

"کنه؟

.مرد از مقابلش گذشت و به سمت تخت رفت

باید احمق میبود اگه به این مرد اجازه میداد نقشه فرارش
.رو تباه/ کنه

مشتش رو گره کرد و فکش رو به هم فش//رد؛ میخواس//ت/
چیزهایی که توی کالس

دفاع شخصی یاد گرفته ب//ود رو، روی این مرتیک//ه پی//اده
.کنه
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جین با مشت، گردن مرد رو نش//ونه گ//رفت ولی ناگه//ان،
انگار که اون مرد متوجه

جین شده باشه، جاخالی داد و ضربه به جای گ//ردنش ب//ه
.شونه اش برخورد کرد

به ش/دت ترس/یده ب/ود و ه/رچی خ/ط و نش/ون ت/وی دلش
برای این مرد کشیده بود

فراموش کرد و دوباره به س//مت پناهگ//اه ت//اریکش، کن//ار
.قفسه لباس خزید

با چشم هاش زور میزد تا اون م//رد رو ببین//ه ولی انگ//ار
.ناپدید شده بود

نکنه اون سایه ، یه شبح یا روح سرگردون باشه؟

شاید توهم زد که کسی توی اتاقه؟

نه... مشتش به یه شونه محکم برخورد کرده بود و م//وج
آروم پرده ی سفیدی که

اتاق هنوز باز هست رو

ِ ر

روی در شیشه ای قرار داشت، این موضوع/ که د

.تصدیق میکرد
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اون یه جای اتاق بود ولی کجا؟

چطور مرد به اون بزرگی کامال غیب شد؟

ضربه ای ناگهانی به ب//دنش برخ//ورد ک//رد و اون رو ب//ه
زمین انداخت؛ به سختی

تونست/ جیغی ک//ه ناخوداگ//اه از گل//وش میخواس//ت خ//ارج
.بشه رو، کنترل کنه

سریعا روی پاش ایستاد؛ هیچ شانسی در براب//ر اون م//رد
.نداشت

بطور غریزی تالش کرد لگدی ب//ه گل//وش بزن//ه ام//ا اون
سریعا حمله اش رو خنثی

کرد، بعد ب//ازوش رو ب//ه چن//گ گ//رفت و چن//د ض//ربه ی
محکم و پی در پی به

.استخونش زد

.چند ثانیه ی بعد، جین، پخش زمین شده بود

م//رد یکی از زانوهاش//و روی ب//ازوی س//المش و زان//وی
دیگه رو، روی قفسه سینه
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اش گذاشت و ب/اعث ش/د، نفس کش/یدن ب/راش غ/یرممکن
بشه؛ دلش میخواست/ جیغ

.بزنه ولی نمیتونست هیچ صدایی ایجاد کنه

مش//ت م//رد ب//اال رفت و قص//د ف//رود روی ص//ورتش رو
داشت ولی ناگهان

مکثکرد؛ چند لحظه بعد بن//ابردالیلی، وزنش رو از روی
جین برداشت و هوا به

.ریه هاش هجوم اورد

دستان مرد رو حس کرد که گستاخانه روی س//ینش ق//رار
گرفت. حاال متوجه شد

چرا زانوش رو برداشت؛ دو حس وحش//ت و عص//بانیت،
همزمان بهش هجوم

اوردن؛ ب//ه س//رعت ازش فاص//له گ//رفت و ب//ا زان//و ب//ه
.خشتکش ضربه زد

.مرد خودش رو با دستاش گرفت و به سمت دیگه خم شد

برای یه لحظه جین ب//ه ط//رز مزخ//رفی دلش ب//رای م//رد
سوخت، بعد دقت کرد و
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متوجه شد که مرد حتی نال//ه هم نمیکن//د؛ خب مث//ل اینک//ه
اون مرد، آدم نبود؛ به

خاطر ترسی که توی این چند ثانیه تجربه ک//رده ب//ود، ب//ه
هق هق افتاد.

به سختی روی پاش ایس//تاد و کول//ه پش//تی ای ک//ه داخلش
موادغذایی و چیزهای دیگه

ریخته بود رو گرفت و سریعا از در باز اتاق خ//ارج ش//د
و بدون توجه به ترسش

.از تاریکی، خودش رو با سیاهی جنگل یکی کرد

قلبش وحشیانه می کوبید؛ میتونست صدای جریان خ//ونی
که بین رگ هاش جاری

.میشد رو بشنوه

ریه هاش درد میکردن؛ متوجه شد خیلی وقته ک//ه نفس//ش
.رو حبس کرده

به خودش یادآوری کرد ک//ه بای//د بی س//ر و ص//دا ح//رکت
کنه ولی اشتیاقش برای

.فرار، بیشتر از اون بود که بخواد احتیاط کنه
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پاش به ج//ایی گ//یر ک//رد، س//کندری خ//ورد و ب//ا دس//ت و
زانوش روی زمین افتاد؛

همونطور/ که سعی میکرد دوب//اره روی پ//اش بایس//ته، ب//ا
چیزی بزرگ و گرم احاطه

.شد و به شدت به زمین کوبیده شد

از ت///رس یخ زد، میتونس///ت/ وحش///ت خ///الص رو ت///وی
خونش حس کنه اما قبل ازاینکه

حتی بتونه جیغ بکشه، دست های اون مرد، پشت گردنش
قرار گرفت و همه چیز

.در برابر چشم هاش تیره/ و تار شد

~~~~~~

 .جین کمی هوشیاری خودش رو بدست اورد

به خاطر وضعیت/ وارونه ای که داش//ت گیج ش//ده ب//ود و
این موضوع/ که به شدت

باال و پایین میشد، اذیتش میکرد.

توی بازوه//اش احس//اس درد میک//رد. ص//داهای عجیب و
غریبی از اطراف به گوش
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می رسید؛ سعی ک//رد اون ص//داها رو شناس//ایی کن//ه ولی
 .شکست خورد

حتی وقتی چشم هاش رو باز کرد چیزی به ج//ز ت//اریکی
.ندید

ب//دون ش//ک این یکی از ب//دترین ک//ابوس ه//ایی ب//ود ک//ه
.تابحال دیدخ بود

شروع به تقال کردن و لگدپرونی کرد تا از خ//واب بی//دار
بشه و به این کابوس پایان

ب//ده و ناگه//ان... ت//ق.../ ض//ربه ی ش//دید و س//وزناکی ب//ه
.پشتش زده شد

:صدایی خسته و عصبی از پشت سرش گفت/

 !!!آروم بگیر_

این ص//دا ب//راش غریب//ه ب//ود ولی چ//یزی در اون ص//دای
آروم و خشمگین وجود

.داشت که مجبورش کرد، فورا اطاعت کنه

کم کم هم//ه چ//یز داش//ت ب//راش روش//ن میش//د؛ اون روی
شونه های یک مرد،
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درجنگل، حمل میشد؛ مچ دست هاش از پشت بس//ته ش//ده
بود و مچ پاهاش هم

.همینطور/

یه چسب پهن روی دهنش کش//یده ش//ده ب//ود و از ص//حبت
کردنش جلوگیری می

کرد؛ بجز صدای نال//ه و خرخ//ر چ//یزی از دهنش خ//ارج
.نمیشد

جین حس نمیکرد ک//ه ص//داش مث//ل وز وز حش//ره باش//ه،
پس همینطور به تالش ادامه

.داد تا با صدای نامعلومی/ به مرد فحش بده

اگه مادرش، فحش هایی که به زبون اورد رو میشنید،

بدون شک رنگش میپرید.

.یه ضربه ی محکم دوباره بهش برخورد کرد

:مرد غرید

میشه لطف کنی و خفه شی؟_

:و با لحن عصبی ادامه داد
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.صدات، مثل یه خوکیه که داره خرناس میکشه_

 ...جین بهت زده شد و با خودش فکر کرد

اون یه آمریکاییه؛"

یعنی اومده بود تا نجاتش بده؟

هرچن//د اون م//رد خیلی ناخوش//ایند باه//اش رفت//ار ک//رده
...بود

"اون واقعا یه نجات دهنده بود؟

بدنش یخ زد؛ جین به همه حذب هایی ک//ه دوس//ت داش//تن
...گیرش بندازن فکر کرد

بعضی از اونها این قابلیت رو داشتن که یه آمریکایی رو
اجیر کنن تا گیرش

بندازه یا به یکی از اف//راد خودش//ون آم//وزش ب//دن ک//ه ب//ا
لهجه آمریکایی حرف بزنه

.و اینطوری/ اعتمادش رو جلب کنن

جرات اعتماد کردن به هیچکس رو نداشت و کامال ت//وی
.این مسیر تنها بود

~~~~~~~~
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م//رد توق//ف ک//رد، جین رو از ش//ونه ه//اش پ//ایین اورد و
روی پاهاش ، در حالت

.ایستاده قرار داد

جین پلک زد؛ محکم چشم هاش رو روی هم فش//ار داد و
بعد تا اونجایی که

میتونست/ گشاد کرد تا بتونه اطرافش رو ببینه ام//ا جنگ//ل
کامال تاریک بود و

.چیزی جز سیاهی نمیدید

تاریکی، اون رو تحت فشار قرار داد انگ//ار داش//ت خف//ه
.اش میکرد

اون مرد کجا رفت؟"

قص//د داش//ت جین رو ب//ه تنه//ایی ت//وی جنگ/ل ول کن//ه ت//ا
صبحونه پلنگ های جگوار

"بشه؟

میتونست/ حرکتی رو اطراف خ//ودش حس کن//ه ولی هیچ
صدایی نشنید، که مشخص

.کنه اون مرده یا یه چیز دیگه
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صدای زوزه کشیدن گرگه//ا، جی//غ و فری//اد میم//ون ه//ا و
خش خش برگ ها گوشش

.رو پر کرده بود

هق هقی از گلوش بیرون/ اومد. حرکت کرد تا ح//داقل ب//ه
درخت یا چیزی برسه و

بهش تکیه بده اما فراموش کرده بود که پاه//اش بستس//ت،
به همین دلیل روی زمین

افت//اد؛ ش//اخه ای بهش برخ//ورد ک//رد و س//وزش خراش//ی
سطحی رو روی صورتش

.حس کرد

ص//دای م//رد رو ش//نید ک//ه آروم فحش//ی داد؛ بع//د دس//تی
محکم بازوش رو چنگ زد و

بلندش کرد.

!لعنتی... تکون نخور_

حداقل مشخص شد که اون هنوز اینجاست، داشت چیکار
میکرد؟
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مهم نبود که اون کی بود و چیکار میکرد؛ در این لحظ//ه
جین بابت حضورش،

ازش ممن//ون دار ب//ود چ//ون هیچ//وقت نتونس//ته ب//ود ب//ه
.ترسش از تاریکی غلبه کنه

اون مرد بطور/ ناگهانی، بلندش کرد و دوباره روی شونه
اش قرار داد؛ انقدر

راحت این کارو کرد انگار که، ی//ه عروس//ک پارچ//ه ای
.رو داشت حمل میکرد

جین، حجم یک کوله پش//تی رو پش//ت م//رد حس ک//رد ک//ه
.قبال اونجا نبود

چرا این مرد هیچ نشونه ای از خستگی بروز نمیداد؟؟

توی این جهنم تاریک، خیلی خ//اص، ق//وی و مطمئن/ ق//دم
بر میداشت، انگار کامال

.میدونست/ کجا میخواد بره

کوله پشتی جین، که پر از مواد غذایی دزدیده ش//ده ب//ود،
همچنان روی شونه اش

قرار داش//ت و ب//ا تس//مه چ//رمی، دور کم//رش بس//ته ش//ده
بود؛ به خاطر وضعیتی که
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داشت، کوله به سمت پایین متمایل/ شده بود و کنسروهایی
که درونش جاسازی

.کرده بود، به سرش ضربه میزدن

اگ//ه این م//رد س//االر احم//ق و دیکت//اتور همینط//ور/ بهش
سخت میگرفت، به احتمال

.زیاد صدمه میدید

فکر میکرد این چیه؟ یه دوی

ماراتون توی جنگل؟

دن//ده ه//اش در اث//ر برخ//ورد ب//ه ش//ونه ه//ای محکم و
عضالنی مرد کوفته شده بود؛

ب/ازوش ب/ه خ/اطر ض/ربه ی اون م/رد، ت/ا اس/تخون درد
میکرد و عالوه بر اون،

.دردهای زیادی رو سراسر بدنش حس میکرد

حتی اگه قرار بود این مرتیکه نجاتش بده، جین باید خیلی
خوش شانس باشه که

.اطرافش زنده بمونه
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کم کم ب//ه خ//اطر ح//الت وارون//ه اش، ح//الت ته//وع/ بهش
دست داد؛ نفسی عمیق کشید

.تا از باال اومدنش جلوگیری/ کنه

اگه با دهن بسته شروع به استفراغ میکرد، خف//ه میش//د و
.میمرد

ناامیدانه شروع به تقال کردن ک/رد؛ تنه/ا چ/یزی ک/ه نی/از
داشت، این بود که در

.موقعیت/ باال قرار بگیره/ تا حالت تهوع برطرف بشه

!!!آروم بگیر، پریس_

انگ//ار اون م//رد میدونس//ت ک//ه جین چ//ه احساس//ی داره،
متوقف شد و اون رو از

روی ش///ونه اش پ///ایین اورد و کم///رش رو روی زمین
گذاشت؛ وقتی وزنش روی

دست آسیب دیدش قرار گ//رفت، نتونس//ت نال//ه اش رو از
.درد سرکوب کنه

مش//کلی نیس//ت، من االن میخ//وام ب//ازت کنم ولی اگ//ه_
بخوای دردسر درست کنی،
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دوب////اره مث////ل بوقلم////ون کریس////مس می بن////دمت بع////د
همونطوری/ ولت میکنم؛ فهمیدی؟

جین سرش رو تند تند به معنی م//وافقت تک//ون داد؛ البت//ه
شک داشت توی اون

تاریکی بتونه حرکت سرش رو ببینه ولی ظاهرا دیده بود
چون اون رو به بغل

خوابوند و چ//اقوش رو بین چس//ب ه//ایی ک//ه مچ دس//ت و
.پاش رو بسته بودن، کشید

وق//تی اون م//رد ب//ازوش رو کش//ید، از ش//دت درد اش//ک
.توی چشم هاش جمع شد

بعد از باز شدن چس//ب ه//ای دور مچ دس//تش؛ ش//روع ب//ه
ماساژ دادن بدنش کرد تا

.گرفتگی اش برطرف بشه

مرد بجای اینکه چسب روی دهنش رو محکم بکش//ه، ب//ه
آرومی در حال کندنش

:بود و در همون حال به آهستگی گفت

.پدرت منو/ فرستاد تا تو رو از کاستاریکا ببرم بیرون_
75



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

ت//ا اون چس//ب لعن//تی/ از روی دهنش برداش//ته بش//ه، جین
توی دلش هم از مرد،

.قدردانی کرد و هم بهش فحش داد

جین دهنش رو ب//ه س//مت جل//و عقب تک//ون داد ت//ا بتون//ه
.دوباره ازش استفاده کنه

:با صدای گرفته ای گفت/

بابام؟؟_

بله... خب پریس... من االن میخوام پاهات رو آزاد کنم_
اما اگه حتی بهش فکر

کنی که بخوای دوباره بهم لگد بزنی، مثل دفعه قب//ل بهت
آسون نمیگیرم./

علی رغم آهسته حرف زدنش، چیزی تهدید آم//یز، در تن
.صداش وجود داشت

:جین فکش رو به هم فشرد و گفت

اگ//ه ت//و مث//ل پس//رای ندی//د بدی//د دبیرس//تانی/ دس//تمالیم_
.نمیکردی، منم بهت لگد نمیزدم

.داشتم چک میکردم ببینم نفس میکشی یا نه_
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.البته که چک میکردی، خیلی هم براش وقت گذاشتی_

:مرد متفکرانه گفت

منظ///ورت/ این///ه من داش///تم س///ایز س///ینت رو ان///دازه_
میگرفتم؟ هووومممم... ایده ی

!!!جالبی بود لعنتی

.با این حرفش جین خفه شد

هنوز چیزی بیش//تر/ از ی//ه س//ایه نمیدی//د، ح//تی نمیتونس//ت
روش اسمی بزاره؛ مردک

...بی تربیت/

چس//ب رو از دور پ//اش بری//د و دوب//اره پی//ام س//خت و
تاثیرگذار اون درباره لگد

پروندن رو ب//ه ی//اد اورد؛ روی پاه//اش ایس//تاد، س//رگیجه
داشت و قبل از اینکه

دوباره تعادلش رو بدست بیاره، کمی تلوتلو خورد.

راه زیادی در پیش نداریم، دقیقا پشت س//رم ح//رکت کن_
و یک کلمه هم حرف

.نزن
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:جین با خشم زمزمه کرد

صبر کن... چطور میتونم دنب//الت بی//ام وق//تی ک//ه نمیت//ونم
ببینمت؟

م//رد دس//ت جین رو گ//رفت، ب//ه س//مت ش//لوارش ب//رد و
:گفت

.کمربندم رو محکم بچسب_

جین کامال آگاه بود که جنگل اطرافش به شدت پهناوره و
تنها حضور اون مرد

بود ک//ه میتونس//ت/ حف//اظی در براب//ر ترس//ش از ت//اریکی
.شب باشه

انگشت هاش رو دور کمربند شلوارش قالب ک//رد و عین
.کنه بهش چسبید

انقدر محکم کمربندش رو گرفت که باعث ش//د م//رد زی//ر
لب، اعتراض آمیز،

.غرغری کنه

اهمیتی بهش نداد، بهتر/ بود که با این موضوع کن//ار بی//اد
چون قصد نداشت توی

.این تاریکی ولش کنه
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ش/اید مس/افتی ک/ه طی ک/ردن از نظ/ر اون م/رد ط/والنی
نبود ولی برای جین که

پاهاش همواره/ در حال گیر کردن به ریش//ه ی درخته//ا و
برگ انگور های رونده/

ای که روی زمین روویده بودن،بود، انگار چند کیلوم//تر
بود.

:باالخره اون مرد ایستاد و زمزمه کرد

خب، همینج//ا ص//بر کن؛ نمیخ//وام ت//ا وق//تی ک//ه ص//دای_
هلیکوپتر رو نشنیدم،

.نزدیکتر بریم

جین تصور کرد اگه اون میتونه حرف بزنه، پس خ//ودش
هم میتونه؛ متقابال

:زمزمه کرد

و اون چه زمانیه؟_

.کمی بعد از طلوع آفتاب_

طلوع آفتاب کیه؟_

.نیم ساعت دیگه_
79



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

هن//وز کمربن//د/ ش//لوار م//رد رو محکم گرفت//ه ب//ود؛ پش//ت
سرش ایستاد و منتظر طلوع

.آفتاب شد

ثانیه ها و دقایق میگذشتن و جین به این فکر میکرد، ک//ه
باالخره از چنگ تارگو

فرار کرد و تقریبا آزاد محسوب میشد و در ام//نیت ق//رار
داشت.

ت//ارگو احتم//اال ام//روز ص//بح ب//ه کش//تزار برمیگش//ت/ ت//ا
زندانی فراریش رو پیدا کنه؛

برای لحظه ای از اینکه

احساس خوشحالی نداشت تعجب کرد ولی بع//د دلیلش رو
فهمید . اون هنوز کامال

از محدوده خطر خارج نش//ده ب//ود و این موض//وع/ ک//ه ت//ا
وقتی توی خاک

کاستاریکاست، امنیت/ زیادی نداره رو، نمیتونست/ انک//ار
.کنه
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این مرد گفت که پدرش اون رو فرستاده ولی هیچ مدرک
یا اسمی بهش نداد تا

.مطمئن بشه

تا زمانی که توی خاک آمریکا ق//رار نگ//یره/ و ت//ا زم//انی
که در امنیت/ کامل نباشه،

اون از ق///انون طالیی ج///رج پرس///ال، رییس بیچ///ارش
:استفاده میکرد

"تا وقتی تردید داری، دروغ بگو"

مرد ن//ا آروم تک//ونی ب//ه خ//ودش داد و توج//ه جین رو ب//ه
.خودش، جلب کرد

ببین..عسلم..فکر می کنی بتونی شلوارمو ول کنی؟_

یا داری تالش میک//نی،/ ک//اری ک//ه ب//ا پاه//ات روی بیض//ه
هام پیاده کردی رو، تمومش

کنی؟

جین حس کرد خون به گونه هاش هج//وم اورد، ب//ا عجل//ه
دستش رو ول کرد و

:زمزمه کرد

ببخشید، منظوری/ نداشتم._
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ب//رای چن//د لحظ//ه خیلی خش//ک و رس//می درح//الی ک//ه
بازوهاش به کنار بدنش چسبیده

.بود، سرجاش ایستاد

کم کم وحش//ت در وج//ودش ش//روع ب//ه رش//د ک//رد؛ اون
نمیتونست مرد رو در تاریکی

ببینه حتی نمیتونس//ت ص//دای نفس کش//یدنش رو بش//نوه و
االن مطمئن نبود که اون

.هنوز اونجا باشه

اگه ولش کرده باشه چی؟

اگه تنها باشه چه اتفاقی براش میوفته؟

ه//وا غلی//ظ و ن//اراحت کنن//ده/ ب//ود، تالش ک//رد نفس ه//ای
عمیقی بکشه تا ترس رو

ریشه کن کنه؛میدونست/ ترسش بی دلیله ولی دونستن این
موضوع نمیتونست/

.کمکی بهش بکنه

جین این توانایی/ رو نداشت ک//ه ب//ه تنه//ایی ت//وی ت//اریکی
.بایسته
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نمیتونست بدون ن//ور بخواب//ه و هیچ//وقت وارد ات//اقی ک//ه
چراغ هاش خاموش بود

.نمیشد

اگ//ه میدونس//ت/ دی//ر ب//ه خون//ه برمیگ//رده،/ همیش//ه چ//راغ
.هارو روشن میذاشت

و حاال جین، همون کسی که همیش//ه ب//ه ط//رز غیرع//ادی
در برابر موندن در

ت//اریکی احتی//اط میک//رد، وس//ط جنگلی ایس//تاده ب//ود ک//ه
مطلقا تاریک/ بود و به معنای

واقعی کلمه، به ان//دازه ی//ک آدم ک//ور میتونس//ت اط//رافش
.رو ببینه

از ترس نفس نفس میزد؛ کنترل/ ضعیفی که روی خودش
.داشت، درهم شکست

وحش//یانه ب//ه س//مت م//رد پری//د، دس//تش رو دراز ک//رد ت//ا
مطمئن بشه هنوز اونجاست،

ولی قبل از اینکه نفسی از روی آسودگی

بکشه، خودش رو بین زمین و ه//وا معل//ق دی//د و بع//د ب//ه
شدت روی زمین کوبیده/
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شد.

.ریه هاش پر از بوی بد علف های هرز بدبو شده بود

قبل از اینکه بتونه حرکت کنه، موهاش با شدت به س//مت
عقب کشیده شد و زانوی

مرد بطور طاقت فرسایی، دوباره روی قفسه سینش قرار
.گرفت

صدای نفس ه//ای عص//بی م//رد رو، ب//االی س//رش ش//نید؛
توی صداش چیزی بیشتر از

.یه تهدید عادی بود

.هیچوقت.../ هیچوقت، به من نزدیک نشو_

جین پیچ و ت//اب خ//ورد ت//ا خ//ودش رو آزاد کن//ه ولی اون
مرد خودش زودتر اقدام

.کرد و زانوش رو برداشت

با خودش فکر کرد که حتی پرتاب شدن روی شونه ه//ای
مرد بهتر/ از این بود که

.دوباره به تنهایی/ تاریکی رو تحمل کنه
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دوب/اره خ//ودش رو کش//ید و دس/ت ه/اش رو دور زان//وی
.مرد حلقه کرد

گرانت ناخوآگاه تالش کرد تا از بازوه/ایی ک//ه دور پ//اش
پیچیده شده بود دور بشه

اما جین عمال عین هشت پا بهش چسبیده بود و باعث شد
که گرانت از روی بهت،/

.فحشی نثارش کنه

سعی کرد تع/ادلش رو بدس//ت بی/اره ام//ا نتونس//ت/ و پخش
.زمین شد

جین قلبش فرو ریخت، اون مرد خیلی ساکت روی زمین
دراز کشیده بود؛ اگه

بهش آسیب زده باشه چیکار باید میکرد؟ عمرا اگه بتون//ه
این گودزیال رو

.جابجا کنه

اما نمیتونست اون رو همینجور/ دراز کشیده اینجا ول کنه
و بره.از/ روی بدن مرد

باال رفت و شونه هاش رو تکون داد و زمزمه کرد:
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هعی سرکار... حالت خوبه؟

دستش رو از روی شونه اش به سمت س//رش ب//رد و بع//د
روی سر و صورتش

.دنبال اثر زخم یا توده متورم/ گشت

یه بند کشی دور سرش بسته شده بود؛ بند رو دنب//ال ک//رد
و به یک نوع عینک/

.عجیب و شیشه ای، روی چشم هاش رسید

:دوباره عاجزانه پرسید

آسیب دیدی؟_

.صداش کامال پر از ترس بود

.لعنتی/ جواب بده_

:مرد با صدای آروم و خشنی گفت

مادمازل... تو از هر احمقی احمق تری؛ من اگ//ه ج//ای_
بابات بودم به تارگو پول

میدادم تا نگهت داره.
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جین این مرد رو نمیشناخت ولی حرفاش باعث ش//د قلبش
بشکنه، به آرومی

س//رجاش نشس//ت و کمی هم متعجب/ ب//ود ک//ه چط//ور ی//ه
غریبه میتونست به

.احساساتش لطمه بزنه

اون ها هیچکدوم همدیگ//ه رو نمیش//ناختن، چط//ور ممکن
بود نظرات اون براش

اهمیت داشته باشه؟

ولی متاسفانه بنابردالیلی/ که نمیدونست/ این اتفاق افتاد؛ به
طرز عجیبی حس

.میکرد روحش زخمی شده

.مرد سر جاش نشست

:وقتی جین چیزی نگفت آهی کشید و با افسوس پرسید

چرا اونطوری پریدی رو من؟_

:جین با صدای آرومی جواب داد

من از ت///اریکی میترس///م، نمیتونس///تم/ ب///بینمت و ح///تی_
نمیتونستم صدای نفس کشیدنت

.رو بشنوم،/ وحشت زده بودم؛ متاسفم
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:چند لحظه بعد مرد گفت

.مشکلی نیست_

و روی پاهاش ایستاد.

مرد خم شد، مچ دستش رو گرفت و بهش کم//ک ک//رد از
جاش بلند بشه؛ چند سانتی

متر جین رو به خودش نزدیک کرد و حاال دقیق//ا کن//ارش
.قرار داشت

به خاطر عینکی که زدی، میتونی/ توی تاریکی همه جا_
رو ببینی؟

آره. لنزهای مادون قرمز، زیاد واضح نشون نمیده ولی_
همینقدر کافیه تا بدونم

.کجا داریم میریم

ناگهان یه میمون باالی سرشون جیغ کشید، جین از جاش
پرید و با صدای

:لرزونی پرسید

یه جفت دیگه از این عینک نداری؟_
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میتونست/ توی هم//ون ت//اریکی تردی//د م//رد رو حس کن//ه؛
بعد از اون بود که دست

.های مرد دور شونه اش حلقه شد

...نه، فقط همین یکیه_

دقیق//ه۵نگران نباش پریس، قرار نیس//ت/ ت//و رو گم کنم؛  
بعد یا بیشتر/ خورشید

.طلوع میکنه

من االن حالم خوبه._

و واقعا هم خوب بود.تا زمانی که میتونست/ اون رو لمس
کنه و مطمئن باشه که

.تنها نیست،/ حالش خوب بود

ترس او از تاریکی چیزی فراتر از وحشت بود؛ سالها با
۹کابوس هایی که از 

سالگی شروع شده بود، دست و پنجه نرم میکرد ولی در
نهایت، واقعیت/ رو

.پذیرفت و با پذیرفتنش، کمی آرامش به زندگیش برگشت/
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میدونس//ت/ اون ک//ابوس ه//ا، ج//ایی در اعم//اق وج//ودش
پنهون شدن ولی یاد گرفته بود

چطور با اونها مبارزه کنه؛ نه تنها اجازه نداد ت//ا ک//ابوس
ها فلجش کنن بلکه این

.توانایی رو پیدا کرد که از زندگیش لذت ببره/

ش//اید روش ه//اش ب//رای مب//ارزه ک//ردن اش//تباه ب//ود ام//ا
تونست/ توی خودش تعادل

.ایجاد کنه و از این بابت خوشحال بود

وقتی اون دست های قوی دور شونه اش حلقه ش//ده ب//ود،
به طرز فوق العاده ای

.احساس امنیت/ میکرد

مدتی گذشت و جین احساس کرد میتونه بهتر ببینه؛ ت//وی
اعماق جنگل های

بارونی، هیچ پرت و نوری وجود نداشت تا اعالم کنه که
.صبح شده

پوشش گیاهی جنگل ه//ای ب//ارونی، ب//ه ش/دت انب//وه/ و در
هم فشرده شده بود و مثل یه

.سایه بون، آسمون باالی سرشون رو پنهان کرده بود

90



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

حتی در یک ظهر آفتابی و گرم، نوری که به کف جنگل
می رسید خیلی کم بود؛

پرتوه//ای ن//وری بای//د از بین چن//دین الی//ه گی//اهی عب//ور
میکردن تا خودشون رو به

.عمق جنگل برسونن/

همچن//ان منتظ//ر/ مون//دن ت//ا وق//تی ک//ه ن//ور خاکس//تری و
ضعیف سپیده دم کم کم قویتر

شد.

حاال میتونست/ جزئیات بیشتری/ از گیاه//انی ک//ه اط//رافش
رو احاطه کرده بودن،

.تشخیص بده

حس میکرد در یک سیاره سبز و گیاهی گیر افت//اده؛ قب//ل
از این ماجراها هیچوقت

به جنگل نرفته ب//ود و تنه//ا اطالع//اتش از جنگ//ل بخ//اطر
.فیلم هایی بود که می دید

توی روزهایی که توی کشتزار بود به جنگل خیره میش//د
و به اون به عنوان یک
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.موجود زنده، عظیم و سرسبز نگاه میکرد

از همون اول میدونست/ اگه قرار باشه ف//رار کن//ه بای//د از
این سد نفوذناپذیر عبور

کنه؛ االن در اعماق جنگل ب//ود و هیچ چ//یز اونط//ور/ ک//ه
.فکر میکرد نبود

سطح پایینی/ جنگل، ب//ه هیچ عن//وان انب//وه و درهم پیچی//ده/
نبود و به گونه ای نبود که

برای عبور از جاده مجبور بشی با داس و س//اطور ش//اخ
و برگ درختها رو قطع

.کنی

کف جنگل، با س//بزیجات و گیاخ//اک پوش//یده ش//ده ب//ود و
شبکه ای از ریشه ها و

ب//رگ ه//ای رون//ده درخت انگ//ور روی آن رش//د ک//رده
.بودن

با همه ی این وجود به طرز شگفت انگیزی تمیز به نظر
.می رسید

زندگی گیاهی در ک//ف جنگ//ل، محک//وم ب//ه فن//ا و ن//ابودی
.بود
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گیاه//ان در قس//مت ک//ف، ب//رای ج//ذب ن//ور گرانبه//ای
خورشید باهم رقابت میکردن؛

برگ هاشون رو گسترش میدادن و تاجایی ک//ه میتونس//تن
.نور جمع میکردن

م//تر۳جین به یک سرخس غ//ول آس//ا زل زد ک//ه ح//دود  
ارتفاعش بود و ریشه های

.محکم اون، از خاک بیرون زده بودن

اون مرد یهویی گفت:/

.حاال میتونی/ ببینی/_

و بعد حلقه ی دستش رو از دور شونه ی جین ب//از ک//رد،
برگشت وعینک

مخص//وص ش//ب رو از ص//ورتش برداش//ت و ب//ا دقت
.درون کوله اش جاسازی کرد

جین ب//ا کنجک//اوی واض//حی خ//یره ش//د و ارزو ک//رد، ای
کاش نور بیشتری وجود

.داشت تا اون رو بتونه بهتر ببینه
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وقتی چشمش به ص//ورت م//رد افت//اد، حس ک//رد ه//زاران
پروانه کوچیک و رنگی

توی قلبش شروع به پرواز کردن؛ نمیتونست رنگ دقی//ق
چشم هاش رو بگه ولی

اونها در زیر ابروهای ت//یره اش، درن//ده و زیب//ا ب//ه نظ//ر
.می رسیدن

به خ//اطر ن//ور کم، ص//ورتش س//یاه ب//ه نظ//ر می رس//ید و
باعث میشد، چشم هاش

.بیشتر بدرخشه

موهاش رنگ روشنی داش//ت و خیلی بلن//د ب//ود؛ ی//ه تیک//ه
پارچه دور سرش بسته بود

.تا موهاش رو از جلوی چشم هاش، دور نگه داره

لباسی ارتشی پوشیده بود و چن//د وس//یله جنگی ب//ه هم//راه
.داشت

ی//ه هفت ت//یر و ی//ه چ//اقوی ک//ه خطرن//اک، ب//ه نظ//ر می
رسید، به کمربندش وصل کرده

بود و روی شونه سمت راستش، یه رایفل که لوله بلن//دی
.داشت، انداخته بود
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چشم های جین دوباره روی چهره مرد چرخید؛ ص//ورتی
استخونی که هیچ

.احساسی در اون وجود نداشت

گرانت کامال از این موضوع آگاه بود ک//ه زی//ر نظ//ر اون
دختر قرار داره.

این تفنگ ه//ا ب//ه خ//اطر خ//رس و حیوون//ای وحش//ی از_
فشنگ پرشده نه؟

:مرد رک گفت

من ب//رای هرچ//یز غ//یرمنتظره ای این تفن//گ/ رو پ//ر_
.کردم

:و با تاکید دوباره تکرار کرد

.هرچیزی

جین اینبار محتاطانه تر به اون نگاه ک//رد؛ ق//دش نزدی//ک
متر و نود سانتی متر۱به  

...بود و شبیه به... شبیه به

توی ذهنش دنب//ال کلم//ه ای میگش//ت ت//ا اون رو توص//یف/
کنه؛ این تقریبا میتونست یه
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ش//وخی باش//ه ولی در ارتب//اط ب//ا این م//رد، ب//ه ط//رز
.مرگباری، جدی بود

اون شبیه به یک "ماشین کشتار" بود؛ هر نقطه از ب//دنش
سخت و عضالنی بود و

.شونه های پهنی/ داشت

اون دوب//ار جین رو ب//ه زمین کوبی//د/ و جین متوج//ه ش//د،
تنها دلیلی که آسیب ندید، این

.بود که هردوبار قدرت خودش رو کنترل کرده بود

~~~~~~

گ//رانت ناگه//ان توج//ه اش ب//ه س//مت چپ جین جلب ش//د،
سرش به سرعت باال اومد؛

مثل عقاب چش//م ه//اش رو تن//گ ک//رده ب//ود و ب//ه ص//داها
.گوش میداد

هلیکوپتر/ داره میاد؛ بزن بریم._

جین گوشش رو ت//یز ک//رد ولی ص//دایی نش//نید، ب//ا تردی//د
:پرسید

مطمئنی؟_
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:بی طاقت گفت

.گفتم بزن بریم_

.و بعد ازش دور شد

فقط چند ثانیه طول کشید تا جین ب//ه خ//ودش بی//اد ک//ه اون
مرد داره ازش دور میشه؛

:با عجله خودش رو به اون رسوند و با خشم زمزمه کرد

!هعی...آرومتر/ برو_

.و بعد دستش رو دراز کرد و کمربندش رو سفت چسبید

هلیکوپتر/ برای همیشه منتظر نمیمونه؛ پ//ابلو االن روی_
.خط سرعته

پابلو کیه؟_

.خلبان_

صدای ویبره ی ضعیف هلیکوپ//تر/ ب//ه گ//وش جین رس//ید،
فقط چند لحظه بود که

ارتعاشاتش قابل تشخیص بود؛ چط//ور این م/رد ص/دا رو
قبال شنید؟
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جین حس شنوایی خوبی داشت ولی احساسات این مرد به
طرز مسخره و نفرت

.انگیزی، فوق العاده کار میکرد

اون سریع و مطمئن/ حرکت میک//رد و جین تمرک//ز ک//رده
بود، تا پا به پای اون

.حرکت کنه و ازش جا نمونه

باالخره متوقف شد، اطرافشون رو بررسی کرد و بعد از
درخت نسبتا بزرگی باال

!رفت، جین هم همینکارو کرد؛ ساده بود

جین روی شاخه ی ب//زرگ درخت نشس//ت و از اون ب//اال
.نگاهی به اطراف انداخت

جنگل های کاستاریکا، کوهستانی/ بودن و اونها االن دقیقا
باالی یه پرتگاه قرار

.داشتن

پرتگ//اه ب//ه ی//ک دره منتهی/ میش//د ک//ه هیچگون//ه پوش//ش
گیاهی نداشت و کامال تمیز/ و

.صاف بود

98



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

هلیکوپتر در قس//مت ص//اف دره نشس//ته ب//ود و پ//ره ه//ای
.اون به کندی می چرخیدن

.از تاکسی بهتره_

میخواست دور بش/ه ک/ه م//رد دس/تش رو روی ش/ونه اش
گذاشت و اون رو با

سرعت به عقب کشید و دستور داد:

.بی حرکت بمون و ساکت باش_

چشم ه//اش ب//ا کنجک//اوی و بی ق//رار دره و اط//رافش رو
.بررسی میکردن

مشکلی وجود داره؟_

!خفه شو_

جین به خاطر بی ادبیه بی دلیلش آتیشی شد و چش//م غ//ره
.ای بهش رفت

دستش همچنان محکم روی شونه اش بود و کم کم داش//ت
به مرز دردناک شدن

.نزدیک میشد ولی ترجیح میداد جیک نزنه
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جین خودش هم، با کنجکاوی به دره ای ک//ه زی//ر پاش//ون
بود نگاه کرد ولی هیچ

چیز مشکوکی ندید؛ همه چیز در سکوت و آرامش ق//رار
.داشت

خلبان ب//ه بدن//ه هلیکوپ//تر تکی//ه زده ب//ود و مش//غول تم//یز/
کردن ناخن هاش بود، قطعا

.نگران چیزی نبود

مدت طوالنی گذشت و ناگهان خلبان بی ق//رار ش//ده ب//ود؛
گردن کشید و جنگل

اطرافش رو بررسی کرد، به ساعتش نگاه کرد و دوب//اره
جنگل رو زیر نظر

.گرفت

چشم هاش با دلواپسی به چپ و راست حرکت میک//ردن؛
جین حس میکرد مردی

که کنارش بود هم، حالت عصبی داره.

مشکل چی بود؟ دنبال

چی میگشت؟ برای
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چی منتظر بود؟

ناگهان مرد زیرلب

:گفت

!مزخرفه_

از درخت پ///ایین رفتن و دوب///اره وارد قس///مت عمیق///تر/
.جنگل شدن

 :جین عصبی با قیافه ای درهم کشیده شده گفت

مزخرفه؟ چرا؟ مشکل چیه؟_

مرد اون رو به سمت ریشه ی خشک ش//ده و ب//یرون زده
ی یک درخت غول پیکر

برد و درون گودال کم عمقی که زیر برگها و س/ایه ه/ای
اون پنهان شده بود، هل

:داد و گفت

!همینجا بمون_

جین بهت زده شد و چند ثانیه زمان برد ت//ا بفهم//ه ک//ه ب//ه
تنهایی داخل جنگل رها

ش//ده؛ خیلی س//ریع و آروم س//رش رو ب//یرون اورد و ب//ه
اطراف چرخوند تا ببینه اون
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مرد، از کدوم مسیر رفت ولی چیزی دستگیرش نشد.

دس//ت ه//اش رو دور پ//اش حلق//ه ک//رد و س//رش رو روی
زانوش گذاشت و متفکرانه،

.به زمین زل زد

اگه اون برنمیگشت چه اتفاقی میوفتاد؟

.نچ... یادش رفت اسمش رو بپرسه

اون گفت//ه ب//ود اینج//ا منتظ//ر/ بمون//ه، ت//ا کی؟ ت//ا نه//ار؟ ت//ا
غروب؟ تا روز تولدش؟

اون دستور دقیقی بهش نداد و ب//ا وج//ود اینک//ه خ/اص ب//ه
نظر می رسید، در بخش

.مکالمه کمی لنگ میزد؛ خیلی هم بی ادب بود

خفه شو... بشین اینجا... کاری نکن... جمل//ه ه//ای م//ورد
عالقش بودن و نکته ی

.برجسته رفتارش، دستور دادن بود

تنه درخت بصورت کج، تا روی ریشه های خش//ک ش//ده
اش گسترش پیدا کرده بود
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و مثل بال های ب//زرگی اون رو در برمیگ//رفت؛/ اگ//ه ب//ه
درخت تکیه میداد بال ها

کامال ازش محافظت میک//ردن و هیچکس نمیتونس//ت اون
رو ببینه که زیر درخت

.پنهان شده

بند کوله پشتی اذیتش میکرد، از روی شونه اش به پایین

ُس//رش داد؛ دس//ت و پاه//اش رو ب//ا آس//ودگی کش//ید و ب//ه
شکل فوق العاده ای، احساس

.سبکی کرد

کوله رو ب//ه س//مت خ//ودش کش//ید و زیپش رو ب//از ک//رد،
مشغول پیدا کردن برس

.مویی که توی اون گذاشته بود شد

خیلی شانس اورد ک//ه این کول//ه رو پی//دا ک//رد؛ س//ربازای
تارگو باید بیشتر مراقب

دارایی های خودشون باشن.

بدون کیف مناسب، جین مجبور میش//د آذوق//ه رو بین پت//و
ها قایم کنه و این حرکت
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.خیلی ناشیانه بود

در نهایت ب//رس رو پی//دا ک//رد و ب//ا تالش زی//ادی گ//ره ی
.موهای بلندش رو باز کرد

ی//ه میم//ون کوچی//ک ب//ا چه//ره ای بی ریخت، از ش//اخه
باالی سرش آویزون شد و

.باعث اوقات تلخی جین شد

اون میم//ون آش//کارا عص//بی ب//ود انگ//ار ک//ه جین ب//دون
اجازه وارد قلمروش شده؛

جین با بی خیالی دستش رو تکون داد و ب//راش ب//ای ب//ای
.کرد

جین روی ب//رس بوس//ه ای زد و ب//ه خ//ودش ب//ابت آین//ده
نگریش تبریک/ گفت؛ موهاش

رو ب//ه س//مت عقب پ//رت ک//رد و ی//ه کاله بیس//بال روی
سرش گذاشت و لبه ی اون رو

.به عقب برگردوند

به باال خیره شد، میتونست/ باریکه های نور رو الب/ه الی
شاخ و برگ های
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درختها سرش ببینه اما فق//ط ن//ور س//بز رن//گ مالیمی ب//ه
.کف زمین می رسید

چه مدت اینجا نشسته بود؟

یعنی اون مرد به دردسر افتاده بود؟

پاه//اش خ//واب رفت//ه ب//ودن و گزگ//ز میک//ردن، ب//ه همین
خاطر از جاش بلند شد و

کمی به زمین لگد کوبید تا خون دوب//اره در پ//اش جری//ان
پیدا کنه؛ هرچقدر بیشتر

.صبر میکرد، بیشتر/ مضطرب میشد

جین حس میکرد بهتره که ه//رچی س//ریعتر ح//رکت کنن؛
اون به شدت غریزه ی

قوی داشت و همون غریزه، بهش هشدار میداد ک//ه خط//ر
.در نزدیکی اونهاست

تغییرات اندکی توی هوا ایجاد شد

خم ش//د، کول//ه پش//تی رو گ//رفت و ب//ا دقت روی خ//ودش
تنظیم کرد و تسمه سوم کوله

.رو، دور کمرش بست
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شلیک ناگهانی/ یه اسلحه اتوماتیک/ باعث گیج شدنش شد؛
قلبش توی دهنش اومده

.بود

به صدای گوشخراش شلیک ها گوش میکرد؛ مطمئن/ بود
که چندتا اسلحه در حال

تیراندازی هس//تن ام//ا ب/ه کی؟ ممکن/ه اون م//رد شناس//ایی
شده باشه؟

این همون مشکلی بود که احساس کرده بود و باعث ش//د،
از حرکت کردن به سمت

هلیکوپتر طفره بره؟

جین میخواست بدونه که اون مرد در امنیته؛ از ی//ه نقط//ه
ی مخفی اطرافش رو

هوشیارانه بررسی ک//رد ام//ا ب//ا دلس//ردی متوج//ه ش//د ک//ه
.توانایی انجام اینکارو نداره

دست هاش یخ زده بودن و می لرزیدن؛ بهتره/ که چیک//ار
کنه؟

منتظر بمونه یا بره؟

اگه اون مرد، به کمک نیاز داشته باشه چی؟
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جین میدونس//ت/ وق//تی ک//ه مس//لح نباش//ه، ک//ار زی//ادی از
دستش بر نمیاد اما نمیتونست

ب/دون توج/ه ب/ه اینک/ه چ/ه بالیی س/رش اوم/ده، از اینج/ا
.فرار کنه

قطعا اون جذاب ترین مردی ب//ود ک//ه ت//وی عم//رش دی//ده
بود؛ درسته که هنوز بهش

اعتماد نداشت ولی در حال حاضر، اون نزدیکترین چ//یز
.به کلمه "دوست"/ بود

پاهاش تمایلی به حرکت نداشتن ولی در نهایت/ ترسی ک//ه
به جونش افتاده بود رو،

.نادیده گرفت و پناهگاهش رو ترک کرد

به سمت همون درخت کنار پرتگاه ک//ه از اون ب//اال رفت//ه
بودن، حرکت کرد و از

اونجا دره رو زیر نظر گرفت.

االن فقط تک و ت/وک ش/لیک گلول/ه وج/ود داش/ت ک/ه از
.مسیرهای مختلفی زده میشد
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ناگهان صدای خفیفی رو از جنگل ش//نید، س//ریع و ب//دون
صدا از درخت پایین پرید

.و دنبال پناهگاه پشت یه درخت بزرگ گشت

چه اتفاقی میوفتاد اگه اونها به این مسیر میومدن؟

.پوسته سخت درخت دستش رو خراش داد

با دقت سرش رو حرکت داد تا بتونه اط//راف تن//ه درخت
رو دید بزنه که یکدفعه

دس//ت ه//ایی ق//وی روی دهنش ق//رار گ//رفت؛ همینک//ه
میخواست شروع به جیغ زدن

:کنه، صدایی بم و خشن زیر گوشش غرید

!لعنتی، گفته بودم از جات تکون نخور_

��پایان_فصل_#

��شروع_فصل_#

جین از ب//االی دس//تی ک//ه همچن//ان روی دهنش ب//ودئ ب//ه
.اون خیره شد

تالشش برای آزاد کردن خودش تبدیل ب//ه خش//می درونی
.شد
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این مرد رو دوست نداشت، در واقع این م//رد رو" اص//ال
"دوست نداشت و به

محض اینک///ه از این آش///فته ب///ازار خ///ارج میش///دن، این
موضوع رو بهش میگفت./

باالخره دستش رو برداشت و اون رو به س//مت بوت//ه ه//ا
هل داد و با زمزمه ای

:خشن گفت

.چهار دست و پا به اون سمت برو_

به سمت چپ اش//اره ک//رده ب//ود؛ جین ش//روع ب//ه ح//رکت
کرد و خراش هایی که به

خاطر خار گیاه//ان زمی//نی روی دس//تش ایج//اد میش//د رو
نادیده گرفت حتی به صدای

حال بهم زن چیزی که تص/ادفا زی/ر دس/تش ل/ه ش/ده ب/ود
 .توجه نکرد

عجیب ب//ود ولی االن ک//ه دوب//اره این م//رد برگش//ته ب//ود،
ترسش محو شده بود؛ ترسش
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ک//امال از بین نرفت//ه ب//ود ولی ح//داقل دیگ//ه تپش قلب و
.حالت تهوع نداشت

.درسته که شخصیت نداشت، ولی کاربلد بود

اون هم پشت سرش چهار دست و پا درحال ح//رکت ب//ود
و اگه فکر میکرد که جین

به اندازه کافی س//ریع ح//رکت نمیکن//ه، اون رو ب//ه س//مت
.جلو هل میداد

ناگه//ان مچ پ//اش رو ب//ه ش//دت گ//رفت و مت//وقفش ک//رد؛
چنگ زدن فوری مرد، بهش

.هشدار داد که االن باید ساکت باشه

نفسش رو حبس ک//رد و ب//ه ص//دای خش خش آرومی ک//ه
نشون دهنده ی حضور

شخص سومی ب//ود، گ//وش داد؛ ح//تی ج//رات نداش//ت ک//ه
سرش رو تکون بده اما

.میتونست/ حرکت چیزی رو در اطرافشون، حس کنه

در ی//ک لحظ//ه چه//ره س//ربازی رو در ن//زدیکی خ//ودش
دید، مشخص بود که اصلیتی
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اسپانیایی داره؛ لباسی ارتشی پوش//یده ب//ود و کاله کپ ب//ه
سر داشت و یک اسلحه

.اتوماتیک رو آماده باش، جلوی خودش حرکت میداد

کمی گذشت و س//رباز از اونه//ا دور ش//د ام//ا همچن//ان بی
حرکت موندن و زمان

طوالنی رو، در همون حالت، بین بوت//ه ه//ای پیچ در پیچ
و انبوه/ گذروندن.

مچ پاهاش آزاد شد و اون ماشین کشتار با دس//تش رو ب//ه
.سمت جلو هل داد

اینبار به سمت راست و خالف جهت س//رباز، ش//روع ب//ه
.حرکت کردن

جین میخواست بدونه کجا میخ//وان ب//رن و ق//راره چیک//ار
کنن؟

این سرباز ها کی بودن و چی میخواستن؟

اما این سواالت باید در ذهنش باقی میمون//دن؛ قطع//ا االن
زمان مناسبی برای

 ...صحبت کردن نبود.../ نه با این مرد
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نچ... اسمش چیه؟

ناگهان به قسمتی از جنگل ک//ه ت//ا ح//دی خ//الی از بوت//ه و
گیاه بود رسیدن و باریکه

.های کوچیک نور واضح تر به اطراف می تابیدن

مرد بازوهاش رو به چنگ گرفت و روی پاه//اش بلن//دش
.کرد

:دم گوش با صدای هیس مانندی، زمزمه کرد

.بدو ولی تا اونجایی که میتونی سرو صدا ایجاد نکن_

!"عالیه...! بدو... ولی بدون صدا بدو"

جین اول نگاه بدی بهش انداخت و بعد مثل یه آهو شروع
.به دویدن کرد

قسمت نفرت انگیز قضیه این بود ک//ه اون م//رد هم پش//ت
سرش در حال دویدن بود

ولی هیچ صدایی ازش شنیده نمیشد، درحالی که گام های
خودش وقتی به زمین

برخورد میکرد، عین طبل صدا میداد.

~~~~~~~
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با ن//ور کمی ک//ه بهش رس//ید، انگ//ار ب//دنش ب//رای دوی//دن
مشتاق تر شد چون علی رغم

بی خ///وابی دیش///بش، حس میک///رد، ان///رژی اش بط///ور
.ناگهانی زیاد شده

به خاطر هجوم آدرنالین، قدم هاش سریعتر/ و بی ص//داتر
شدن؛ کم کم گیاهان

درح//ال انب//وه/ ش//دن ب//ودن و این مجبورش//ون ک//رد ک//ه
سرعت حرکتشون رو کم کنن؛

.دقیقه، از حرکت ایستادن۵بعد از تقریبا  

:مرد زمزمه کرد

چند لحظ//ه اس//تراحت کن؛ ب//ه رط//وبت/ ع//ادت ن//داری،_
.ممکنه از پا درت بیاره

ت//ا اون لحظ//ه جین متوج//ه نش//ده ب//ود ک//ه از ع//رق خیس
شده؛ در حال حاضر اینکه

خودش رو در امنیت/ نگ/ه داره، خیلی مهم/تر/ از این ب/ود
که مواظب باشه عرق

.نکنه
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رطوبت شدید جنگ//ل ب//ارونی، اون رو تحت فش//ار ق//رار
داده بود و باعث شد که

.نفس های بلند و عمیقی بکشه

رطوبت و خیسی که روی صورتش نشسته ب/ود رو پ/اک
کرد؛ نمک/ عرق،

.سوزش کمی روی گونه هاش به جا گذاشت

.مرد قمقمه ای از کوله اش بیرون اورد

.کمی بنوش، انگار بهش نیاز داری_

جین کامال میدونست/ در این لحظه شبیه چی شده.

لبخن//د ش//یطونی/ روی لب//اش نشس//ت و قمقم//ه رو گ//رفت،
کمی آب خورد و بعد سرش

.رو بست و دوباره به اون برگردوند

.ممنون/_

:مرد هاج و واج بهش نگاه میکرد

.میتونی/ بیشتر بخوری.اگه بخوای_

:جین به او نگاه کرد و گفت/
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.من خوبم_

االن میتونست/ چشم هاش رو که ب//ه رن//گ/ طالیی عجیب
و غریبی بود ببینه،

:مثله... مثله... توی ذهنش بشکنی زد و گفت

"درست مثله کهربا" 

مردمک مشکی چشم هاش، به شکل نافذی در وس//ط اون
زمینه ی عسلی رنگ

.قرار داشت

اون هم از ع///رق خیس ش///ده ب///ود ولی اص///ال نفس نفس
نمیزد؛ هرکسی که بود یا

.هرچیزی که بود، به طرز لعنتی خوب بود

جین ناامیدانه ازش پرسید:/

اسمت چیه؟_

واقعا نیاز داشت که اون رو با یه اسم ص//دا بزن//ه، انگ//ار
با این کار به اون مرد

موجودیت میده و باعث میشه ک//ه خودم//ونی ت//ر ب//ه نظ//ر
.برسه
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مرد نگاهی محتاطان//ه بهش ان//داخت؛ جین حس ک//رد اون
دوست نداره که حتی به

اندازه ی یه اسم بهش اطالعات بده، ی/ه اس/م، واقع/ا چ/یز
.زیادی نبود

:در نهایت با میلی جواب داد

.سالیوان_

اسم یا فامیلیت؟_

.فامیلی_

اسمت چیه؟_

گرانت./_

گ//رانت/ س//الیوان..."/ این اس//م رو دوس//ت داش//ت؛ اس//م"
رمانتیکی نبود، درواقع این

.مرد اصال شخصیت رمانتیکی نداشت

اون ب//ا خیلی از مرده//ایی ک//ه باهاش//ون مالق//ات میک//رد
فاصله داشت ولی این فاصله

.به شدت هیجان انگیز بود
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گ//رانت ب//ه وقتش س//خت و خطرن//اک ب//ه نظ//ر می رس//ید
ولی بد و تبهکار نبود؛ تضاد

بین اون و ت//ارگویی ک//ه واقع//ا ی//ک م//رد ش//رور ب//ود،
.نمیتونست از این واضح تر باشه

بزن بریم، باید بین خودمون و اون سگ ه//ای ش//کاری_
.فاصله ایجاد کنیم/

جین مطیعانه دنبالش کرد و متوجه شد که آدرنالین ب//دنش
پایین اومده؛ خبری از

.انرژی قبلیش نبود و حاال بیشتر احساس خستگی میکرد

یک لحظه حواسش پرت شد و پاش به یه ریشه گیر ک//رد
و سکندری خورد، قبل

از اینکه بخوره زمین، گرانت اون رو به سرعت قاپی//د و
.به سمت باال کشید

لبخند بی رمقی از روی تش//کر بهش زد.ام//ا وق//تی س//عی
کرد ازش دور بشه،

.گرانت اون رو همچنان نگه داشت

اون خیلی جدی سر جاش ایستاده بود و با چهره ای س//رد
و توخالی که چیزی رو
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نمیشد از اون تشخیص داد، به پشت س//ر جین خ//یره ش//ده
.بود

حالتش باعث ترس جین ش//د، ب//ه آرومی چرخی//د و پش//ت
سرش رو نگاه کرد و چشم

هاش روی لوله تفنگی ک/ه ب/ه س//متش نش/ونه گرفت//ه ش/ده
بود، خشک شد.

منتظر بود که گلوله بهش شلیک بش//ه... ولی چن//د لحظ//ه
گذشت و همچنان زنده

.بود

آب دهنش رو قورت داد و جرعت پیدا کرد به باالی لوله
تفنگ/ نگاه کنه؛ سربازی

با پوس//ت/ ت//یره و چه//ره ای س//خت، اس//لحه رو در دس//ت
.داشت

چشم های مشکی اش رو تنگ/ کرده و به سالیوان دوخت//ه
بود؛ چیزی به

.زباناسپانیایی/ گفت که جین نتونست، ترجمش کنه
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گرانت آروم و حساب شده جین رو رها ک//رد و دس//تهاش
رو به نشونه تسلیم باال

.برد

:و سریعا رو به جین گفت/

.یه قدم ازم فاصله بگیر_

.سرباز با فریادی کوتاه دوباره دستوری داد

چشم های جین از وحش//ت گش//اد ش//ده ب//ودن؛ اگ//ه تک//ون
میخورد، این آدم دیوونه

ممکن بود بهش شلیک کن//ه ولی س//الیوان بهش گفت//ه ب//ود
که حرکت کنه پس اینکارو

.کرد

رنگ صورتش پریده بود، جوری که ک//ک و م//ک ه//ای
کوچولوی نوک بینیش مثله

.نقطه های روشن و نورانی/ بیرون زده بودن

لول//ه ی تفن//گ/ همزم//ان، در مس//یری ک//ه ق//دم برداش//ت
.حرکت کرد

س//رباز ی//ه چ//یز دیگ//ه گفت، جین ناگه//ان متوج//ه لحن
سرباز شد، اون مضطرب/ بود
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ولی چرا؟

تنش و نگ//رانی از ص//دا و حرک//ات ش//دید و ناگه//انیش،
.مشخص بود

اوه خ//دایا... اگ//ه ناخواس//ته انگش//تش روی ماش//ه فش//رده
...میشد

.بعد ناگهان دوباره سالیوان رو هدف گرفت

سالیوان قصد انجام کاری رو داشت، میتونست این//و حس
.کنه

احمق! اگه س//عی میک//رد روی این س//رباز دیوون//ه ب//پره،
.خودشو به کشتن میداد

ب//ه دس//ت ه//ای ل//رزون س//رباز روی تفن//گ/ خ//یره ش//د و
یکهو چیزی درون مغزش

.جرقه زد

سرباز اسلحه رو در ح//الت اتوماتی//ک/ نذاش//ته ب//ود، چن//د
لحظه زمان برد تا مفهوم/

...این جمله رو متوجه بشه. خودشه
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بدن جین برای رقص و دفاع شخصی آموزش دیده بود و
االن قصد داشت از اون

.آموزشها به بهترین نحو ممکن استفاده کنه

بدون هیچ فکری به سرعت به سمت سرباز رفت و قصد
داشت با حرکتی موزون

.لگدی جانانه به زیر اسلحه بزنه

سرباز شروع به حرکت گلنگدن اس/لحه ک/رد ولی ت//ا اون
زمان جین به اندازه کافی،

.بهش نزدیک/ شده بود و لگدش به اسلحه برخورد کرد

شلیک سرباز از باالی سرشون گذشت، اون هیچ شانس//ی
برای شلیک دوباره

.نداشت

وقتی که گرانت روی سرباز پرید و اسلحه رو از چنگش
در اورد، با قنداق اسلحه

ضربه ای روی گردن سرباز زد، چشم های سرباز بسته
شد و سرش به نرمی

روی زمین افتاد.
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:گرانت بازوش رو گرفت و گفت

بدو، صدای شلیک باعث میشه همه به این سمت هج//وم_
.بیارن

هشداری که توی صداش ب//ود ب//اعث ش//د ک//ه بی چ//ون و
چرا ازش اطاعت کنه؛ با

.اینکه انرژی برای دویدن نداشت، شروع به حرکت کرد

پاهای جین مثل سرب سنگین و بی حس شده بودن، وزن
۵۰بوت هاش انگار 

کیلو بود؛ سوزشی زجر اورد بین پاهاش حس میکرد اما
خودش رو مجبور کرد

.که همه اینا رو نادیده بگیره/

با دست های گرانت که روی شانش قرار گرفت//ه ب//ود ب//ه
.سمت جلو هل داده میشد

روی بوت//ه ه//ا و ریش//ه ه//ای زی//ر پ//اش میلغزی//د و ب//ه
مجموعه ی خراش های بدنش

.همینطور/ اضافه میشد

این یه مکانیسم طبیعی/ بود؛ ذهنش تعطی//ل ش//ده ب//ود ولی
بدنش به طور خودکار
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حرکت میکرد، ریه هاش هوای مرطوب رو عمیق//ا وارد
.خودشون میکردن

.خیلی خسته شده بود و توی بدنش احساس درد میکرد

...ناگهان

ناگه//ان لب//ه ی پرتگ//اه، زمین زی//ر پ//اش خ//الی ش//د و دو
حس خستگی و وحشت

همزمان بهش هجوم اوردن؛ گرانت/ فورا دست ه//اش رو
محکم گرفت اما نیروی

.گرانش هردوی اونها رو به سمت پایین داشت می کشید

گرانت با یه ح//رکت س//ریع، خ//ودش رو کن//ار جین ق//رار
داد و بازوهاش رو دورش

حلقه کرد و بعد هردو از پرتگاه ک//ه ش//یب نس//بتا ش//دیدی
داشت، به سمت پایین غلت

خوردن.

زمین و درخته//ا دیوون//ه وار دورش//ون می چرخی//دن ام//ا
جین برای لحظه ای
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تونست،/ جویبار کم عمقی که پر از صخره و س//نگ ب//ود
رو در قسمت پایینی/

س//رازیری ببین//ه؛ بغض//ش ترکی//د و ه//ق ه//ق خفیفی از
گلوش خارج شد. هر

کدوم از اون سنگ ها به اندازه ی کافی بزرگ بودن ک//ه
در اثر برخورد

باهاشون کش//ته بش//ن، ح//تی کوچیک//ترین اونه/ا میتونس//ت
.تیکه پارشون کنه

گرانت فحشی داد و بازوهاش رو محکم ت//ر دورش حلق//ه
کرد، طوری که جین

احساس کرد، دنده هاش زی//ر فش//ار دس//ت ه//ای اون، در
.حال متالشی شدن هستن

احس//اس ک//رد ک//ه گ//رانت/ ی//ه تغی//یر وض//عیت خطرن//اک
ایجاده کرده و یه ثانیه بعدش،

 .اون تونست/ پاهاش رو مهار کنه

حاال به جای چرخیدن، در وضعیت/ ایستاده و عمودی در
حالُ سر خوردن بودن؛
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گرانت پاشنه پاش رو توی زمین ف//رو ب//رد و ب//ا این ک//ار
کم کم از شدت سرعتشون

.کم شد و بعد متوقف شدن

:گرانت عصبی گفت

پریس؟_

دستش رو روی چون//ه جین گذاش//ت و ب//ه س//مت خ//ودش
برگردوند تا بتونه صورتش

.رو ببینه

آسیب دیدی؟_

:جین که خیالش راحت شده بود نمردن، مغرورانه گفت/

.نه_

.و دردهای جدید بدنش رو نادیده گرفت

بازوی راستش نشکسته بود ولی به شدت کوفته ش//ده ب//ود
و وقتی اون رو تکون داد

.قیافش از شدت درد، درهم شد
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یکی از بن//دهای کول//ه پش//تیش پ//اره ش//ده ب//ود و کول//ه از
شونه چپش آویزون بود؛ کاله

!بیسبالش هم گم شده بود

گ//رانت/ رایف//ل رو روی ش//ونه اش تنظیم ک//رد؛ جین ب//ا
خودش فکر کرد با سقوطی

که ک//ردن، اون چط//ور تونس//ت اس//لحه رو همچن//ان نگ//ه
.داره

یعنی قبال از پرتگاه پایین افتاده بود؟

یا گم شده بود؟ خسته چی؟ گرسنه

چطور!؟

.جین که تاحاال ندید اون یه قطره آب بخوره

:جین به باالی سرازیری نگاه کرد و گفت

کالهم افتاد._

متر سقوط کرده بودن و سراشیبی به اندازه ی۳۰تقریبا  
تند بود که زنده

.موندنشون معجزه محسوب میشد
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.میدونم/_

خیلی چابک از سرازیری باال رفت و کاله رو که ب//ه ی//ه
شاخه کوچیک گیر کرده

ب//ود، گ//رفت و در کس//ری از ثانی//ه پیش جین برگش//ت و
کاله رو روی سرش

.گذاشت

اون لبخند نمیزد ولی توی ح//الت ص//ورتش کمی مالیمت
.دیده میشد

.باید به حرکت کردن ادامه بدیم_

در امتداد جویبار حرکت ک//ردن ت//ا مس//یری مناس//ب و کم
شیب، برای باال رفتن پیدا

.کنن

جین پاهاش رو شلپ شلوپ توی آب ح//رکت می//داد و ب//ه
اینکه بوت/ هاش خیس

.شدن، اهمیتی/ نداد

چند دقیقه در اون مسیر حرکت کردن تا ب//االخره گ//رانت/
متوقف شد و یه مکان
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مناسب پیدا کرد؛ این قس//مت از پرتگ//اه، پ//ر از درخت و
بوته بود که میتونستن

.برای باال رفتن از اونها استفاده کنن

خب..از اینجا باید بریم باال._

:جین با درموندگی/ گفت

.بیا درباره این موضوع/ صحبت کنیم_

....ببین/ پریس، میدونم که خسته ای اما_

جین از کوره در رفت، به سرعت سمت گ//رانت چرخی//د
و یقه اش رو گرفت،

:مشتش رو به عقب کشید و غرید

اگ//ه فق//ط ی//ه ب//ار دیگ//ه من//و پ//ریس ص//دا ب//زنی، انق//در_
.میزنمت تا کتلت شی

جین خیلی عص///بی ب///ود، اون از اس///م پریس///یال نف///رت
داشت؛ هیچکس... به معنای

واقعی هیچکس، اج///ازه نداش///ت ک///ه اون رو پریس///یال،/
.پریس یا حتی سیال صدا بزنه
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اونوقت این کمان//دوی لعن//تی، از اول داش//ت این اس//م رو
.توی صورتش می کوبید/

جین بارها در برابر این کارش سکوت ک//رده ب//ود، چ//ون
حس میکرد بابت ضربه

.زدن به بیضه هاش بهش بدهکاره

اما االن، اون خسته، گرسنه و ترسیده بود و دیگ//ه بس//ش
.بود

گرانت در چشمی به هم زدن مشت جین رو گ//رفت و ب//ه
سمت بیرون پیچوند/ و با

دست دیگش یقه اش رو از چنگش آزاد کرد.

لعنتی، نمیتونی آروم س//ر ج//ات بم//ونی؟ من اس//مت رو_
پریسیال نذاشتم، والدینت/

اینکارو کردن، اگه ازش خوشت نمیاد، این مشکل رو ب//ا
اونا حل کن ولی تا

.اونموقع بخواد برسه، بهتره/ که از اینجا بری باال

جین به سمت باال حرکت کرد، با هر قدمی که برمیداشت
حس میکرد میخواد غش
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کنه؛ از درختچه ها و بوته ها کم//ک میگ//رفت ت//ا ک//ارش
.راحت تر بشه

این قسمت از پرتگاه ب//ه ح//دی انب//وه/ ب//ود ک//ه گ//روهی از
جگوارها به سادگی

میتونستن اونجا پنهان بشن و جین فق//ط زم//انی میتونس//ت/
متوجه حضورشون بشه

.که دستش توسط اونها بلعیده/ شده

به یاد داشت که جگوارها آب رو دوست داش//تن و بیش//تر/
وقتشون رو کنار

رودخون///ه ه///ا میگذرون///دن ی///ا در دره ه///ا، اس///تراحت
.میکردن

با کینه ت//وزی فحش//ی ب//ه گ//رانت/ داد ک//ه مجب//ورش ک//رد
.اینکارو کنه

باالخره به باال رسیدن، بع//د از چن//د کیلوم//تر/ پی//اده روی
متوجه شد که شاخ و برگ

درخته//ا دوب//اره در ح//ال کم//تر ش//دنه؛ کم ب//ودن پوش//ش
گیاهی باعث میشد سریعتر/

.حرکت کنن
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:کوله پشتی رو روی شونه اش تنظیم کرد و گفت

ما قراره به سمت هلیکوپتر/ بریم؟_

:گرانت کوتاه/ و مختصر گفت

.نه، هلیکوپتر شناسایی شده_

اون سربازا کی بودن؟_

:شونه اش رو باال انداخت و گفت/

کی میدون//ه؟ ب//ه م//رز نیکاراگوئ//ه نزدی//ک ب//ودیم، از_
طرف اونها هم افرادی هستن

که دنبالتن؛ ممکنه اونها یا هر ن//وع پ//ارتیزان (جنگج//وی
غیرنظامی) دیگه ای

باشن؛ هرکی که بودن، اون پ//ابلوی لعن//تی م//ارو بهش//ون
.فروخت

جین وقتش رو صرف این نکرد که نگران دغل ب//ازی و
فریبکاری پابلو بشه،

.خیلی خسته بود که بخواد به چنین چیزی اهمیت بده

کجا داریم میریم؟_
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.جنوب_

دندون هاش رو به هم فشرد؛ بیرون کشیدن اطالع//ات از
این مرد، به اندازه ی

.دندون کشیدن، سخت بود

جنوب کجا؟_

االن داریم به سمت شرقlimon)،( مقصد نهایی لیمونه_
میریم.

جین ب/ه ان/دازه ک/افی از جغرافی/ای کاس/تاریکا اطالع/ات
داشت و میدونست/ سمت

.شرق به کجا منتهی میشه

اصال دوست نداش//ت فک//رش رو ب//ه زب//ون بی//اره؛ پایان//ه
شرقی به سواحل کارائیب

ختم میشد، جایی که جنگل های بارونی تب//دیل ب//ه ب//اتالق
.میشدن

اگه فقط چند کیلوم//تر/ ب//ا م//رز نیکاراگوئ//ه فاص//له داش//ته
باشن، لیمون تقریبا/ توی

.کیلومتری/ اونها بود۱۰۰ 
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ی//ا۴کیلوم//تر/ رو طی کنن؟  ۱۰۰چق//در ط//ول میکش//ید  
روز؟۵

روز رو با این آق//ای خ//وش۴_۵جین نمیدونست/ میتونه  
.اخالق سپری کنه یا نه

ساعت ب//ود ک//ه اون رو میش//ناخت و از اون۱۲کمتر از  
لحظه تا االن نزدیک بود،

.چندین بار بمیره/

چ//را نمیت//ونیم فق//ط ب//ه س//مت جن//وب ب//ریم و ش//رق رو_
فراموش کنیم؟

گ//رانت س//رش رو ب//ه س//مت مس//یری ک//ه ازش اوم//دن،
:حرکت داد و گفت

به خاطر اونا؛ اونا آدمای ت//ارگو نب//ودن ولی ت//ارگو ب//ه_
زودی میفهمه که از این

مسیر اومدی و به دنبالمون میاد، پس ما جایی م//یریم ک//ه
.اون نتونه به راحتی بیاد

حسی درون جین ایجاد شد که دوس//تش نداش//ت، اون قبال
هیچوقت به سواحل
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کارائیب کاستاریکا نرفته بود و به همین دلی//ل نمیدونس//ت/
که چی در انتظارشه؛ اما

.خیلی بهتر/ از اینه که زندانی تارگو باشه

مارهای سمی... تمساح ها... شن های روون... همش//ون
از تارگو بهتر/ بودن.

کی میت///ونیم/ اس///تراحت ک///نیم و غ///ذا بخ///وریم؟ و..._
فرانکی، آتیال، تو شاید مثانه ای

ب//ه ان//دازه نیوجرس//ی داش//ته باش//ی ولی من بای//د ب//رم
.دستشویی

.حس کرد که گرانت پوزخند مالیمی زد

ما هنوز نمیتونیم توقف کنیم ولی ت//و میت//ونی وق//تی ک//ه_
حرکت میکنیم غذا بخوری

.و برای بقیه چیزا برو پشت اون درخت

گرانت به سمتی اشاره ک//رد و نگ//اه جین ب//ه ی//ک درخت
غول آسا و بامزه با ریشه

های بیرون زده رس//ید؛ خب... در غی//اب آب لول//ه کش//ی
.باید همینکارو/ انجام میداد
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بعد از اینکه ک//ارش تم//وم ش//د، گ//رانت/ چ//یزی مش//کی و
سفت بهش داد تا بجوعه،

.مزه اش شبیه به گوشت بود

ترجیح داد سوالی درباره ی اینکه این چیه نپرس//ه، چ//ون
حداقل درد خالی بودن

.معدش رو کاهش میداد

.جرعه ای آب نوشید و بعدش احساس بهتری داشت

گرانت هم از اون چ//یز مش//کیه خ//ورد و جین رو مطمئن
کرد که اون هم انسانه و

.به غذا نیاز داره

بعد از چندین س//اعت پی//اده روی، ق//درتش دوب//اره تحلی//ل
رفت؛ پاهاش شلخته و

ناشیانه حرکت میکردن و چندین بار زمین خورده بود.

دما بطور پیوسته در حال زی//اد ش//دن ب//ود، رط//وبت/ ه//وا
اون رو آبکشی کرده بود و

همینکه تصمیم گرفت به گرانت/ بگه دیگ//ه نمیتون//ه ح//تی
یه قدم برداره، اون به
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:سمتش چرخید و با خونسردی گفت

همینجا بمون تا پناهگاه پیدا کنم، یکم بعد ب//ارون ق//راره_
بیاد تا وقتی بند نیومد، باید

.اونجا بمونیم

:و بعد بطور کنایه آمیزی ادامه داد

.تو خیلی خوب به نظر میرسی_

جین کالهش رو برداش///ت و ص///ورت خیس///ش رو ب///ا
ساعدش پاک کرد، خیلی خسته

.بود و حوصله نداشت جواب گرانت/ رو بده

اون از کجا میدونست قراره بارون بباره؟

جین با خودش فک//ر ک//رد "خب معلوم//ه، چ//ون ه//ر روز
"اینجا بارون میباره

!خب پس مشخص شد اون پیشگو نیست/

پس چ//را ص//دای غ//رش آس//مون، ک//ه مقدم//ه ای ب//رای
شروع بارون روزانه بود رو

نشنید؟

گ//رانت/ در م//دت زم//ان کوت//اهی برگش//ت؛/ ب//ازوش رو
گرفت و اون رو به سمت یک
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تپ//ه ی کوچی//ک ب//رد ک//ه اط//رافش پ//ر از ص//خره ب//ود،
اونجایی که بودن جزء مناطق

آتشفشانی کاستاریکا محسوب میشد.

گرانت چاقو رو از غالف ب//یرون/ کش//ید و چن//د ش//اخه را
برید و اونهارو/ با ساقه

ه//ای انگ//ور ب//ه همدیگ//ه بس//ت، بع//د از اتم//ام اخ//تراع
عجیبش، شاخه هایی محکمتر

.رو زیر هرگوشه قرار داد

مثل جادوگرها، ی/ک روکش مش/کی از کول/ه اش ب/یرون
اورد و محکم روی بام

شیروونی/ پناهگاهی ک//ه درس//ت ک//رده ب//ود، کش//ید و اون
.رو ضدآب کرد

.خب... میتونی/ بری زیرش و راحت استراحت کنی_

جین با بهت/ اونجا ایستاده بود و پناهگاهی ک//ه فق//ط ت//وی
چند دقیقه کوتاه ساخته شده

.بود رو نگاه میکرد

.مطیعانه به زیرش خزید
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همونطور/ که شونه ه/اش رو زی//ر کول//ه جم//ع میک//رد ت//ا
آروم بگیرن، ناله ای از

.روی آرامش کشید

.اولین غرش آسمون به گوشش رسید

واقعا نمیتونست بفهمه این مرد چه موجودیه ولی ه//رچی
که بود به خوبی

.میدونست،/ چطور باید توی جنگل زندگی کنه

گرانت هم اردک وار وارد پناهگاه شد و ش//ونه ه//اش رو
.ماساژ داد

ظاهرا تصمیم گرفته ب//ود ت//ا ب//ارون بخ//واد بن//د بی//اد غ//ذا
بخورن، چون دوتا کنسرو

.بیرون اورد و سهم جین رو بهش داد

جین ص//اف س//ر ج//اش نشس//ت، کمی جل//وتر رفت و ب//ه
کنسروها خیره شد.

اونا چی هستن؟_

.غذا_

چه نوع غذایی؟_
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:گرانت شونه هاش رو انداخت باال و گفت

من هیچوقت اونقدری طوالنی بهش//ون نگ//اه نک//ردم ک//ه_
بفهمم چی هستن؛ توصیه

.منو گوش کن، بهش فکر نکن و فقط بخور

دستاش رو روی دست گرانت/ گذاشت تا مانع ب//از ک//ردن
.سر کنسرو بشه

صبر کن، چ/را اون/ا رو ب/رای مواق/ع اض/طراری نگ/ه_
نمیداریم؟

:گرانت غرید

االن یکی از اون مواقع اضطراریه، م//ا نی//از داریم ک//ه_
 .غذا بخوریم

آره، ولی مجبور نیستیم که اون رو بخوریم._

:گرانت با عصبانیت صورتش رو در هم کشید و گفت

عسلم، ما یا این دوتا رو میخوریم، یا دوتا کنسرو دیگ//ه_
دقیقا مثل همینارو

.میخوریم

:جین نیشخندی زد و گفت
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.اوه یکم به من اعتماد کن_

کول//ه خ//ودش رو نزدیک//تر اورد و درونش رو بررس//ی
.کرد

پاکتی کوچیک/ ب//یرون/ اورد و اون رو ب//ه گ//رانت نش//ون
.داد

با حس پیروزی سر پاکت رو باز کرد و دوتا ساندویچ له
شده و بدبو ولی قابل

.خوردن رو بیرون/ اورد

دوب//اره داخ//ل کول//ه رو گش//ت و اینب//ار دوت//ا ق//وطی آب
پرتقال بیرون کشید، با

:خوشرویی گفت

.ایناهاش_

.یکی از قوطی رو توی دست گرانت چپوند

ساندویچ ژله و کره بادوم زمینی،/ یه قوطی آب پرتقال،_
پروتئین، کربوهیدرات و

ویتامین، دیگه چی بیشتر از این میتونیم بخوایم؟
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گرانت با ناباوری به ساندویچ و ق//وطی اب پرتق//ال ت//وی
دستش نگاه کرد، یکبار

.پلک زد و بعد اتفاقی باور نکردنی افتاد

!اون خندید

زیاد شبیه خنده نبود/ ولی دندون های صاف و سفیدش رو
نشون داد و اطراف

.چشم های کهرباییش، چین خورد

شکل سخت و ناهنجار اون خنده باعث شد ک//ه جین ت//وی
.قلبش حس خوبی پیدا کنه

.مشخص بود که گرانت به ندرت میخنده

جین هم خوشحال بود ک//ه اون رو خندون//د و هم ن//اراحت
بود بابت اینکه خیلی کم

.خندید

س//اندویچش رو گ//از زد، گ//رانت هم ب//ا اش//تها مش//غول
.خوردن شد

توی این وض//عیت، بی//ات ب//ودن ن//ون واقع//ا مس//ئله مهمی/
.نبود
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کول//ه رو پش//تش تنظیم ک//رد و ب//ه عقب تکی//ه داد؛ پاه//ای
بلندش رو کشید تا خستگی

.در کنه

.اولین قطره های بارون شروع به چکیدن کرد

بارش بارون باعث میشد کس//ی نتون//ه ردش//ون رو بزن//ه،
حتی اگه اون سرباز ها

یک راهیاب هندی داشته باشن که به همه چ//یز مش//کوک
!باشه

گ//رانت/ س//اندویچش رو تم//وم ک//رد و آب پرتق//الش رو ت//ا
آخر نوشید، نگاهی اجمالی

به سمت جین انداخت؛ اون درحال لیسیدن باقیمون//ده ژل//ه
های چسبناک روی

.انگشتهاش بود

جین باال رو نگاه کرد و نگاهش رو شکار کرد، لبخن//دی
خنده دار تحویلش داد که

چال گونه اش رو مشخص میکرد.

جین دلربا و فریبنده بود.../ درسته... ولی اصال اونی ک//ه
.انتظار داشت نبود
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اون انتظار داشت یه دختر لوس، بیچاره و بهونه گیر رو
ببینه ولی به جاش با یه

دختر پرجرئت/ و ب//ا روحی//ه روب//رو ش//د، ک//ه میخواس//ت
خودش رو با ساندویچ بادوم

زمینی و قوطی آب پرتقال به عنوان آذوقه، وس//ط جنگ//ل
.بندازه

حتی لباس های معمولی پوشیده بود، شلوار ارتش//ی س//بز
رنگ، بلوز آستین کوتاه

.مشکی و بوت هایی با جنس خوب

گرانت اون رو وقتی حواسش نبود زیر نظر داش//ت، اون
همیشه لباس های مد

روز و شلوارای تنگی می پوشید که قالب تنش بود 

این دختر پر از تناقض بود؛ از طرفی پدرش اون رو ب//ه
خاطر اینکه دردسر

زیادی درس/ت میک/رد، از ارث مح/روم ک/رد؛ از ط/رفی
معشوقه ی جرج پرسال

بود و از طرف دیگه اصال بابت شرایط سختی ک//ه پش//ت
سر گذاشته بودن غر نزد،
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.انگار این اتفاقات براش عادی بود

چهره اش معصوم و بی گناه به نظر می رسید و ش//ور و
شوقی بچگونه از چشم

های قهوه ایش به بیرون موج/ م//یزد و ش//یطنت نگ//اهش،
انگار تموم نشدنی بود.

موهای بلند و قهوه ای تیره داشت که ب//ه س//یاهی م//یزد و
اطراف شونه اش پریشون

.اویزون شده بود

چشم های شکالتیش گربه ای و گیج بودن و به اندازه ای
درشت بودن، که حس

.کرد اون یه رگه هندی داره

ب//ا هم//ه ی اینه//ا اون ب//ا کلم//ه ی زیب//ا فاص//له ی زی//ادی
.داشت

ولی یه چیز شاداب و خوشمزه دربارش وجود داشت ک//ه
باعث شد ناگهان همه ی

.زن هایی که تابحال دیده بود، کسل کننده/ به نظر برسن
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قطع//ا اون هیچ//وقت ب//ا زن ه//ای دیگ//ه ارتب//اط انق//در
صمیمانه ای نداشت که بزاره

اونها با زانوشون بزنن الی پ//اش، ح//تی االن ک//ه ب//ه اون
موضوع فکر میکرد

.عصبی میشد

بخش سرافکنده کننده/ اش این بود که اون توسط یه دخ//تر
سبک وزن بهش آسیب

رسید ولی از طرف دیگه اون یه حرکت کامال ط//بیعی/ و
غریزی از سمت یه

.خانوم عصبی و جذابی بود

حرک/تی ک/ه پی/اده ک/رده ب/ود، نش/ون می/داد ک/ه بص/ورت/
حرفه ای آموزش دیده؛ این هم

یه تناقض دیگ//ه؛ نمیش//د گفت آدم ماهری//ه ولی میدونس//ت
.که باید چیکار کنه

چرا این دخ//تر وحش//ی و پ//ررو، بای//د دف//اع شخص//ی بل//د
باشه؟

بعضی از قطعه ه//ای پ//ازل ج//ور در نمیوم//د/ و ه//روقت
چیزی با هم تطابق پیدا
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.نمیکرد، اعصابش به هم می ریخت

احس///اس ش///ومی نس///بت/ ب///ه این عملی///ات داش///ت، االن
موضوع فقط میکروفیلم گمشده

نبود؛ تارگو بدون جواز دولت عمل کرده ب//ود و پریس//یال
رو گروگان گرفته بود.

اگ//ه پ//ریس برگ//رده و ازش ش//کایت کن//ه، ع//واقب ب//دی
منتظر تارگو خواهد بود که

م//وقعیتش رو تحت ت//اثیر ق//رار می//داد، ح//تی ممکن//ه ک//ه
.زندانی بشه

این وظیف//ه گ//رانت/ ب//ود ک//ه این دخ//تر رو از کاس//تاریکا
خارج کنه ولی متاسفانه

برنامه ها به هم ریخته بود؛ از همون لحظه ک//ه پ//ابلو رو
دید به هلیکوپتر/ تکیه داده

.و منتظرشونه، متوجه شد که اوضاع عجیبه

خیلی وقت ب///ود ک///ه پ///ابلو رو میش///ناخت، اون همیش///ه
هیجانزده و آماده حرکت بود و
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هیچوقت هلیکوپتر رو خاموش نمیک//رد و از اون ب//یرون
.نمیومد/

ژست آرومی که پابلو گرفت//ه ب//ود، ب//اعث ش//د بفهم//ه ک//ه
.اون داره بهش هشدار میده

حاال مجب//ور ب//ود جین رو درون جنگ//ل و ک//وه و ب//اتالق
دنبال خودش بکشونه، در

حالی که تارگو با یه کت و ش//لوار ش//یک داره تعقیبش//ون
.میکنه

از روی خوش شانسی فردا یا پس فردا به ی//ه دهک//ده می
رسیدن، اونجا میتونستن

.یه سواری فراهم کنن

اون هنوز به پریسیال اعتماد نداشت، با چشم های خودش
دید که خیلی راحت

سرباز رو خلع سالح کرد؛ اون دختر چیزی که ب//ه نظ//ر
می رسید نبود و همین

.خطرناکش میکرد

نمیتونست جلوی خودشو بگیره ک//ه اون رو تماش//ا نکن//ه؛
به شکل لعنتی مثله یه
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.ارکیده ی جنگلی لطیف و شاداب بود

خوابیدن باهاش چطور بود؟

چن//دتا م//رد ف//ریب این ص//ورت ش//یطون و س//رزنده رو
خوردن؟

نمیخواست/ زیاد تحت تاثیر اون قرار بگیره، ارزشش رو
نداشت؛ اصال مهم نبود

که چقدر چهره گمراه کننده ای داره...

فقط ارزشش رو نداشت ک//ه خ//ودش رو درگ//یر پیچی//دگی
های زندگی این دختر کنه

و تنها چیزی که میخواست،/ این بود که اون رو از اینج//ا
بیرون ببره/ و پولش رو

از پ//درش بگ//یره، بع//د هم برگ//رده ب//ه مزرع//ه خل//وت
.خودش

ت//اریکی وج//ودش رو گرفت//ه ب//ود و آرزو ک//رد ک//ه این
شرایط رو هرچی سریعتر

.پشت سر بزاره
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میل شدیدش به کشتن هن//وز درونش وج//ود داش//ت، ش//اید
اگه جین به زیر تفنگ

.نمیزد، اون سرباز رو می کشت

هووف... یعنی به خاطر آبمیوه ای که خورده بود مسموم
شده بود؟

پریس خمیازه ای کشید و ب//ا چش//م ه//ای گیج ب//ه او پل//ک
.زد

میخوام یکم بخوابم._

روی زمین دراز کش/////ید و س/////رش رو روی ب/////ازوش
گذاشت، چشم هاش رو بست و

.دوباره خمیازه کشید

گ////رانت/ موش////کافانه نگ////اهش ک////رد؛ این س////ازگاری
غیرعادیش با شرایط هم یه تناقض

.دیگه بود

.یه چرت کوتاه پیشنهاد خیلی خوبی بود

کمی به اطراف نگاه کرد، بارون با شدت و سیل وار می
بارید و هیچکس
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نمیتونست توی چنین آب و هوایی تعقیبشون/ کن//ه؛ ح//داقل
برای مدت کوتاهی در

.امنیت/ بودن

برای اولین ب//ار اج//ازه داد ت//ا خس//تگی رو ت//وی ماهیچ//ه
هاش حس کنه، بهتر/ بود که

.یکم بخوابه

.خودش رو دراز کرد و شونه های پریس رو تکون داد

.پریس خواب آلود بهش خیره شد

:دستور داد

ب//رو یکم عقب ت//ر دراز بکش؛ یکم بهم ج//ا ب//ده ت//ا منم_
.دراز بکشم

پریس اطاعت ک/رد و عقب ت//ر رفت، گ/رانت/ پاه/اش رو
دراز کرد و آهی از روی

آسودگی کشید.

کوله پشتی ها رو به یک سمت ه//ل داد وچش//م ه//اش رو
.بست و به خواب رفت
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جین ب//ا چش//م ه//ایی گیج زخم روی ص//ورتش رو تماش//ا
کرد، این زخم چطور ایجاد

شد؟ فک اش ب//ا ت//ه ریش//ی چن//د روزه پوش//یده ش//ده ب//ود؛
متوجه شد که ریشش از

موهاش تیره تره؛ ابروهاش هم تیره بودن که باعث میشد
.چشم های طالییش،بیشتر/ بدرخشه

ب//ارون دم//ای ه//وا رو کم ک//رده ب//ود و ب//اعث ش//د جین
سردش بشه، ناخودآگاه بهش

نزدیکتر ش//د ت//ا ح//رارت ب//دنش رو حس کن//ه؛ اون خیلی
گرم بود و جین احساس

س//الش ب//ود؛۹امنیت/ میکرد، حداقل امن تر از وقتی ک//ه  
آهی از روی افسوس

.کشید و خوابید

ساعاتی بعد باران متوقف شد، گرانت فورا هوشیار شد و
از خواب پرید؛ درست

مثل این بود ک//ه کلی//د چ//راغ خ//واب رو روش//ن ک//ردن و
بهش هشدار دادن که باید

.بیدار بشه
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اون دختر جذاب  به نظر می رسید .

.پاشو باید حرکت کنیم_

اون پیشونی/ اش رو جمع ک//رد و زی//رلب چ//یزی غرغ//ر
کرد، اما چشم هاش رو باز

.نکرد

لحظه ای بعد پیشونیش صاف شد چون دوباره ب//ه خ//واب
عمیقی فرو رفته بود؛ بی

صبرانه شونه هاش رو تکون داد.

.هی، بلند شو_

.اینبار با شدت بیشتری/ تکونش داد

.زود باش، ما مجبوریم راه بیوفتیم؛ بیدار شو_

پ//ریس خ//واب آل//ود ض//ربه تن//دی رو ب//ه س//متش نش//ونه
گرفت، انگار که اون یه مگس

.مزاحمه

گرانت خس//ته ش//ونه ه//اش رو گ//رفت و اون رو ب//ه زور
در حالت نشسته قرار داد؛

:یکبار دیگه تکونش داد و گفت
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لعنتی... دوست داری روی پاهات بایستی/ عسلم؟ ما ی//ه_
برنامه برای پیاده روی

.داریم که باید انجامش بدیم

پریس با چش//م ه//ایی غ//رق در خ//واب پل//ک زد ولی هیچ
حرکتی برای بلند شدن

انج//ام ن//داد؛ گ//رانت زی//رلب فحش//ی داد و اون رو روی
.پاهاش بلند کرد

فقط اونجا بایست و کاری نکن._

گ//رانت/ اون رو ه//دایت ک//رد و قب//ل از اینک//ه برگ//رده و
اقدامی برای خراب کردن

.پناهگاهشون کنه، ضربه ای به پشت پریس زد

��پایان_فصل_#

��شروع_فصل_#

جین متوقف شد، االن کامال بیدار بود و

به خ//اطر ض//ربه مالیمی/ ک//ه بهش زد ب//ه ش//دت عص//بی
.بود

:به سمتش چرخید و گفت/
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.تو مجبور نیستی اینکارو کنی_

:با بی عالقگی گفت

چیکار؟_

تقریب//ا دس//تش بن//د ب//ود و داش//ت روکش رو از ب//االی
پناهگاه جدا میکرد و اون رو

جمع میکرد، تا دوباره توی کوله بزاره.

.ضربه زدن به من...یه بیدار شوی ساده کفایت/ می کنه_

گرانت با ناب/اوری بهش خ/یره ش/د، دلش میخ/وایت خفش
کنه؛ با صدایی طعنه آمیز

:گفت

خب... عف//و بفرمایی//د ب//ابت غلطی ک//ه ک//ردم... ب//زار_
دوباره از اول شروع کنم؛

ببخشید پریسیال،/ وقت خواب تموم شده عس//لم و م//ا واقع//ا
مجبوریم که.... هی،

!لعنتی

توی یه لحظه جاخالی داد و سریعا ب//ازوش رو دور جین
پیچید، تا بتونه جلوی
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.مشت زدنش رو بگیره

از خشم منفجر شده بود، لگد پرتاب میک//رد و مث//ل گرب//ه
با چنگال هاش حمله

.میکرد

مشت جین به اندازه ای قوی بود که اگه جاخالی نمیداد و
به صورتش میخورد،

.بدون شک دماغش میشکست/

دختر... تو چه مرگته؟_

.بهت/ گفتم منو/ با این اسم صدا نزن_

نفس نفس میزد و وحش//یانه در ح//ال تقال ب//ود ت//ا خودش//و
آزاد کنه.

گ//رانت اون//و روی زمین گذاش//ت، پاه//اش رو دو ط//رف
بدنش قرار داد و روش

نشست؛ دست هاش رو محکم باالی س//رش ب//رد و اینب//ار
کامال مطمعن شد، که

.زانوی جین هیچ جایی نزدیک پاش فرود نیاد
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جین ک//امال چفت زمین ب//ود و حس میک//رد اون مرتیک//ه،
داره سعی میکنه اختاپوس

.رو مهار کنه

:گرانت چشم غره ای بهش رفت و گفت/

.تو به من گفتی پریس صدا نکنم_

:جین با غضب جواب داد

.پریسیال هم صدام نکن_

.و بعد جواب چشم غره اش رو با چشم غره داد

ببین... من ذهن خونی بلد نیستم؛ بای//د ت//و رو چی ص//دا_
بزنم؟

:جین داد زد

جین... اسم من جینه، هیچکس تاحاال منو پریسیال ص//دا_
.نزده

باشه، تنها کاری که باید میکردی این بود ک//ه بهم بگی؛_
من کم کم دارم خسته

میشم که ت//و راه و بی راه ب//ه من ض//ربه م//یزنی، ممکن//ه
نتونم خودمو متوقف کنم و
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بهت آسیب بزنم؛ دفعه بعد که میخوای حمل//ه ک//نی ب//ه این
موضوع فکر کن و

االن... اگه بزارم بلن//د ش//ی، آم//اده ای ک//ه درس//ت رفت//ار
کنی؟

جین هن//وز بهش خ//یره ش//ده ب//ود؛ وزن گ//رانت ک//ه روی
بازوی آسیب دیدش قرار

.داشت، طاقت فرسا بود

به آرومی از روش بلند شد و دستش//و دراز ک//رد ت//ا بهش
کمک کنه بلند بشه؛ جین

.بابت این حرکتش کمی حیرت زده شده بود

:چشم های طالیی گرانت برق زد و با لحنی متفکر گفت

.جین، هوم؟ من تارزان و تو جین استاف_

:جین از روی لجبازی گفت

من اینو وقتی ابتدایی بودم شنیدم ولی هرچی که هست،_
.از پریسیال بهتره/

گرانت با صدای خرناس مانندی، موافقتش رو اعالم کرد
و برگشت/ تا بقیه پناهگاه
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رو از بین ببره؛ بعد از چند لحظه جین تصمیم/ گرفت ک//ه
.بهش کمک/ کنه

نظری اجمالی بهش ان//داخت ولی ح//رفی ن//زد، اون زی//اد
حراف نبود و خیلی وقت

ب//ود ک//ه ب//ه این نتیج//ه رس//ید؛ اون اص//ال تالش//ی ب//رای
.آشنایی بیشتر انجام نمیداد

توی چشم هاش حالتی مثله خس//تگی و درمون//دگی/ وج//ود
داشت و از هر حس دیگه

ای خ//الی ب//ود؛ این ب//اعث میش//د ک//ه دلش بخ//واد دستش//و
دورش حلقه کنه و ازش

.حمایت کنه

سرش پایین ب/ود بن//ابراین گ//رانت نمیتونس//ت چه//رش رو
ببینه./

خودش//و س//رزنش ک//رد ک//ه حس حمایتگران//ه نس//بت ب//ه
مردی مثله اون داشت، چون

.مشخص بود اون میتونه از خودش حفاظت کنه
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ی//ه دوره ای ت//وی زن//دگیش نمیتونس//ت ب//ه هیچکس ج//ز
خونوادش اعتماد کنه؛ تنهایی،

.وحشتناک بود

.همه ی نشونه های پناهگاهشون محو شده بود

گرانت کولش رو تنظیم کرد و تس//مه ه//ای اون//و بس//ت و
رایفل رو روی شونش

.انداخت

خم ش//د ت//ا کول//ه جین رو بهش ب//ده و ناگه//ان ح//الت بهت/
زده ای به صورتش هجوم

 :اورد، ابروهای تیرش بهم گره خوردن و غرید

....چه کوفتی_

:حرفش رو تصحیح کرد و گفت/

این همه چیز چیه که توی کیف لعنتیت گذاش/تی؟ تقریب/ا_
ده کیلو از کوله من

.سنگین تره

.هرچیزی که فکر کردم نیاز دارم_

بعد کوله رو از دستش گرفت و روی شونه اش ان//داخت؛
تسمه ی فلزی رو دور
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مچ دستش بست، تا جایی که میتونس//ت بای//د از این کی//ف
حفاظت میکرد.

مثل چی؟_

:جین لجوجانه گفت

.محموله_

ش//اید چ//یزایی ک//ه ت//دارک دی//د ب//ا اس//تانداردهای جنگلی،
مطابقت نداشت ولی اون

ساندویچ های بادوم زمینی رو در ه//ر زم//ان، ب//ه ق//وطی
.های کنسرو ترجیه میداد

جین فکر کرد اون مرد میخواد مجبورش کنه، بعضی از
وسیله ها رو بندازه

دور ولی تص//میم نداش//ت چ//نین اج//ازه ای بهش ب//ده، ب//ه
همین خاطر تسمه کوله

.پشتی رو محکم تر کرد

گرانت دستاشو پش//تش گذاش//ت و تفریحان//ه، ب//ه ص//ورت
.خارق العادش نگاه کرد
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لب پایینی جین هروقت میخواست/ یاغی ب//ازی در بی//اره،
به بیرون خارج میشد و

فک ظریفش سفت شده بود؛ به نظر می رس//ید ک//ه ک//امال
آمادست تا دوباره به

.گرانت بپره/

خدا لعنتش کنه اگه بگه این زن، کله شق ترین، سرسخت
ترین و جنگجوترین

.زنی نبود که تا االن مالقات کرده

درش بیار؛ من ب//رای ت//و رو می//برم، ت//و هم ب//رای من//و_
.ببر

با کوله خودم راحت ترم._

انقدر بحث نکن و وقت رو هدر ن//ده، وزن اض//افه اون_
سرعتت رو کم میکنه؛

.بندازش اینور

جین با اک//راه، کول//ه رو بهش داد و منتظ//ر/ ب//ود، گ//رانت
چیزی رو از داخلش بیرون
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بندازه تا بهش بپره/ ولی به جاش کوله خودشو باز ک//رد و
یه پاکت کوچیک/ بیرون

کش//ید؛ از داخلش نخ و س//وزنی ب//یرون/ اورد و مش//غول
دوختن بند پاره کوله پشتی

.جین شد

جین ح//یرت زده نگ//اهش میک//رد، دس//ت ه//ای س//خت و
بزرگش، با مهارت سوزن

کوچیک رو حرکت میدادن جوری که جین بهش حسادت
.کرد

آخرین توانایی خ/ودش ت/وی خی/اطی وص/ل ک/ردن دکم/ه
بود، که بیشتر اوقات سوزن

.توی دست خودش فرو میرفت

:خودش رو جلوتر کشید تا بهتر/ ببینه و گفت

جدیداُ مد شده که توی ارتش، خیاطی یاد بدن؟_

.من توی ارتش نیستم_

شاید نه االن، اما بودی؛ نبودی؟_

سال های خیلی دور._
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دوختن رو از کجا یاد گرفتی؟_

.خودم یاد گرفتم، کار سختی نبود_

.گرانت نخ رو برید و وسیله هاشو به کوله برگردوند

.بیا حرکت کنیم، وقت زیادی رو هدر دادیم_

جین پشت سرش حرکت ک//رد؛ نگ//اه خ//یرش روی ش//ونه
.های پهنش حرکت میکرد

حس میک//رد اون نس//بت/ ب//ه خس//تگی نفوذناپ//ذیره؛/ خیلی
راحت رطوبت/ شدید هوا رو

که لباس هاش//ون رو خیس ک//رده ب//ود نادی//ده می گ//رفت؛
پاهای بلندش بدون هیچ

زحم//تی گ//ام برمیداش//تن و عض//الت محکم ران پ//اش در
حال پاره کردن شلوارش

.بود

بع//د از طی مس//یری نس//بتا/ ط//والنی، گ//رانت/ از ح//رکت
ایستاد و از قمقمه مقدار

زیادی آب نوشید، ب/دون هیچ ح//رفی قمقم/ه رو ب//ه س//مت
.جین گرفت
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بدون اینکه حرفی بزنه یا ج//ای ده//نی رو پ//اک کن//ه، آب
نوشید؛ چرا باید نگران این

باش//ه ک//ه از ده//نی گ//رانت خ//ورده؟ ت//وی این اوض//اع،
سرماخوردگی بی اهمیت/ ترین

چیزی بود که میتونست بهش فکر کنه.

دوباره شروع به راه رفتن کردن، نمیدونست/ چرا گرانت
همیشه راه سخت رو

انتخاب میکنه؛ اگر بین ی//ه دوراهی ق//رار میگ//رفتن، اون
جاده ای که انبوه تر و

.ناهموارتر بود و شیب بیشتری/ داشت رو انتخاب میکرد

شلوارش وقتی از پرتگاه سقوط کردن، پاره شده ب//ود؛ ب//ا
اینحال بدون اینکه غر

بزنه، دنب//ال گ//رانت ح//رکت میک//رد؛ اینط//وری/ نب//ود ک//ه
دوست نداشته باشه آه و ناله

کنه ولی اونقدر خس//ته ب//ود ک//ه ح//تی حوص//له اینک//ار هم
.نداشت

164



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

پاهاش درد میکردن، کمرش هم همینطور؛/ بازوی آس//یب
دیدش رو به ندرت تکون

میداد و چشم هاش به خاطر کمبود خواب، میخواس//تن از
.حدقه در بیان

حتی اگه همه ی اینها باعث م//رگش میش//د، قص//د نداش//ت
که به گرانت/ بگه سرعتش

.رو کم کنه

راحت حرکت ک//ردن گ//رانت،/ نش//ون می//داد ک//ه اس//تقامت/
بدنیش با خودش، اصال قابل

مقایسه نیست/ و احتماال میتونه تمام طول ش//ب هم ب//ه این
پیاده روی لعنتی،/ ادامه

بده؛ انگار که گرانت ذهنش رو خونده باشه، متوقف ش/د،
.چرخید و بهش نگاه کرد

میتونی/ یک کیلومتر دیگه یا بیشتر راه بیای؟_

اگه به خودش بود که نمیتونست/ اما وق//تی ب//ه چش//م ه//ای
گرانت نگاه کرد، فهمید که

راهی نیست/ و باید زیر بار ب//ره؛ ب//ا ح//التی تخس، چون//ه
اش رو باال داد و درد شدید
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:پاهاشو نادیده گرفت و گفت

بله._

در صورت گرانت، تغی//یری ناگه//انی ایج//اد ش//د ک//ه جین
.نتونست دلیلش رو بفهمه

گرانت پشتش قرار گرفت، با حرکتی ناگهانی تسمه هارو
:آزاد کرد و گفت

.اجازه بده این کوله پشتی رو ازت بگیرم_

:جین عصبی گفت

.من میارمش مشکلی ندارم_

.کیف رو چنگ زد و دستش رو دور اون حلقه کرد

من غر نزدم، زدم؟_

گرانت ابروه//اش رو در هم کش//ید و کول//ه رو از چنگش
.خارج کرد

از مغ//زت/ اس//تفاده کن؛ اگ//ه ت//و از خس//تگی مث//ل جس//د_
بیوفتی روی دستم، من تو رو

.هم باید حمل کنم
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دلی//ل منطقی/ ک//ه اورد، س//اکتش ک//رد؛ ب//دون هیچ ح//رفی
دوباره به راه افتاد؛ اینکه

ب//دون کول//ه داش//ت راه م//یرفت، ب//اعث ش//د ک//ه احس//اس
بیهودگی/ داشته باشه.

همیشه برای استقالل جنگیده بود و هیچوقت منتظ/ر/ نب/ود
که دیگران کاری براش

انجام بدن، اون از عهده زن//دگیش ب//ر میوم//د و از چ//الش
هایی که توی مسیرش

.قرار میگرفتن، لذت میبرد

خوشیش رو با دیگران تقسیم میکرد ولی مش//کالتش رو،
.به تنهایی/ حل میکرد

به یک رودخونه نسبتا عمیق رسیدن، آب با صخره هایی
که توی مسیرش قرار

داش//تن برخ//ورد میک//رد و ص//دای خ//وبی ب//ه وج//ود می
.اورد

با خودش فکر کرد چقدر خ//وب میش//د اگ//ه ب//دن خیس از
عرقش رو با اب میشست،
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پاش روی ریشه درخت لیز خورد؛ فورا دستش رو دراز
کرد و تنه درخت رو

گرفت ت//ا تع//ادلش رو دوب//اره بدس//ت بی//اره./ چ//یزی زی//ر
.انگشت هاش له شد

:ناله کرد

..!.اوه.../ ایشش_

سعی کرد باقی مونده حشره ای ک//ه زی//ر دس//تش ل//ه ش//ده
.بود رو، با برگ پاک کنه

چی شده؟_

.یه حشره زیر دستم له شد_

برگ بطور کامل نتونست/ چسبندگی رو پاک کنه؛ با قیافه
ای که معلوم بود حالش

داره بد میشه، به دستاش نگاه کرد.

اشکالی نداره دستمو/ توی آب بشورم؟_

گرانت اول دو طرف رود رو خوب بررسی ک//رد و بع//د
:گفت

.باشه، بیا اینجا_
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.نمیتونم از اینجا بیام پایین_

دستش به آب نمیرسید و مجبور بود پایین تر بره، با دقت
روی ریشه یه درخت

.غول آسای دیگه پرید و دستشو محکم دورش حلقه کرد

خمشد که دستشو توی آب فرو ببره ک/ه یکه//و گ//رانت داد
:زد

!مواظب/ باش_

سر جاش خشک شد، سرش رو برگردوند/ ت//ا گ//رانت/ رو
ببینه؛ ناگهان چیزی به

طور باورنکردنی سنگین روی شونه هاش افت//اد؛ چ//یزی
.بلند، کلفت و... و زنده

وقتی اون چیز شروع ب//ه پیچی//دن دور ب//دنش ک//رد، جی//غ
.خفه ای کشید

بیشتر بهت زده بود تا وحشتزده؛ اول فکر کرد یه انگ//ور
بزرگ افتاده روش اما

وقتی سر مثلثی یک مار رو دید، گریه ای از روی عجز
.سر داد

گرانت... گرانت.../ کمکم کن._
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وحشت به گلوش چنگ زد و در حال خف//ه ک//ردنش ب//ود؛
شروع کرد به تقال کردن،

.تا مار رو از خودش دور کنه

اون مثل یه هیوال، آروم آروم دور بدنش در حال پیچی//دن
بود و ماهیچه های

مرگب///ارش رو منقبض ک///رده ب///ود، ب///ه گون///ه ای ک///ه
میتونستن استخون جین رو

.بشکونن

م//ار دور پاه//اش حلق//ه زد و ب//اعث ش//د، تع//ادلش رو از
دست بده و روی زمین غلت

.بخوره

خیلی مبهم صداهایی از فحش دادن گ//رانت/ و گری//ه ه//ای
خودش رو می شنید؛ همه

چیز به طرز دیوونه واری بین زمین و چه//ره عص//بی و
نگران گرانت، می

.چرخید
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ب//ا داد چ//یزی بهش میگفت/ ولی نمیتونس//ت بفهم//ه؛ تنه//ا
کاری که میتونست انجام بده

این ب//ود ک//ه ب//ا زنج//یر زن//ده ای ک//ه دورش پیچی//ده ب//ود،
.مبارزه کنه

مار بوآ خودش رو دور پاها و قفسه سینه اش حلقه ک//رده
بود، فقط یکی از شونه

.هاش آزاد بود

سر بزرگ مار، با دهانی باز، به س//مت ص//ورتش اوم//د؛
جیغی کشید و سعی کرد

.سرش رو با دست آزادش بگیره/

ولی مار فشار عضالتش رو بیش//تر/ ک//رد و اون//و چلون//د،
جوری که نفسش قطع شد

.و دیگه صدایی از گلوش خارج نشد

ی//ه دس//ت ب//زرگ ک//ه ب//رای خ//ودش نب//ود، س//ر م//ار رو
گرفت؛ به طور مبهم برق یه

شی نقره ای رو دید.
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حلقه ای که مار دورش پیچیده بود، کمی شل ش//د، انگ//ار
سرش رو برگردوند/ تا

.طعمه جدیدش رو ببینه

ناگهان چیزی خیس، روی صورتش

.پخش شد؛ متوجه شد که اون شی نقره ای، چاقو بود

گرانت همونطور که با مار کشتی میگ//رفت، فحش می//داد
و درحال تالش بود تا اون

.رو از دور جین، باز کنه

لعن//تی... هن//وز نگهش داش//تی؟ داری مجب//ورم میک//نی/_
.تیکه پارت کنم

جین انقدر گیج بود که حتی نفهمی//د م//ار در ح/ال مردن//ه؛
نه حتی وقتی که دید،

.گرانت سر مار رو به طرفی پرت کرد

همچن//ان در ح//ال تقال ک//ردن ب//ود ت//ا حلق//ه کلفت رو از
.دورش باز کنه

در یک لحظه پرده ی وحشت از ذهنش کنار رفت و همه
.چیز براش واضح شد
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گرانت مار رو کشته بود، اون االن در ام//ان ب//ود؛ دس//ت
از تقال کردن برداشت و

.به نرمی روی زمین دراز کشید

رنگ صورتش کامال پریده ب//ود، نگ//اهش روی ص//ورت
.گرانت ثابت/ شد

:گرانت به سختی گفت

.تموم شد_

دستش رو دور بازوهای جین حلقه کرد و گفت:/

چه حسی داری؟ جاییت نشکسته؟_

نمیتونست حرف بزنه، از ترسی که تجربه کرده ب//ود الل
شده بود؛ تنها کاری که

میتونست/ کنه این بود که دراز بکشه و با چشم ه//ایی ک//ه
توی اونها اشک جمع شده

.بود، نگاهش کنه

لب ه//اش مث//ل بچ//ه ه//ا می لرزی//د و چ//یزی ت//وی نگ//اه
خیرش بود که گرانت
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ناخوداگاه تصمیم/ گ//رفت، اون رو ت//وی آغوش//ش بگ//یره؛
راهی که هر بچه ی

ترس//یده ای رو باه//اش آروم میک//ردن ام//ا قب//ل از اینک//ه
بتونه کاری کنه با تالش

.واضحی، چشم هاش رو ازش برداشت

میتونس//ت حس کن//ه اون چ//ه اراده ق//وی داره، انگ//ار ی//ه
نیروی درونی پیدا کرده بود

تا لرزش لبهاش رو متوقف کنه؛ بعد چونش رو با هم//ون
حالت همیشگی انداخت

:باال و گفت

.خوبم_

صداش احمقانه به نظر می رسید ولی باالخره کلمات رو
.به زبون اورد

اروم بلن//د ش//د، س//رجاش نشس//ت و موه//اش رو از روی
.صورتش کنار زد

.کمی احساس کوفتگی دارم ولی چیز مهمی نیست_

یکهو ساکت شد، به دستها و بازوهای خونیش نگاه ک//رد؛
با صدای خشدار و
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ناباوری گفت:

.من کامال خونیم_

:با شوک به گرانت نگاه کرد و دوباره تکرار کرد

!من خونیم_

دست های لرزونش رو جل//وی گ//رانت گ//رفت ت//ا اون هم
.ببینه

!گرانت... همه جای من خونیه_

:سعی کرد بهش اطمینان بده

.این خون برای ماره_

:جین جیغ زد

.اوه خدایا_

.از جاش بلند شد و به پایین خودش نگاه کرد

تیش//رت مش//کیش خیس و چس//بناک ش//ده ب//ود و لک//ه ی
قرمز رنگ بزرگی روی

ش//لوارش دی//ده میش//د، ه//ردو بازوه//اش آغش//ته ب//ه خ//ون
بودن؛ زرداب از گلوش باال
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اومد.

روی ص//ورتش هم خیس//ی رو حس ک//رد، انگش//ت ه//اش
رو کنجکاوانه روی

ص//ورتش کش//ید و چس//بناکی وحش//تناکی رو لمس ک//رد؛
.حتی موهاش هم خونی بود

اش//ک از گون//ه ه//اش پ//ایین چکی//د و ش//دیدا ش//روع ب//ه
.لرزیدن کرد

:جین با صدای جیغ مانند و هیستریک/ واری داد زد

.درش بیار_

:هق هق کرد

بای//د درش بی//ارم؛ هم//ه ج//ای من خونی//ه، ح//تی موه//ام_
.خونیه

.از جاش بلند شد و میخواست به سمت رودخونه بدوعه

لعن//تی، گ//رانت/ اون رو بین دس//تاش گ//رفت ام//ا بخ//اطر
حالت جنونی که برای شستن

خ//ون داش//ت، از دس//تش در رفت؛ روی ب//دن م//ار ل//یز
.خورد و به زمین افتاد
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قبل از اینکه جین بتونه دوباره فرار کنه، اون رو قاپید و
.محکم چسبید

جین تقال میک//رد و ض//جه م//یزد، ب//رای اولین ب//ار ازش
خواهش کرد و قسمش داد که

.ولش کنه

:به تندی گفت

جین، بس کن؛ من خون///و از روت پ///اک میکنم؛ ب///زار_
اول بوت هاتو در بیارم،

باشه؟

مجبور بود با یه دس//تش همچن//ان اون رو نگ//ه داره و ب//ا
دست دیگش، بوت هاشو

.در بیاره

هم//ون لحظ//ه ک//ه خواس//ت کفش ه//ای خودش//م در بی//اره،
.جین با شدت زد زیر گریه

اون ب//ه راح//تی از پس ش//رایط س//خت ب//ر اوم//ده ب//ود و
انتظار نداشت که به این شکل،

.فرو بپاشه
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میتوتست/ با اطمینان بگه با حمله مار کنار اوم//ده ب//ود ت//ا
اینکه خونو روی خودش

.دید و انگار این فراتر از تحملش بود

به سمتش چرخید و خیلی محکم شلوارش رو ب//از ک//رد و
از پاش خارج کرد؛ به

راحتی جین رو با دست هاش بلند کرد انگار ک//ه ی//ه بچ//ه
رو بلند کرده، از لبه

.رودخونه پایین رفت و وارد آب شد

به خیس شدن شلوارش اعتنایی نکرد؛ وقتی آب به وس//ط
ساق پاش رسید، جین رو

به حالت ایستاده درون رودخونه گذاشت و خم ش//د ت//ا آب
رو روی پاهاش پخش

کنه؛ لکه های خونو از پاش پاک کرد، بعد بازوه//اش رو
تمیز کرد؛ آب خنک از

.بدنش چکه میکرد

در م//دتی ک//ه گ//رانت مش//غول شس//تنش ب//ود، مطیعان//ه
سرجاش ایستاد و بدون صدا

.اشک می ریخت
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:گرانت با مالیمت/ زمزمه کرد

همه چیز خوبه عسلم، دیگه مشکلی وجود نداره._

آروم ت///وی آب نش///وندش ت///ا بتون///ه خ///ون رو از روی
موهاش هم بشوره؛ دستمال

جیبی از کوله اش خارج کرد، کمی نمن//اکش ک//رد و بع//د
به نرمی مشغول پاک

.کردن صورتش شد

االن آروم ت//ر ب//ود و خیلی وقت ب//ود ک//ه گری//ه ه//ای بی
.صداش، تموم شده بود

:گرانت کمک/ کرد روی پاهاش بایسته و گفت

.تو کامال تمیز/ شدی_

متوجه جوی آب صورتی شد که از زیر پاهاش//ون عب//ور
.میکرد

تیشرتش خیلی خونی بود و گرانت مجب//ور ش//د ک//ه درش
بیاره، تا تمیزش کنه. بدون

هیچ تردیدی، دکمه های تیشرتش رو باز ک//رد و اون رو
.از شونه هاشبیرون کشید
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جین ب//ه گ//رانت/ خ//یره ش//د، ج//وری ک//ه انگ//ار اون رگ
حیاتشه و وجودش باعث میشه

عقلش رو از دست نده؛ نگاه برداشتن از اون مساوی بود
.با دیوونگی

:با صدای خشن و گرفته ای گفت

.تمیز/ شدی_

و بع//د دس//تمال رو کن//ار رودخون//ه بین لب//اس ه//ای جین
پرت کرد.

:جین زمزمه کرد

.ممنونم_

میخوای بیای یا نه؟_

گرانت بی ادبانه و کوتاه گفت:/

خودتو اذیت نکن،چرا تظاهر میکنی که_

خیلی باحیایی؟
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ممکن//ه ک//ه بخ//وای لباس//تو بش//وری، چ//ون اگ//ه ببی//نیش_
ممکنه حالت تهوع بهت دست

.بده

به تیشرتی/ که روی زمین افتاده بود نگ//اه ک//رد و دوب//اره
کمی رنگش پرید، االن

.حداقل میتونست خودشو کنترل کنه

:با صدای آرومی گفت

االن میشورمش_

روی سنگریزه/ های کنار رودخونه نشست و مشغول

شستن تیشرتش شد. تیرگی قرمز رنگی با آب مخلوط شد
و با جریانش شروع به

حرکت کرد؛ قشنگ لباسش//و س//ابید ت//ا زم//انی ک//ه مطمئن/
شد هیچ لکه ای روش باقی

نمونده،/ بعد اون رو پیچوند و آبش رو چلوند.

همینک//ه میخواس//ت تیش//رت رو تنش کن//ه گ//رانت/ ب//ا لحن
:تندی گفت

!بگیر_
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.پیراهنش رو به سمت جین پرتاب/ کرد

.اینو بپوش تا لباس خودت خشک بشه_

میخواست پیشنهادش//و/ رد کن//ه ولی میدونس//ت/ ک//ه غ//رور
.بیجا بهش کمکی نمیکنه

در سکوت پیراهن رو پذیرفت؛ خیلی ب//راش ب//زرگ ب//ود
ولی خشک و گرم بود و

به ط//رز مبهمی،/ ب//وی آرامش بخش//ی می//داد، ترکی//بی/ از
.بوی بدن گرانت و سیگار

دنبال//ه لب//اس رو دور کم//رش گ//ره محکمی زد؛ دوب//اره
نشست تا بوت/ هاشو بپوشه،

وقتی که برگشت متوجه شد که گرانت/ ک//امال پش//ت بهش
ایستاده، صورتش همچنان

عصبی بود؛ بهش کمک کرد تا از لب//ه ی رودخون//ه ب//اال
بیاد و بعد کوله ها رو

.روی شونش انداخت

پیاده روی//ه زی//ادی ن//داریم، دنب//الم بی//ا و ب//ه خ//اطر خ//دا_
چیزی که من لمس نکردم رو
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لمس نکن و جایی که قدم نذاش//تم ق//دم ن//ذار؛ اگ//ه ی//ه م//ار
بوآی دیگه تو رو بخواد،

ممکن//ه بهش اج//ازه ب//دم ت//و رو بخ//وره، پس شانس//ت رو
.امتحان نکن

موهاشو پشت گوشش گذاش//ت و مطیعان//ه ب//ه دنب//الش راه
افتاد.

با خودش فکر ک//رد، پ//درش چط//ور م//ردی مث//ل گ//رانت
سالیوان رو، پیدا کرده؟

اونها از دو دنیای کامال متف//اوت ب//ودن، چط//ور همدیگ//ه
رو مالقات کردن؟

ناگهان چیزی در ذهنش جرقه خورد و ب//اعث ش//د س//تون
فقراتش بلرزه؛ اگه گرانت

اونی که خودشو معرفی کرد نباش//ه، چی؟ آدم//ای زی//ادی
بودن که میخواستن

دستشون بهش برسه؛ هیچ راهی وج//ود نداش//ت ت//ا بفهم//ه
سالیوان توی کدوم جبهه

.قرار داره
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اون جین رو پریسیال صدا م//یزد، اگ/ه ب//ا پ//درش مالق//ات
کرده بود چطور نمیدونست/

که هیچکس اون رو ب//ه این اس//م ص//دا نمیزن//ه؛ اون اس//م
زمان تولدش جین خطاب

.میشد

قبل از اینک//ه ج//رج مثال بم//یره، بهش هش//دار داد ک//ه ب//ه
هیچکس اعتماد نکنه؛

نمیخواست/ به این موضوع/ فکر کن//ه ک//ه وس//ط جنگ//ل ب//ا
مردی که خیلی خونسرد

.میتونست/ گلوش رو ببره، تنهاست

گ//رانت خیلی راحت بیهوش//ش ک//رد، روی ش//ونه ه//اش
انداخت و به جنگل کشید؛

اون هیچ مدرکی بهش نداد تا ثابت کن//ه از ط//رف پ//درش
اومده، بعد فهمید که

.مجبوره به این مرد اعتماد کنه و چاره دیگه ای نداره

تمام چیزی که در حال حاضر داشت، گرانت بود؛ اعتماد
کردن بهش خطرناک
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بود ولی نه به اندازه ی اینکه خودش تنهایی،/ توی جنگ//ل
.ماجراجویی کنه

اون نشونه هایی از مهربونی/ و لطافت رو در گرانت دید
و وقتی به این فکر کرد

که گ//رانت/ چق//در بهش اهمیت/ داد بع//د از اینک//ه م//ار رو
کشته بود، انقباضات عجیب

و غریبی رو در قلبش حس کرد .

اون دشمن بود یا نه، آدم اجیرشده بود یا نه، کاری ک//رده
بود که جین اون رو

بخواد؛ ذهنش به اون اعتماد نداشت ولی قلبش چرا.

��پایان_فصل_#

 ��شروع_فصل_#

ب//دون ف//وت وقت از رودخون//ه دور ش//دن؛ م//دت زی//ادی
نگذشته بود که گرانت توقف

کرد و به اطراف نگاهی انداخت، کول//ه ه//ا رو از ش//ونه
:اش پایین گذاشت و گفت

.همینجا کمپ/ میزنیم_
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جین در سکوت ایستاد، احساس بی فایدگی و بی دس//ت و
.پا بودن میکرد

گرانت کوله اش رو باز کرد و یه بس//ته کوچی//ک ب//یرون
اورد؛ زیر دستاش بسته

.کوچیک تبدیل به یه چادر شد

از جنس پلی اتیلن و ض//دآب ب//ود، ورودی اش پ//رده ای
داشت که با زیپ باز و بسته

.میشد

وقتی چادر برپاشد، شروع به کندن ش//اخ و ب//رگ درخت
و برگ های انگور کرد تا

اون رو استتار کنه؛ تقریبا/ از راه دور غیرقابل تش//خیص
.بود

بعد از چند لحظه حرکت کرد تا بهش کمک/ کنه، گ//رانت
نگاهی اجمالی بهش

انداخت و بهش اجازه داد همکاری کنه.

:وقتی کارشون تموم شد گرانت/ گفت
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نمیتونیم ریسک کنیم و آتیش روشن کنیم، پس فق//ط غ//ذا_
میخوریم و میخوابیم؛/ بعد

.از روزی که گذروندیم نیاز دارم که یکم بخوابم

جین هم میخواست/ بخوابه ولی از تاریکی وحشت داشت،
روشنایی هوا در حال کم

ش/دن ب/ود و میدونس/ت/ ک/ه ب/ه زودی ه/وا ک/امال تاری/ک/
.میشه

کوله پشتیش رو باز کرد و دوتا قوطی آب پرتقال دیگ//ه،
ازش بیرون/ اورد و یکی

از اونها رو به سمت گرانت پرت ک//رد؛ گ//رانت/ ماهران//ه
.اونو توی هوا گرفت

:با عصبانیت/ به کوله جین خیره شد و کنایه آمیز پرسید

چن//دتا از این ق//وطی ه//ا ت//وی اون س//وپرمارکت/ س//یار_
داری؟

فقط همیناست، از االن به بعد باید آب بخ//وریم؛ نظ//رت/_
با ساندویچ گرانوال چیه؟

دست و دلباز ساندویچ رو بهش داد و سعی کرد نسبت/ به
عصبانیت اون، بی تفاوت/
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.باشه

خس//ته ب//ود و ب//دنش درد میک//رد و ق//رار ب//ود ی//ک ش//ب
تاریک و طوالنی داشته باشه،

.حوصله کل کل نداشت

ساندویچش رو تم//وم ک//رد ولی هن//وز گرس//نه ب//ود، ت//وی
کیفش دنبال یه چیز دیگه

گشت تا بخوره./

یکم پنیر و کلوچه میخوای؟_

محص//والت م//ورد نظ//رش رو از کی//ف ب//یرون اورد؛
سرش رو بلند کرد و متوجه شد

.که گرانت با ناباوری بهش خیره شده

گ//رانت/ دس//تش رو دراز ک//رد و ی//ک س//مت کلوچ//ه رو
گرفت، جین دستش رو کشید و

.کلوچه به دو قسمت تقسیم شد

گرانت دوباره به صورتش نگاه ک//رد؛ سرش//و ب//ا ش//گفتی
تکون داد و در سکوت سهم

.خودشو خورد
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جین کمی از آب پرتقالش رو گذاشت تا بعدا بخوره، یک
قوطی از کیفش بیرون

کش//ید و س//رش رو ب//از ک//رد و ی//ک ق//رص ک//ف دس//تش
.انداخت

.به گرانت نگاه کرد و یه قرص دیگه هم بیرون اورد

!بگیر_

.به قرص نگاه کرد ولی حرکتی انجام نداد تا اونو بگیره

این دیگه چه کوفتیه؟_

قرص مخمر._

و من چه نیازی به قرص مخمر دارم؟_

اینجوری حشرات و چیزای دیگه گازت نمیگیرن_

.البته که نمیزنن/_

نمی زنن، ب//ه من نگ//اه کن؛ ج//ای هیچ نیش حش//ره ای_
روی من نیست و این بخاطر

اینه که من قرص مخم//ر میخ//ورم؛ این ق//رص ب//اعث ی//ه
تغییر/ شیمیایی/ روی پوست/
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.میشه؛ زود باش بگیرش، آسیبی بهت/ نمیزنه

گرانت ق//رص رو گ/رفت و بهش خ/یره ش/د، جین ق/رص
خودشو خورد و با آب پرتقال

.باقی مونده پایین داد و بعد قوطی رو به گرانت داد

گرانت قبل از اینکه قرص رو بخ//وره فحش//ی داد و بقی//ه
.آب پرتقال رو خورد

:گرانت روی پاهاش ایستاد و گفت

.وقت خوابه_

:با دست به سمت یک درخت اشاره کرد و گفت

اونج//ا س//رویس بهداش//تی توع//ه، اگ//ه میخ//وای قب//ل از_
اینکه بریم توی چادر ازش

استفاده کن.

:جین پشت درخت رفت و توی دلش، به گرانت فحش داد

"مردک گستاخ بی ادب"

وقتی کارش تموم شد به سمت چ//ادر رفت، گ//رانت پ//رده
چادر رو کنار نگه داشت و
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:گفت

.قبال یه پتو پهن کردم، بیا داخل_

چه//ار دس//ت و پ//ا وارد ش/د و روی پت//و نشس//ت؛ گ//رانت
کوله ها رو به داخل هل داد و

:گفت

اینارو از س/ر راه ب/ردار، من م/یرم ی/ه نگ/اه س/ریع ب/ه_
.اطراف بندازم

کوله ها رو در دورترین نقطه گذاش/ت، روی زمین دراز
کشید و به دیواره نازک

چادر نگاه کرد؛ ن//ور ک//افی داش//ت از بین م//یرفت و فق/ط
سوسوی کمی، وارد چادر

.میشد

بیرون از اونجا ه//وا ک//امال تاری//ک نش//ده ب//ود ولی چ//ون
روی اون رو با شاخ و برگ

.استتار کرده بودن، تاریک به نظر می رسید

پرده کن//ار رفت و گ//رانت وارد ش//د و بع//د زیپ رو ب//اال
.کشید

بوت/ هاتو در بیار بزار کنار پات._
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.کاری که گفت/ رو انجام داد و دوباره دراز کشید

چشم هاش دوباره از ترس گشاد شده بودن و بدنش س//فت
شد، به صدای خمیازه

گ//رانت/ و کش//یدن دس//ت و پ//اش گ//وش داد؛ دق//ایقی بع//د
سکوت هم مانند تاریکی

:غیرقابل تحمل شد، با نگرانی گفت

چادر های دست ساخت امکان تخریب دارن، نه؟_

این چادر از چی ساخته شده؟

.پالستیک_

:دوباره خمیازه ای کشید و ادامه داد

.تقریبا نابود شدنی هستن_

وزنش چقدره؟_

.کیلو۳_ 

ضد آبه؟_

آره ضد آبه._
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و ضد حشره؟_

:غرغر کرد

.و ضد حشره_

...فکر میکنی یه جگوار بتونه_

ببین، این ض//د جگ//وار، ض//د کپ//ک، ض//د آتیش و ض//د_
ماره؛ من شخصا ضمانت

میکنم ک//ه این ض//د هرچ//یزی هس//ت بج//ز فی//ل، و فک//ر
نمیکنم که توی جنگل های

کاستاریکا فیلی وجود داش//ته باش//ه ک//ه بخ//وایم زی//ر پ//اش
لگد شیم؛ چیز لعنتی دیگ ای

مونده که نگرانش باشی؟

.معلوم بود که از کوره در رفته

اگه نه چرا سعی نمیکنی/ ساکت ش//ی و اج//ازه ب//دی ک//ه_
من یکم بخوابم؟

جین چ//یزی نگفت و دوب//اره هم//ه ج//ا در س//کوت ق//رار
.گرفت

برای کنترل/ ترسش، دست هاش//و مش//ت ک//رده ب//ود و ب//ه
صدای ناهنجار و خشن جنگل
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در ش////ب گ////وش می داد؛ جی////غ و داد میمونه////ا، وزوز
حشرات، خش خش بوته ها...

خسته بود ولی امیدی ب//ه خوابی//دن نداش//ت، ح//داقل ن//ه ت//ا
طلوع صبح و موقع طلوع

ص//بح هم این ش//یطانی ک//ه کن//ارش دراز کش//یده ب//ود،
میخواست یه سفر ماراتون دیگه

.رو شروع کنه

ب//ه ط//ور غیرع//ادی داخ//ل چ//ادر س//اکت ب//ود، ح//تی
نمیتونست صدای نفس کشیدن اون

رو بشنوه؛ ترس از تاریکی ب//ه قلبش چن//گ زد و نفس//ش
رو گرفت و بغض به گلوش

.هجوم اورد

اهل کجایی؟_

:گرانت آهی کشید و گفت

.جرجیا_

اگه فقط میتونست/ کاری کنه که اون به حرف زدن ادام//ه
بده، دیگه احساس تنهایی
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.نمیکرد

کدوم قسمت از جورجیا؟_

جنوب، تا حاال اسم ُاکفنوکی/ به گوشت/ خورده؟_

آره، یه باتالقه._

من اونج//ا ب//زرگ ش//دم، خون//واده و اق//وام من همش//ون_
کنار اون باتالق، مزرعه

.دارن

تک بچه ای؟_

:گرانت رنجیده گفت

این همه سوال برای چیه؟_

.فقط عالقه مند شدم؛ همین_

گرانت مک//ثی ک//رد و ناگه//ان هوش//یار ش//د؛ چ//یزی ت//وی
صدای جین قرار داشت، تن

.صدایی که نمیتونست/ کامال ارزیابی کنه

به خاطر تاریکی، نمیتونست/ صورتش رو ببین//ه و ک//امال
با حس شنواییش پیش
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میرفت، اگه به صحبت کردن باه//اش ادام//ه می داد ش//اید
می تونست از این موضوع/

.سر در بیاره

:در نهایت با بی میلی گفت

.من یه خواهر داشتم_

فک//ر میکنم اون بای//د ازت کوچیک//تر باش//ه؛ ت//و خیلی_
رییس مآبانه هستی، باید برادر

بزرگتر باشی.

:گرانت گذاشت کمی کنجکاویش تحریک بشه و بعد گفت/

.سال از من کوچیکتره۴_

:جین داوطلبانه گفت/

.من تک بچم_

.میدونم/_

دیوونه وار در ذهنش دنبال چیزی ب//رای گفتن می گش//ت
اما تاریکی وحشت زدش
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کرده بود، فقط میخواست به گرانت محکم بچس//به ام//ا ب//ه
یاد اورد که اون چطور

واسش خط و نشون کشیده بود که ن//زدیکش نش//ه؛ دن//دون
هاش رو محکم به هم فشرد

و اشک به چشم هاش هج//وم اورد، پل//ک زد ت//ا اونه//ارو
.عقب ببره

:با صدای لرزونی گفت

گرانت؟_

:گرانت غر زد

چیه؟_

نمیخوام فکر کنی که من دوب//اره دارم خودم//و روی ت//و_
پرت میکنم، چون واقعا

نمیکنم ولی اگه میشه... میتونم... دستاتو بگیرم؟...من از
تاریکی میترسم، گرفتن

.دستات باعث میشه حس کنم تنها نیستم

گرانت برای لحظ//اتی بی ح//رکت ب//ود، بع//د جین ص//دای
خش خش لباسش رو شنید که
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.مچاله ش کرد و به کناری انداخت

واقعا از تاریکی میترسی؟/_

جین سعی ک//رد بخن//ده ولی ص//دای خن//دش خیلی ل//رزون
بود و بیشتر/ شبیه گریه کردن

.بود

کلمه وحشتناک تازه شروعه حس منه، من نمیتونم توی_
تاریکی بخوابم؛ در تمام

مدتی که ت//وی کش//تزار ب//ودم، ش//بها بی//دار میمون//دم و ت//ا
طلوع آفتاب نمیخوابیدم، توی

اون زم//ان از فرص//ت اس//تفاده میک//ردم و محاف//ظ ه//ا و
روال نگهبانی دادنشون رو

تماش//ا میک//ردم؛ عالوه ب//راین، اونج//ا ب//ه ان//دازه ی اینج//ا
.تاریک نبود

اگه از تاریکی وحشت داری، چرا آماده شده ب//ودی ک//ه_
تنهایی وارد جنگل بشی؟

صورت جذاب و ظالم تارگو پشت چشم هاش نقش بست.

:به آرومی گفت
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.چون حتی مردن توی جنگل، بهتر/ از تارگوعه_

گ//رانت نفس//ش رو ب//یرون داد، میتونس//ت درک کن//ه اون
چرا این انتخاب رو کرده؛

خیلی مختص///ر ج///وابش رو داده ب///ود ولی همین نش///ون
میداد این دختر چیزی که به

.نظر میرسه نیست

یعنی تارگو اذیتش کرده بود؟ یا میکرد؟ کی میدونه؟

باهاش ارتباط داشتی؟_

.سوال رک و بی پرده گرانت اون رو لرزوند

ن//ه من ب//ه اون اج//ازه نزدی//ک/ ش//دن نمی//دادم ام//ا وق//تی_
دیروز رفت.../ دیروز بود دیگه

نه؟ مثل یه سال بنظر/ میرسه؛ به هرحال میدونس//تم وق//تی
اون برگرده نمیتونم بیشتر/

.از این متوقفش کنم، وقت من تموم شده بود

چی تو رو انقدر مطمئن میکنه؟_

کمی مکث کرد و با خودش فکر ک//رد، گ//رانت چق//در از
قضایا خبر داره و چقدر باید

بهش بگه؟
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اگه اون ج//زئی از م//اجرا باش//ه، ب//ا اس//م ل//وییس مارس//ل
آشناست؛ اگر آشنا نباشه، یک

.اسم نمیتونه معنی/ خاصی براش داشته باشه

دوس///ت داش///ت بهش بگ///ه، دلش نمیخواس///ت/ ت///وی این
کابوس بیشتر از این تنها قدم

برداره؛ اما به یاد اورد که ج/رج یکب/ار بهش گفت: "راز
"مساویه با امنیت/

این یادآوری مجب//ورش ک//رد ک//ه خف//ه خ//ون بگ//یره، اگ//ه
گرانت قاطی ماجرا نباشه،

هرچی کمتر میدونس//ت/ ب//ه نفعش ب//ود و در ام//نیت ق//رار
میگرفت؛ از طرف دیگه اگه

جزئی از ماجرا باش//ه، خ//ودش در ام//نیت بیش//تری/ ق//رار
.داشت

فکر نمیکرد اگه گرانت بدونه که اون عمیقا عضو اصلی
یه جاسوسیه، بتونه بهش

.کمکی کنه

:در نهایت برای اینکه جواب سوالش رو بده گفت
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مطمئن/ نب//ودم، فق//ط میترس//یدم ک//ه بم//ونم؛/ از ت//ارگو_
".میترسیدم

گرانت نفس عمیقی کشید، انگار مکالمه ب//ه پای//ان رس//یده
بود؛ چرا هیچی نمیگفت؟

چیزی بیشتر از دراز کشیدن در سکوت؟ این غیرطبیعیه
ک کسی تا این حد بی

.صدا باشه

حال پدرم چطور بود؟_

چطور؟_

.فقط برام سوال پیش اومد_

عمدا داشت طفره میرفت تا جوابشو نده؟

چرا نمیخواست/ درباره پدرش صحبت کنه؟

ش//اید اون هیچ//وقت باه//اش مالق//ات نک//رده باش//ه و االن
نمیخواد این مکالمه رو کش

بده؟

:بعد سکوتی حساب شده گفت
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نگرانت/ بود، سورپرایز شدی؟_

.نه... البته که نه، اگه نگرانم نبود سورپرایز/ میشدم_

این متعجبت/ نمیکن///ه ک///ه اون بخش///ی از داراییش رو_
خرج کرده تا تو رو از دست

تارگو نجات بده، درحالی که باهات قطع ارتباط کرده؟

گ//رانت داش//ت گیجش میک//رد، حس میک//رد بحثش//ون ب//ه
.جاده خاکی کشیده شده

داری درباره چی صحبت میکنی؟ ما ارتب//اط خ//وبی ب//ا_
هم داریم، همیشه داشتیم./

جین نمیتونس///ت/ اون رو ببین///ه ی///ا صداش///و بش///نوه/ ولی
متوجه وخیم شدن اوضاع بینشون

شد و حس قوی خطر باعث ش//د ک//ه موه//ای ب//دنش س//یخ
بشه؛ خطر از سمت گرانت

بود و بدون اینکه بدونه چرا ازش فاصله گ//رفت ام//ا هیچ
راه فراری وجود نداشت،

مثل مار بهش حمله کرد و ضربه ای بهش زد و اون رو
روی زمین چسبوند؛
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دستاش رو بازور باالی سرش کشوند و با پنجه هاش ب//ه
شدت غول و زنجیرش

.کرد، جوری که حس کرد مچ دستش آسیب دید

خب... پرسیال، جین یا ه/ر کس/ی ک/ه هس//تی، م/ا قص/د_
داریم باهم صحبت کنیم؛/ من

س//وال میپرس//م و ت//و ج//واب می//دی و به//تره ک//ه ج//واب
درستی بدی وگرنه به دردسر

میوفتی قند عسلم؛ تو کی هستی؟

دیوونه شده بود؟

تقال ک//رد خودش//و آزاد کن//ه ام//ا چ//یزی نمیتونس//ت این
حصارو بشکونه، وزن گرانت

خیلی سنگین رویش قرارگرفته بود و کامال اون رو تحت
.کنترل داشت

عض//الت پ//اش پاه//ای جین رو قف//ل ک//رده ب//ود، ح//تی
.نمیتونست بهش ضربه بزنه

:من من کنان گفت

.چ... چی؟ گرانت... داری بهم آسیب میزنی_

لعنت/ بهت جوابمو/ بده، تو کی هستی؟_
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جین گریر._

نا امیدانه تالش کرده ب//ود کمی ش//وخی ق//اطی لحنش کن//ه
.ولی زیاد موفق نشده بود

گرانت با ص//دای مالیم و تهدی//دآمیزی، ک//ه ب//اعث ش//د ت//ا
:استخونش یخ بزنه گفت

.دوست ندارم کسی بهم دروغ بگه، قند عسلم_

حتی تارگو در این حد تاثیرگ/ذار/ نب/ود؛ ت/ارگو خطرن//اک
ووتبهکار بود ولی این

شیطانی که االن نگهش داشته بود، خطرناک ت/رین کس//ی
بود که تابحال دیده بود؛

اون نیازی به اس//لحه نداش//ت ت//ا بخ//واد کس//ی رو بکش//ه،
خیلی راحت میتونست با

.دستاش جین رو خفه کنه

:ناامیدانه پرخاش کرد

.دروغ نمیگم، من پریسیال جین گریر همیلتون هستم_

اگه بودی باید میدونستی/ که جیمز همیلتون، س//الها پیش_
تو رو طرد کرد؛ اونوقت
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تو ارتباط خوب و صمیمانه ای باهاش داری آره؟

.آره دارم_

زی//ر فش//ار وزنش در ح//ال ل//ه ش//دن ب//ود، گ//رانت عم//دا
وزنش رو بیشتر/ روی اون

انداخت؛ نفس کشیدن براش سخت شد.

.اون اینکارو کرد تا از من محافظت کنه_

مدتی ط//والنی/ در س//کوت گذش//ت ط//وری ک//ه میتونس//ت/
صدای جریان خونش رو

.بشنوه، منتظر عکس العمل گرانت/ بود

سکوتش روی اعصاب بود، چرا چیزی نمیگفت؟

نفس گرمش ب//ه گون//ه ه//اش برخ//ورد میک//رد، در نه//ایت/
:صداش رو شنید

!خوبه_

.جین بخاطر تن صدای کنایه آمیزش، لرزید

.خیلی بد بود، نمیپذیرم؛ دوباره سعی کن_
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دارم حقیقت رو بهت/ میگم، اون اینک///ارو ک///رد ت///ا من_
جذابیت/ کمتری برای آدم رباها

.داشته باشم؛ این ایده من بود، لعنتی

:صدای آروم گرانت دوباره اون رو لرزوند

البته که بود... زود باش، میتونی/ بهتر/ انجامش بدی._

چشم هاش رو بست و دنبال راهی میگشت، تا گرانت رو
از هویتش مطمئن کنه اما

هیچی به ذهنش نرس//ید؛ هیچ وس//یله شناس//ایی ب//ا خ//ودش
نداشت، حتی پاسپورتش هم

.تارگو ازش گرفته بود

:با خشمی ناگهانی ازش پرسید

خب تو چی؟_

از گ//رانت بهش زی//اد رس//یده ب//ود ولی اون ب//دون هیچ
.اعتراضی قبول کرد

تو کی هستی؟ از کجا بدونم بابام تو رو استخدام کرده؟_

اگه اینک//ارو ک//رده چ//را نمیدونس//تی هیچکس ت//ا ب//ه ح//ال
منو، پریسیال صدا نزده؟ تو
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.خیلی ناشیانه وظیفتو/ انجام دادی

مثل اینکه نفهمیدی عسلم، من کسی هستم که باالس//ت و_
.تویی که باید جواب بدی

:جین داد زد

اینک//ارو ک//ردم و ت//و ب//اورم نک//ردی... متاس//فم ولی من_
کارت شناسایی همراه خودم

ن//دارم؛ محض رض//ای خ//دا... من ش//بیه تروریس//تم؟ ت//و
تقریبا بازوی منو/ شکستی، بعد

بیهوشم کردی و مث//ل ی//ه ت//وپ پالس//تیکی/ من//و کوبون//دی
زمین؛ منو ساده لوح فرض

کردی و االن من شدم آدم خطرناک؟

خ//دای من... چط//وره بازرس//ی ب//دنی انج//ام ب//دی؟ ش//اید
اینطوری بتونی بخوابی، آخه

ممکنه من یه آر پی جی به پاهام بس//ته باش//م و بخ//وام ی//ه
حرکت انتحاری انجام بدم،

.چون من االن شخصیت خطرناک این داستانم

نه، تو االن مسلح نیستی/_
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 من نمیتونم/ یه خانوم رو نا امید کنم، اگه دوس//ت داری_
تفتیش بشی ممنونت/

.میشم؛ هیچ مشکلی باهاش ندارم

جین با خش//ونت/ س//عی ک//رد دس//تش رو آزاد کن//ه ولی بی
.فایده بود

:با عصبانیت/ پرسید

تو توی خونمون با پدرم مالقات کردی؟_

گرانت بی حرکت شد و جین تونس//ت اش//تیاقش رو ب//رای
شنیدن حس کنه.

.بله_

به کتابخونه رفتی؟_

.بله_

:جین اون رو به چالش کشید

آدم ماهری مثل ت//و، بای/د متوج/ه نقاش//ی ب//االی ش/ومینه_
شده باشه؛ اینطور نیست؟ اون

پرتره ی مادربزرگمه، در حالت نشسته کشیده شده، ی//ک
گل رز هم روی دامنشه؛
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حاال تو به من بگو رنگ لباسش چی بود؟

:گرانت به آرومی جواب داد

.مشکی... و رنگ رز هم قرمز خونی بود_

بینشون سکوت ایجاد ش//د، گ//رانت/ دس//تش رو ول ک//رد و
.وزنش رو برداشت

.خوبه... حداقل بهت/ نتیجه شک کردن رو نشون دادم_

با حالت قهر مچ دستش رو مالید و گفت:

.خوبه هه... مرسی_

ظ//اهرا پ//درش اون//و اس//تخدام ک//رده ب//ود وگرن//ه چط//ور
نقاشی داخل کتابخونه رو دید؛

میخواست با حالت عصبی بهش نگاه کنه ولی متوجه ش//د
که همه جا تاریکه و اون

چیزی نمیبینه، پس هیچ فایده ای نداره که بخ//واد خودش//و
.اذیت کنه

.از من تشکر نکن، فقط ساکت شو و بخواب_

.خواب، چه کلمه ی زیبایی،/ البته اگه میتونست بخوابه
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نیاز داشت اون رو ببینه، صداشو بش//نوه ی//ا لمس//ش کن//ه؛
دیدنش که غیرممکن بود،

.صداش هم که شنیده/ نمیشد

فوقش اگه لمسش میکرد، اون رو تص//ادفی و غیرعم//دی
.نشون میداد

مخفیان//ه دس//ت راس//تش رو ح//رکت داد ت//ا زم//انی ک//ه
انگشتهاش کمی ساعدش رو لمس

.کردن؛ فورا مچ دستش محکم گرفته شد

:جین جیغ زد

.آخخ-

خب... االن این یعنی/ چی؟_

از لحنش مش//خص ب//ود ک//ه ص//برش رو داره از دس//ت
.میده

:گرانت غرید

مشکلی نیست، مثله اینکه این تنها راهیه ک//ه میت//ونم یکم-
.بخوابم
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ک//ف دس//ت زب//رش رو مقاب//ل ک//ف دس//ت جین گذاش//ت و
.انگشت هاشون در هم قفل شد

االن میتونی/ بخوابی؟_

.بله... ممنونم_

بطور غیرقابل وصفی، با اون دستهای گرم و قوی، آروم
شده بود؛ چشم هاش

.بسته شدن و به تدریج به خواب رفت

~~~~~~

گرانت قبل از طل//وع ص//بح بی//دار ش//د؛ حس ه//اش ف//ورا
هوشیار شدن، میدونست

کجاست و میدونست/ ساعت چنده؛ حس ششم غیرطبیعیش
میتونست/ زمان رو در

.کمتر از چند دقیقه، بطور تقریبی/ تشخیص بده

صداهای ع//ادی جنگ//ل بهش میگفت/ ک//ه در ام//نیت ق//رار
دارن و هیچ آدمی نزدیکشون

.نیست
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فورا هویت آدم دیگه ای ک//ه باه//اش ت//وی چ//ادر ب//ود رو
تشخیص داد . 

مدت زیادی بود که با زنی نبود و فراموش کرده بود چ//ه
حس خوبی میتونه

.داشته باشه

در یک سال گذشته که اصال نمیتونست/ وج//ود هیچ آدمی
رو اطرافش

.تحمل کنه

زمان زی//ادی رو ب//ا تنه//ایی/ میگذرون//د؛ مث//ل ی//ه حی//وون
زخمی که مشغول

.زخم هاش بود

.روح و ذهنش با مرگ و کشتن، پر شده بود

زمان زیادی رو در سایه ها زندگی کرده بود، جوری که
محال بنظر میرسید دوباره

.نور رو پیدا کنه اما حداقل تالشش رو کرده بود

نور خورشید در تنسی گرم و دوست داشتنی بود و بدنش
رو آروم میکرد اما هنوز

لکه های سیاهی، در ذهنش جا خوش کرده بود.
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همیشه حتی در خواب حواسش جم//ع ب//ود، چط//ور ب//دون
.اینکه از خواب بیدار بشه

این دومین باری بود که بهش نزدی//ک میش//د ب//دون اینک//ه
آرامششو بهم بزنه و اون این

.موضوع رو دوست نداشت

جین آهی کشید و کمی ح//رکت ک//رد؛مث//ل ی//ه گرب//ه دراز
بود،  کشیده

.جین بیدارشو_

.صبر کن، نرو_

یکهو ساکت ش//د و چش//م ه//اش رو ب//ه آرومی ب//از ک//رد،
:عین جغد پلک زد و گفت

اوه، صبح شده؟_

آره صبح شده؛ فکر میکنی/ بتونی/ ولم کنی؟_

گیج بهش خیره شده بود 

نور خیلی کم ب//ود و گ//رانت/ مطمئن نب//ود ک//ه گون//ه ه//ای
.جین، سرخ شده یا نه
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:پوزش خواهانه گفت/

.ببخشید_

:نفس جین تند شد و با تردید صداش زد

گرانت؟_

کریس یک مرد کامال متشخص بود ولی گرانت.../ اص//ال
و ابدا.

:ناگهان گفت/

.نترس، من عوضی نیستم_

:جین زمزمه کرد

.میدونم/_

توی دلش گفت شاید ی/ه عوض/ی نباش//ی ولی ب//دون ش//ک
.آدم کشی

:و ادامه داد

.بهت/ اعتماد دارم_

.بعد دستشو بلند کرد و روی ته ریش فکش گذاشت

گ//رانت/ خیلی کوت//اه خن//ده ای از روی ب//دگمانی ک//رد و
:گفت
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.زیاد بهم اعتماد نکن عسلم، چون بدجور میخوامت_

زودباش باید حرکت کنیم، هوا روش//ن ش//ده و ت//وی این_
چادر حس یه اردک کز

.کرده رو دارم

گ//رانت/ س//ر ج//اش نشس//ت و ب//وت/ ه//اش رو گ//رفت، ب//ا
حرکاتی سریع و ماهرانه بند

کفشش رو بست؛ جین آرومتر/ خودشو ح//رکت داد، تم//وم
بدنش از درد شکایت

میکردن. خمی//ازه ای کش//ید و موه//ای ب//ه هم ریختش رو
از صورتش کنار زد، بوت

.هاشو پوشید و پشت سر گرانت، از چادر خارج شد

وقتی روی پاهاش ایستاد، ب//دنش رو کش//ید و چن//دین ب//ار
انگشت های پاش رو حرکت

.داد تا نرم بشن

گرانت در چشمی به هم زدن پتو و چادر رو جمع کرد و
اونهارو داخل کوله قرار

.داد
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هیچ خوراکی ت//وی اون کول//ه پش//تی ب//دون انته//ات/ پی//دا_
میشه؟ یا مجبوریم که کنسرو/

سبزیجات بخوریم؟

منظ//ورت/ از کنس//رو س//بزیجات، اون آش//غاالی ت//وی_
کیفته؟

.دقیقا_

خب بزار ببینم، میدونم که دیگه آب پرتقال ندارم...._

کوله رو باز کرد و داخلش رو بررسی ک//رد، دس//تش رو
.تا ته کیف فرو برد

آها... دوتا ساندویچ گرانوال باقی مونده؛ اش//کالی ن//داره_
اگه نارگیلی رو من بگیرم؟

واقعا حالم از کشمش بهم میخوره

:گرانت آروم گفت

البته... اونه//ا ب//رای ت//وان، ح//ق داری براش//ون تص//میم/_
.بگیری

:جین نگاه خشمگینی/ بهش انداخت و گفت
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اونها برای ما هستن، نه ب//رای من...ص//بر کن... اینج//ا_
...یه کنسر ِ و

.یک کنسرو بیرون اورد و برچسبش رو خوند

:پیروزمندانه پوزخندی زد و گفت

م////اهی دودی و یکم کلوچ////ه؛ لطف////ا بش////ینید/ آق////ا ت////ا_
.صبحونمون رو بخوریم

مطیعان/////ه نشس/////ت، چ/////اقو رو از غالفش در اورد و
میخواست کنسرو/ رو باز کنه که

.جین دستش رو عقب کشید

مغرورانه ابروهاش رو انداخت باال و گفت:

میخ//وام بهت/ نش//ون ب//دم ک//ه این ی//ه مجموع//ه غ//ذایی_
باکالسه؛ ما کنسرومون رو با

.چاقو باز نمیکنیم

نمیکنیم؟ پس قراره از چی استفاده کنیم؟ دندونامون؟_

جین چ//ونش رو ب//اال ان//داخت و دوب//اره داخ//ل کیفش رو
گشت، در نهایت/ یه درب باز

.کن بیرون اورد و به گرانت داد
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گوش کن... من وقتی بخوام ف//رار کنم، ب//ا روش خ//ودم_
.اینکارو میکنم

:گرانت مشغول باز کردن کنسرو/ شد و گفت/

دارم میبینم؛ چج//وری تونس//تی این هم//ه خ//رت و پ//رت_
رو بدزدی؟ من که فقط تو رو

.در حال وقت گذروندن با تارگو دیدم

جین با دهان بسته نخودی خندی//د ک//ه ب//اعث ش//د، گ//رانت/
سرش رو باال بیاره و بهش

نگاه کنه؛ جوری بهش نگاه میکرد که انگار به یه جواهر
.نگاه میکنه

جین مش///غول ب///یرون اوردن کلوچ///ه ه///ا ب///ود و ح///الت
صورت گرانت و طرز نگاهش به

.خودشو ندید

من هر شب به آشپزخونه ی/ا اقامتگ/اه نگهبان/ا/ م/یرفتم و_
هر بار چند تا چیز ازشون

می دزدیدم.

مثل اون کوله؟-
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:جین با عالقه ضربه ای به کیفش زد و گفت

یه خوشگلشو ِ کش رفتم، نه؟-

گ//رانت ج//وابش رو ن//داد ولی گوش//ه ه//ای چش//مش چین
خورد، انگار داشت به خندیدن

.فکر میکرد ولی جلوی خودشو میگرفت

در س//کوت خوش//ایندی ساندویچش//ون رو خ//وردن، جین
کمی از غذاشو نگه داشت تا

بعدا ازش استفاده کنه؛ از قمقمه گرانت/ آب نوش//ید و بع//د
کنار کوله اش چمباته زد؛

برس مو رو بیرون کشید و بخش زی//ادی از موه//اش رو
که به هم گره خورده بود

رو، ب//از ک//رد و بع//د دس//ت و ص//ورتش رو ب//ا دس//تمال
.مرطوب پاک کرد

:جین مودبانه به گرانت/ پیشنهاد داد

دوست داری یکی از اینارو امتحان کنی؟_

و یه بسته جدید رو ب//ه س/متش گ/رفت؛ گ//رانت ب//ا بهت/ و
شگفتی نگاهش میکرد اما
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دستش رو دراز کرد و بسته رو از دستش گرفت؛ س//رش
رو پاره کرد و دستمال

مرطوب کوچیک و خنک وخوش//بویی/ رو ب//یرون کش//ید،
صورتش رو با اون تمیز

کرد و در کمال تعجب/ متوجه شد، لک//ه ه//ای س//یاهی ک//ه
طی این چند روز روی

صورتش ایجاد شده بود به راحتی پاک ش//دن؛ قطع//ا قب//ل
از این شبیه یه شیطان بود

که از جهنم فرار کرده.

صدایی آشنا حواسش رو پرت کرد، س//رش رو ب//ه س//مت
جین برگردوند و بهش نگاه

.کرد؛ یه خمیر دندون روی زمین کنارش افتاده بود

خیلی س///خت داش///ت تالش می ک///رد، ت///ا دن///دونش رو
مسواک بزنه، محتویات دهنش رو

ت//ف ک//رد، ی//ه قلپ آب ت//وی دهنش ریخت و اون رو ب//ا
صدا توی دهنش چرخوند و

.بعد اون هم تف کرد بیرون
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ثانیه فقط با دهن باز نگ//اهش ک//رد و بع//د س//رش۵برای  
رو به عقب پرت کرد و نا

.امیدانه شروع کرد به خندیدن

��پایان_فصل_#

��شروع_فصل_#

جین به خاطر اینک//ه گ//رانت مس//خرش ک//رد، لب ورچی//د
ولی خیلی خوب بود که

ص/دای خن//دش رو می ش/نید؛ ب//ه پاش/نه پ/اش تکی//ه داد و
.خندیدنش رو تماشا کرد

وقتی میخندید،/ اون صورت زخمی و بی رحم، جوون تر
میشد، حتی زیباتر؛ انگار

.که تاریکی ها از چشم هاش دور میشدن

چ//یزی قلبش رو فش//رد، چ//یزی عجیب و غ//ریب و ذوب
کننده و خودش رو بابت/ حس

حامی گونه ای که نسبت/ بهش داشت مسخره کرد.

اگه کسی توی این دنیا بتونه از خودش م//راقبت کن//ه اون
گرانت سالیوانه، قطعا به
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.حمایت کسی نیاز نداشت

ب//رای اینک//ه احساس//اتش رو پنه//ون کن//ه مش//غول م//رتب/
کردن وسایل داخل کوله شد، با

:نگاهی سوالی پرسید

میخوای از خمیر دندون استفاده کنی؟_

.گرانت همچنان ریز ریز در حال خندیدن بود

...مرسی عسلم، ولی من پودر دندون دارم؛ خدایا_

مس//واک زدن ب//رای جین ت//وی چ//نین ش//رایطی، ی//ه ک//ار
.منطقی بود

گرانت شونه هاش همچنان در حال لرزی//دن ب//ود، س//رش
رو بین دستاش گرفت و

انقدر خندید، که اشک توی چشم هاش جم//ع ش//د؛ بع//د از
اینکه خندیدنش تموم شد،

اون هم ش///روع ب///ه مس///واک زدن ک///رد؛ ص///دای خف///ه
خندیدنش میومد،/ انگار داره کار

.بامزه ای میکنه

جین از این موضوع که باعث شد گرانت بخنده خوشحال
.بود
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تیشرتی که شسته بود رو لمس کرد، خیلی سفت ب//ود ولی
.خشک شده بود

:جین برگشت/ تا پیراهنش رو در بیاره و گفت

.میتونی/ پیراهنتو بگیری، ممنون که قرضش دادی_

واسه خودت خشک شده؟_

.کامال-

با عجله شروع به پوشیدن تیشرتش کرد؛ همینکه یکی از
دستاشو وارد آستینش

.کرد، صدای گرانت رو شنید که باعصبانیت/ فحشی داد

جین از جاش پرید و از روی ش/ونه اش ب/ه گ/رانت/ نگ/اه
کرد که سریعا به سمتش قدم

بر میداشت؛ ص//ورتش ب//ه خ//اطر خن//ده ه//ای چن//د لحظ//ه
پیش باز شده بود ولی االن مثل

.ابر صاعقه دار بنظر می رسید

:گرانت فورا پرسید

چه اتفاقی برای بازوت افتاده؟-
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آرنجش رو گ//رفت و ب//ازوی آس//یب دی//دش رو بررس//ی
.کرد

چرا بهم نگفتی که به خودت آسیب زدی؟-

جین به تیشرتش چنگ زد .

به ط//رز وحش//تناکی حس میک//رد ک//ه ممکن//ه تحت حمل//ه
گرانت قرار بگیره، سعی کرد

خ//ودش رو بی تف//اوت نش//ون ب//ده ولی ن//زدیکی بیش از
اندازه اون بهش، کنترلش رو

در هم شکست.

همچن//ان مش//غول معاین//ه ک//ردن ب//ازوش ب//ود؛ جین خیلی
ناشیانه تیشرت/ رو جلوی

.خودش نگه داشته بود

:ناگهان با خشونت غرید

با شرم و حی//ا بودن//و بس کن، بهت گفتم ک//ه قبال ت//و رو-
.بدون لباس دیدم

ب///ه ط///رز ش///رم آوری حقیقت داش///ت ام///ا کمکی بهش
نمیکرد؛ همچنان عین چوب
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خشک ایس/تاده ب/ود و خ/ون ب/ه گون/ه ه/اش هج/وم اورده
.بود

خیلی بد آس//یب دی//ده عس//لم، چ//ه حس//ی ت//وی بازوه//ات_
داری؟

.درد میکنه ولی میتونم/ ازش استفاده کنم_

چطور این اتفاق افتاد؟_

.با شیوه های مختلف_

سعی کرد شرمزدگی خودش رو پنهون/ کنه و ادامه داد:

این کبودی که اینجاست رو تو زدی، وقتی که دزدکی—
اومدی توی اتاقم و نزدیک

بود سکته ام بدی؛ اون کبودی ب/زرگ چن/د رن/گ، ب/رای
وقتیه که از پرتگاه سقوط

کردیم؛ اون کبودی خوشگل کوچولو هم، برای وقتی//ه ک//ه
...شاخه درخت

:گرانت وسط حرفش پرید و گفت

.باشه فهمیدم_

:انگشتهاش رو درون موهای جین فرو کرد و ادامه داد
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متاسفم که بهت/ آسیب زدم، نمیدونستم که کی هس//تی؛ ب//ا-
خودم گفتم یه نفر دیگه

اومده تا بدزدتت، البته تو با لگدی ک//ه بهم زدی ج//برانش
.کردی

:چشم های شکالتی جین با پریشونی/ گشاد شدن

من واقع//ا منظ//وری نداش//تم، ب//اور کنفق//ط/ ی//ه واکنش_
طبیعی بود؛ قبل از اینکه بهش

فکر کنم، عمل کردم. تو خوبی؟ منظ//ورم این//ه ک//ه آس//یب
جدی بهت/ نزدم، نه؟

پوزخندی ناگهانی روی لبه//اش نشس//ت و ب//ا لحن دلگ//رم
:کننده ای گفت

.نه، همه چیز طبق تنظیمات/ کارخونه عمل میکنه_

اون جین رو میخواست و این خواستن

ه//ر لحظ//ه ش//دیدتر میش//د، ب//ه ط//رز غیرع//ادی احس//اس
شادتر و بهتری داشت و به

.شدت تحت تاثیر/ جین قرار گرفته بود

باحاله... یادش نمیومد که قبال با هیچ زنی خندی//ده باش//ه،
خندیدن با صدای بلند چیزی
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بود که در طی چند سال اخیر، اصال براش اتفاق نیوفتاده
.بود

جیغ یک میمون، حواسش رو پرت کرد، ب//ه ب//اال نگ//اهی
انداخت و تونست/ بارقه های

.نور رو از البه الی شاخ و برگ درختها ببینه

:گرانت کوتاه/ گفت

لباستو بپوش، باید راه بیوفتیم./_

کوله اش رو گرفت و رایفل رو روی شونه اش ان//داخت؛
جین همچنان مشغول لباس

.پوشیدن بود، باید عجله میکردن

!گرانت،/ صبر کن_

.با عجله به سمت گرانت حرکت کرد

:بدون اینکه قدم هاشو کند کنه، بی احساس گفت

.باید پا به پام بیای_

جین عصبی شد و با خ//ودش فک//ر ک//رد "خب، اون فک//ر
میکنه نمیتونم پابه پاش بیام؟
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"باشه... بهش نشون میدم؛ مرتیکه خود برتر پندار

رطوبت و حرارت هوا از دیروز بیشتر/ و طاقت فرساتر
بود، حتی نسیم کوچیکی

.هم از زیر حجم کلفت و انبوه درختها عبور نمیکرد

اوا بسیار سنگین و ساکن بود و لباس//ش خیس ع//رق ش//ده
بود، دوست داشت که یه

.حموم طوالنی/ داشته باشه

اواس/ط ص/بح، ب/رای اس/تراحت ک/ردن توق/ف ک/ردن؛ ب/ا
خستگی قمقمه آب گرانت/ رو

.گرفت و نوشید

هیچ چ//یز ب//ا طعم نمکی ن//داری؟ حس میکنم بهش نی//از_
دارم.

ت//و ب//ه نم//ک/ نی//از ن//داری، ب//ه آب نی//از داری عس//لم؛_
.بنوش

.کمی بیشتر آب نوشید و بعد قمقمه رو بهش پس داد

تقریبا خالی شده، بزار آب معدنی خودم//و ت//وش بری//زم_
.تا بطری اضافه رو بندازیم
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گ//رانت/ س//رش رو ب//ا م//وافقت تک//ون داد؛ بع//د از م//دت
کوتاهی دوباره شروع به حرکت

.کردن

چرا انقدر عجله داری؟_

فکر میکنی که داریم تعقیب/ میشیم؟

:گرانت مختصر گفت/

تعقیب/ نمیشیم/ ولی اونها دنبال ما میگردن، ه//ر چ//ه ق//در-
آرومتر بریم اونها شانس

.بیشتری برای پیدا کردن ما دارن

جین دس///تش رو تک///ون داد و ب///ه جنگلی ک///ه اونه///ا رو
احاطه کرده بود اشاره کرد و

:گفت

م//تری، چش//م۱۰توی چنین جایی، که ت//وی فاص//له ی  _
چشم رو نمیبینه؟

م//ا نمیت//ونیم/ ت//ا اب//د اینج//ا بم//ونیم؛ ت//ارگو رو دس//ت کم_
نگیر، اون میتونه به ارتش

.کوچیک دست و پا کنه که دنبالمون بگردن
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باید بشه باهاش یه کاری کرد، قطعا ب//دون ج//واز دولت_
.منو گرفته بود

درس//ته، اون مجموع//ه ی خ//ودش رو داره ک//ه کاره//ای
تروریستی/ و اخاذی رو انجام

میده؛ ما گاهی اوق//ات اطالع//اتی ک//ه میخواس//ت/ رو بهش
.میدادیم

:جین با خونسردی پرسید

ما؟_

صورت گرانت فورا مثل یه دیوار سخت و غیرقابل نفوذ
شد، توی دلش به خودش

فحشی داد بخاطر بی دقتی که کرد؛ این دختر باهوش ت//ر
از اون بود که چیزی رو

از دست بده و برای اینکه سوال دیگه ای نپرسه، س//ریعا
شروع به حرکت کرد؛

دوست نداش//ت درب//اره گذش//تش ح//رف بزن//ه، میخواس//ت/
کامال فراموشش کنه حتی توی

.رویاهاش
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نزدیک ظهر متوقف شدن تا نهار بخورن؛ اینب//ار مجب//ور
بودن که از ساندویچ

.سبزیجات استفاده کنن

جین بدون اینکه به کنسرو/ نگاه کن//ه اون رو وارد دهنش
کرد و قورتش داد، حتی

اجازه نداد که زیاد مزش رو بچشه، البته مزش اونق//درها
هم بد نبود./

ص//دای رع//د و ب//رق آس//مون رو ش//کافت، گ//رانت ف//ورا
پناهگاهی در زیر یکی از

صخره ها پیدا کرد؛ ورودی ص//خره ب//ا بوت//ه ه//ا پوش//یده
شده بود و باعث میشد که

.جای امن و دنجی داشته باشن

طوف//انی ک//ه در کم//تر از چن//د دییق//ه ایج//اد ش//ده ب//ود رو
.تماشا میکردن

گرانت پاهای بلندش رو دراز کرد و از پشت ب//ه آرنجش
.تکیه داد
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برام توضیح بده که چطور پدرت با محروم ک//ردنت از_
ارث، قصد داشت ازت

.محافظت کنه

جین همونطور/ که به عنکبوت قه//وه ای رن//گ ک//وچیکی
که روی زمین حرکت

:میکرد، خیره شده بود گفت

خیلی ساده ست؛ اون منو از ارث محروم کرد، پس آدم_
رباها دیگه هیچ انگیره/ ای

.برای گروگانگیری من پیدا نمیکنن

این یکم پارانوییدی/ بنظر میرسه، اینکه فکر کنی پش//ت_
هر درخت یه آدم ربا

.پنهون شده

جین همچن//ان ب//ه عنکب//وت نگ//اه میک//رد؛ س//رش رو ب//ه
عنوان موافقت تکون داد و

:گفت

درسته، اون نسبت/ به این موضوع پارانوید داره، چ//ون_
میترسید/ که دفعه بعد نتونه

منو زنده برگردونه./
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:گرانت با تیزی پرسید

دوباره؟... قبال گروگان گرفته شده بودی؟_

.آره... وقتیکه نه سالم بود_

جین به صحبت کردن ادامه نداد و گرانت فک//ر ک//رد اون
عالقه ای نداره که در

اینباره صحبت کنه، اما میخواست/ بیشتر دربارش بدون//ه،
این کنجکاوی غیرعادیش

.برای یک زن، براش جدید بود

علی رغم اینک//ه خیلی راحت نشس//ته ب//ود، عض//التش ب//ه
خاطر اضطراب منقبض شده

ب//ودن؛ چ//ه بالیی س//رش اوردن؟ نمیتونس//ت/ هیچ حدس//ی
بزنه ولی مطمئن بود که اون

گروگانگیری/ توی شکل گیری شخصیت زنی که کن//ارش
نشسته بود، نقش به سزایی

.داشت

دوست داشت الیه های پنه//ان روح اون دخ//تر رو کش//ف
.کنه
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:صداش رو خونسرد نگه داشت و پرسید

چه اتفاقی افتاد؟_

دوتا مرد بعد از مدرسه منو/ دزدیدن، من//و ب//ه ی//ه خون//ه_
متروکه بردن و توی یک

کم//د تاری//ک گذاش//تن و در رو قف//ل ک//ردن؛ ت//ا وق//تی ک//ه
پدرم منو نجات داد.

توضیح کوت//اه و مض//حکی ب//ود، چط//ور چ//یزی مث//ل آدم
ربایی رو میشه توی یه جمله

کوتاه و فشرده خالصه کرد؟

االن به بارون خیره شده ب//ود و ح//الت چه//رش متفک//ر و
.منزوی بنظر/ می رسید

درب///اره تاکتی///ک/ ه///ای آدم رب///ایی چیزه///ای زی///ادی
میدونست؛/ ایجاد تشویش و اضطراب

توی خویشاوندان شخص گروگان گرفته ش//ده، ت//ا زم//انی
که بهای آزادی اون شخص

رو ب//پردازن، یکی اص//لی ت//رین و معم//ول/ ت//رین روش
.های اونا بود
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به صورت ظریف جین و لبهای زیباش نگاه ک//رد؛ وق//تی
به این فکر کرد که اون

آدمرباه//ا بهش آس//یب زدن و باه//اش ب//درفتاری ک//ردن،
.حسی وحشی درونش ایجاد شد

میدونست/ که گرانت/ اونو میخواد ولی جل//وی خ//ودش رو
میگرفت چون جین آمادگی

.این حس جدید رو نداشت

عشق به اون، همزمان هم آسون ترین و هم س//خت ت//رین
کاری بود که تاب حال

...انجام داده بود

��پایان_فصل_#

اذیتت کردن؟-

دیگ//ه خ//بری از اون ژس//ت خونس//ردی ک//ه بهش تظ//اهر
میکرد نبود؛ صدای تند و

عصبی گرانت،/ باعث شد که جین با چشم ه//ای گرب//ه ای
متعجبش بهش نگاه کنه.
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نه اونها کاری شبیه به این نکردن، فق//ط من//و ت//وی کم//د-
قفل شده.../ تنها.../ رها

.کردن... خیلی تاریک بود

و این ترس//ش از تنه//ا مون//دن در ت//اریکی ت//ا ب//ه ام//روز
.همراهش باقی مونده بود

:گرانت با اجباری مالیم گفت

.دربارش باهام صحبت کن-

:جین شونه هاشو باال انداخت

چیز بیشتری برای گفتن وجود نداره، نمیدونم چه م//دت_
توی اون کمد بودم؛ هیچ

خون///ه ای اون اط///راف وج///ود نداش///ت، بخ///اطر همین
هیچکس صدای جیغ های منو

.نمیشنید

اونا منو/ اونجا رها کردن و قصد داشتن با خون//وادم ت//وی
یه مکانی مذاکره کنن، بعد

از مدتی فکر کردم که اونها هیچوقت برنمیگردن ت//ا من//و
بیارن بیرون و قراره توی
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اون کمد تاریک بمیرم/ و هیچکس نمیفهمید ک//ه چ//ه بالیی
.سرم اومده

پدرت پول رو بهشون داد؟_

آره، پدرم احمق نبود؛ اون میدونست اگه فق//ط بخ//واد ب//ه-
آدم رباها اعتماد کنه،

نمیتونه منو/ زنده برگردونه، واسه همین از قب//ل ب//ه پلیس
اطالع داده بود؛ وقتی اون

دوتا مرد برگش//تن خون//ه پیش من، تونس//تم صداش//ون رو
بشنوم که چه برنامه ای

دارن، اونا میخواستن منو/ بکشن و جسدم رو جایی پ//رت
کنن چون صورتشون رو

دیده بودم و میتونستم شناساییشون کنم، ام//ا... پلیس ه//ای
تک تیرانداز خونه رو

محاصره کرده بودن و وقتی که اونها فهمیدن گیر افتادن،
تصمیم گرفتن از من

بعنوان گروگان استفاده کنن؛ یکی از اونها ب//ازوم رو ب//ه
چنگ گرفته بود و لوله
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تفنگ/ رو روی سرم گذاشت، مجبورم کردن که جلوشون
حرکت کنم تا بتونن خونه

رو ت//رک کنن و ت//وی ام//نیت/ ق//رار بگ//یرن، بع//د ک//ارمو
.یسره کنن

:نفس عمیقی کشید و ادامه داد

برای یه لحظه پام پیچ خورد و داش//تم میوفت//ادم، م//ردی_
که منو نگه داشته بود برای

اینکه سقوط نکنم بازوم رو گرفت ولی همون لحظه لول//ه
تفنگ/ به جای من، یه نقطه

دیگ//ه رو نش//ونه گ//رفت؛ در هم//ون لحظ//ه پلیس ش//لیک
کرد، هردوتا کشته شدن؛

مردی.. .مردی که منو نگه داشته بود به مغ//زش و قلبش
شلیک شد و روی من

.سقوط کرد

:با صدای لرزونی گفت

خ///ونش هم///ه ج///ای من پخش ش///ده ب///ود، ص///ورتم.../_
...موهام
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ب//رای ی//ه لحظ//ه وحش//ت عمیقی ک//ه در دوران ک//ودکی
تجربه کرده بود روی چهرش

نقش بست، ام//ا ب//ه س//رعت کن//ترل خ//ودش رو ب//ه دس//ت
.اورد

:نگاهش گرانت رو نشونه گرفت و گفت/

خب نوبت/ توعه؛ یه اتفاقی که برات افتاده رو بهم بگو._

.من چیزی برای گفتن ندارم_

:جین با صدای جیغ و حرصی گفت/

.اوه، آره که نداری-

:توی دلش گفت

اگه این مرد چیز غیرعادی توی زن//دگیش نداش//ته باش//ه_
.من کفش هامو میخورم

یکهو نگ//اهش ب//ه ب//وت ه//اش افت//اد و چ//یزی چس//بناک و
سبز رنگ روی اونها چسبیده

!بود، عق

حرفش رو پس گرفت؛ موشکافانه به گ//رانت نگ//اه ک//رد،
مثل دانشمندی که میکروبی
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.رو زیر میکروسکوپ بررسی میکنه

زخم ه//ای ص//ورتش س//خت ب//ه نظ//ر می رس//یدن و در
برابر پوست برنزش، به رنگ

نق//ره ای می درخش//یدن؛ چش//م ه//اش مث//ل عق//اب طالیی
...بود،شاید هم مثل شیر

.نمیتونست بین این دوتا یکی رو انتخاب کنه

چش///م ه///اش ب///راق ب///ودن و مث///ل ی///ه الم///اس زرد می
درخشیدن، توی اونها بی احساسی و

.خستگی زیادی موج میزد

:جین با لحن کنجکاوی پرسید

تو یه ماموری؟_

:صورتش در هم رفت و گفت

.نه_

خب، ب//زار یج//ور دیگ//ه ازت بپرس//م؛ ت//و ی//ه م//امور_
بودی؟

چه نوع ماموری؟_
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طفره رفتن از سواالی منو تم/ومش کن؛ م/امور مخفی،_
از همونایی که اورکت های

.بلند میپوشن و پنجاه تا کارت شناسایی مختلف دارن

ن//ه، خیلی پیچی//ده/ فک//ر میک//نی؛ من فق//ط ی//ه ک//ارت"_
.شناسایی دارم

بازنشسته شدی؟_

برای م//دت ط//والنی/ س//کوت ک//رد و جین فک//ر ک//رد اون
نمیخواد جوابشو بده ولی در

:نهایت با لحن بی تفاوتی/ گفت

.آره، یک ساله که بازنشسته شدم-

تو یه مهاجم بودی، اینطور نیست؟_

گ//رانت/ نگ//اه خ//یره و وحش//تناکش رو ب//ه جین دوخت و
:گفت

.بله-

جین هم//ون موق//ع ک//ه گ//رانت دزدکی وارد ات//اقش ش//د،
میتونست/ انرژی مرگباری/ که

.اون رو احاطه کرده بود تشخیص بده
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مطمئن بود که خ//ودش خواس//ته ک//ه بازنشس//ته بش//ه؛ ب//اال
دستی هاش امکان نداشت

.دوست داشته باشن چنین استعدادی رو از دست بدن

دستش رو دراز کرد و روی دست های گ//رانت گذاش//ت،
انگشت های ظریف و

نرمش دور دست های محکم و قوی گرانت حلقه ش//دن و
گرانت.../ حس کرد چیزی

.در قلبش فرو ریخت

دستش رو به آرومی از زی//ر دس//ت جین ب//یرون کش//ید و
.دور چونه ش حلقه کرد

خیلی زود... تو قراره زیر من باشی و قبل از اینکه تو_
رو به دست پدرت

.برسونم، مال من میشی

جین سر جاش یخ زد.

برای اولین بار توی زن//دگیش م//ردی رو ب//ا تم//وم وج//ود
.میخواست

احساسات ناشناخته ای که توی بدنش موج/ گرفت//ه ب//ودن،
باعث شکه شدنش شد.
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گرانت تغیرات چهره جین رو تماشا میکرد، اون متعجب
شده بود ولی عصبی نه؛

صورتش طوری به نظر می رسید که انگ//ار هیچ م//ردی
تابحال بهش نگفته بود که

.اونو میخواد

بارون متوقف ش//د، کول//ه و اس//لحه رو بلن//د ک//رد و روی
شونه ش تنظیم/ کرد؛ جین در

.سکوت و بدون گفتن کلمه ای دنبالش راه افتاد

جین تا غروب همچنان س//اکت ب//ود و در افک//ارش غ//رق
شده بود؛ گرانت کنار یک

.رودخونه خیلی کوچیک و کم عمق توقف کرد

:نگاهش رو به جین دوخت و گفت

دوس//ت داری یکم خودت//و بش//وری؟ نمیش//ه ک//امال خیس-
بشی، ولی حداقل میتونی/ آبو

.روی خودت پخش کنی

ب//رای اولین ب//ار در اون روز، چش//م ه//اش ب//رق زدن و
لبخند، لب های پر حجمش رو
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.به رقص در اورد

گرانت نیازی نداشت که جواب سوالش رو بش//نوه،/ چ//ون
احساساتش رو از روی

.صورتش خوند

.یه قالب صابون از کوله بیرون اورد و به جین داد

من م//یرم اون ب//اال ت//ا نگهب//انی/ ب//دم، بع//د ت//و هم بای//د_
همینکارو برام کنی.

جین سرش رو باال برد و به صخره ای که گرانت/ اشاره
کرد، خیره شد؛ اونجا

بهترین/ مکان ب/رای نگهب/انی/ دادن ب/ود ک/ه دی/د واض/حی
نسبت به رودخونه و منطقه

.اطرافش داشت

جین میخواست ازش بپرسه که قصد داره حم//وم ک//ردنش
رو هم تماشا کنه؟ ولی

خب... لبش رو گ//از گ//رفت ت//ا س//وال بی ج//ایی نپرس//ه؛
همونطور/ که گرانت قبال
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اش//اره ک//رد، دیگ//ه ب//رای ب//ا حی//ا ب//ودن خیلی دی//ر ش//ده،
درضمن وقتی اون نزدیکش

.باشه بیشتر احساس امنیت میکنه

.گرانت مثله گربه به سمت باال حرکت کرد

م//تر ب//ود۷جین به رودخونه خیره شد، پهنای اون حدود  
و عمقش هم خیلی کم بود

.ولی با این حال مثل بهشت/ به نظر می رسید

خم شد و بند بوت/ هاشو باز کرد و از پ//اش خ//ارج ک//رد،
با نگرانی زیر چشمی به

جایی که گرانت نشسته ب//ود نگ//اه ک//رد و متوج//ه ش//د ک//ه
اون داره نگاهش میکنه؛

...خدایا

شلوارش رو در اورد و کنار کفش ها گذاشت، ب//ا تخس//ی
توی دلش گفت:/ "هیچی

"نمیتونه مانع حموم کردنم بشه

.و بعد جمله ش رو تصحیح کرد

"بجز یه مار دیگه یا جگوار"
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ب//ا احتی//اط از روی ک//ف س//نگی ب//ه روی ی//ک ص//خره
هموار پرید

.و داخل آب نشست

ب//ه ط//رز ل//ذت بخش//ی خن//ک ب//ود؛ آب رو روی س//ر و
صورتش پخش کرد تا زمانی که

موهاش کامال خیس شدن، به تدریج عرق چسبناکی که به
خاطر رطوبت هوا روی

موهاش نشسته بود، از بین رفت و موهاش زی//ر انگش//ت
هاش دوباره حسی ابریشمی/

رو القا میکرد؛ بعد قالب کوچیک ص//ابون رو ک//ه محض
احتیاط روی یک سنگ

.گذاشته بود برداشت و سراسر بدنش مالید

حموم کردن ب//اعث ش//د ک//ه تب//دیل ب//ه زن جدی//دی بش//ه و
.آرامش توی بدنش ایجاد بشه

از جاش ب//ه آرومی بلن//د ش//د، موه//اش رو پیچون//د ت//ا آب
اضافی ازشون خارج بشه و

.بعد از رودخونه خارج شد
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لباس شخصی های تمیزش رو پوشید و بی رغبت شلوار
و تیشرتش رو به تن کرد؛

:مشغول بستن بند بوت هاش شد و در همون حال گفت

.کار من تموم شده-

:گرانت بی صدا کنارش ظاهر شد و گفت

.دقیقا همونجایی/ که من نشستم بشین_

:رایفل رو توی دستش گذاشت و ادامه داد

میدونی/ چطور ازش استفاده کنی؟-

اسلحه سنگین بود ولی دست های ظریفش و کشیدش، ب//ه
خوبی اون رو کنترل/

.کردن

:جین با لبخندی کنایه آمیز گفت

آره، من تیر انداز خوبی هستم... البته وقتی هدفم س//یبل_
های کاغذی بود، اینطور/

.بنظر می رسید

.به اندازه کافی خوبه_

247



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

ش//روع ب//ه کن//دن لباس//ش ک//رد؛ جین ب//ا گیجی همونج//ا
ایستاده بود و به دست های در

.حال حرکت گرانت نگاه میکرد

:گرانت مکث کرد و گفت/

میخوای از همین پایین مراقبم باشی عسلم؟-

:گونه های جین سریعا سرخ شد و گفت

نه، متاسفم._

سریعا چرخید و از صخره باال رفت و دقیقا همون نقط//ه
ای که گرانت نشسته بود،

.نشست

.دید واضحی به رودخونه و جنگل اطرافش داشت

یک حرکت.../ یک برق برنزی رو از گوشه چش//م ه//اش
حس کرد که بهش میگفت

.اون االن وارد رودخونه شده

چش///م ه///اش رو ک///امال برگردون///د، اینط///وری/ اص///ال
نمیتونست گرانت/ رو ببینه ولی این
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موضوع ک/ه اون االن ب/ه ان/دازه چن/د دقیق/ه پیش خ/ودش
اینجوری بود، باعث شد که قلبش

ب//ا ش//دت بتپ//ه؛ آب دهنش رو ق//ورت داد و لبش رو لیس
زد، داشت خودش رو مجبور

میکرد که تمرک//زش روی جنگ//ل اط//رافش باش//ه ام//ا این
حس که برگرده/ و به گرانت

.نگاه کنه، خیلی تحت فشارش گذاشته بود

صدای پخش شدن آب رو روی بدنش میش//نید؛ جین چش//م
هاش رو بست ولی تصویر

گ//رانت درح//الی ک//ه وحش//ی ت//وی اب ایس//تاده، جل//وی
.چشماش نقش بست

ک//امال کن//ترلش رو از دس//ت داد، چش//مش رو ب//ه آرومی
باز کرد و زیر چشمی

نگاهش کرد ولی نگاه دزدکی براش کافی نبود.

سرش رو به آرومی برگردوند، گرانت کامال توی دی//دش
قرار گرفت و باعث شد

.خشکش بزنه

249



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

اون زیبا بود، اونق//در زیب//ا ک//ه نفس کش//یدن ی//ادش رفت؛
اندامش قدرت و ظرافت یک

درن//ده رو داش//ت، هم//ه ی زیب//ایی ه//ای وحش//تناک ی//ک
درنده رو در بر داشت؛

س//ر ج//اش ایس//تاد، س//رش رو ب//اال اورد و ب//ه جین نگ//اه
.کرد

جین نمیتونست نگاهش رو بدزده، نمیتونس//ت/ انک//ار کن//ه
که اونو دید نمیزده.

خیلی ساکن توی آب ایس//تاده ب//ود و مث//ل خ//ود جین بهش
:نگاه میکرد.به نرمی گفت

جین... دوس//ت داری ک//ه بی//ای پ//ایین و ب//ه من ملح//ق_
بشی؟

بل//ه، اوه خ//دایا... بل//ه؛ بیش//تر/ از هرچ//یزی ک//ه تابح//ال
خواسته اما اون هنوز از

احساسات خودش می ترسید؛ این بخشی از وج/ودش ب/ود
که هنوز نمیشناخت.

:جین با مالیمت گفت
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.نمیتونم.../ هنوز نه_

پس ت//ا وق//تی ک//ه ح//ق انتخ//اب داری، به//تره/ ک//ه س//رتو_
.برگردونی عسلم

جین نمیتونس///ت/ س///رش رو تک///ون ب///ده ولی در نه///ایت
عضالتش به کار افتادن و

گ//ردنش رو چرخون//د و ب//ه ص//دای م//وج/ آبی ک//ه توس//ط
.گرانت ایجاد میشد گوش داد

در کمتر از چند دقیقه بدون صدا کن//ار جین ظ//اهر ش//د و
رایفل رو از دستش گرف؛

ه//ردو کول//ه روی ش//ونه ش ب//ود و هیچ اش//اره ای ب//ه.
.لحظات قبل نکرد

م//ا از آب دور میش//یم و کمپ م//یزنیم،/ ب//ه زودی ه//وا_
.تاریک میشه

شب، ساعت های ط//والنی درون چ//ادر تاری//ک، وقتیک//ه
.کنارش دراز کشیده

جین دنبالش حرکت کرد و وقتی متوقف شد، بهش کم//ک
کرد کارهایی که شب قبل
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انجام دادن رو دوباره انجام بدن؛ چادر رو برپ//ا ک//ردن و
.استتارش کردن

به خاطر خوردن دوباره ی کنس//رو س//بزیجات غ//ر ن//زد،
فقط سعی کرد قورتش بده و

.معدش رو پر کنه

خیلی زود داخل چادر خزی//د، ب//وت ه//اش رو در اورد و
منتظر موند تا گرانت/ بهش

ملحق بشه؛ پهلوی همدیگه نشس//تن و ن//وری ک//ه در ح//ال
کم شدن بود و ناگهان ناپدید

شد رو تماشا کردن.

تاریکی باعث ش//د ک//ه عض//التش از ت//رس منقبض بش//ه؛
امشب هیچ سوالی به ذهنش

نمیرسید/ تا بپرسه و به طرز عجیبی کمی احساس خجالت
میکرد؛ از آخرین باری

که خجالت زده شده بود، سالهای زیادی میگذش//ت، خ//دایا
.دیگه خودش هم نمیشناخت

:گرانت با لحن مالیمی/ پرسید
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تو از من میترسی؟-

لحن آروم مالیم گ//رانت/ ب//اعث ش//د ک//ه یکم از تنش//ی ک//ه
.داشت کم بشه

:زمزمه کرد

.نه_

پس بیا اینج//ا و ب//ه من اج//ازه ب//ده ت//اریکی ه//ا رو ازت_
.دور کنم

:گرانت زمزمه کرد

.شب بخیر عسلم_

:جین در جواب زمزمه کرد

.شب بخیر-

مدتی طوالنی بعد از اینکه گرانت خوابید، ب//ا چش//م ه//ای
باز بین بازوهاش دراز

کشیده بود؛ چیزی نمیدید ولی قلبش آروم و س//نگین م//یزد
و درونش متالطم بود؛ این

وحشت نبود که باعث شد بیدار باشه بلکه احساسات جدید
و عمیقی که درونش رو

.اتش میزد، خواب رو از چشم هاش ربوده بود
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اون توی زندگیش یاد گرفته بود که به کسی اعتماد نکنه،
اصال مهم نبود که با

.اینکار تنها/ میموند،/ چون اون از تنهاییش لذت میبرد/

ت//ا ب//ه االن اون هیچ//وقت انق//در ق//وی، ج//ذب هیچ م//ردی
نشده بود، جوری که هوش و

حواسش رو از دست بده... تا به االن... تا وقتیکه گرانت
رو دید، اعتماد در

وج//ودش ج//اری ش//ده ب//ود و وقتش ب//ود بپ//ذیره/ ک//ه اون
.عاشق گرانت شده

فکرش رو نمیکرد که فقط طی دو روز تا این ح//د ش//یفته
.یک مرد بشه

اون خشن، محکم و سلطه گر ب//ود و خیلی کم حس ش//وخ
طبعی داشت ولی اون بود

که م//ار رو کش//ت و ج//ونش رو نج//ات داد، خ//ون رو از
روی بدنش شست و در طول

.شب دستش رو نگه میداشت تا احساس ترس نکنه

��پایان_فصل_#
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��شروع_فصل_#

گرانت از خواب بیدار شد.جین زی//رلب غرغ//ری ک//رد و
وول خورد و دسته ای از مو هایی که روی صورتش

.پخش شده بودن رو کنار زد

پلک ه/اش کمی تک/ون خ/وردن ولی دوب/اره ک/امال بس/ته
شدن؛ گرانت/ لبخندی زد و از

.مراحل بیدارشدنش از خواب لذت میبرد

جین با لب هایی ورچیده ناله کرد، کمی جابج//ا ش//د، بع//د
چشم هاش باز شد.چندبار پلک زد؛ به

س//رعت لب و لوچ//ه آوی//زونش رو جم//ع ک//رد و لبخن//دی
تحویل گرانت داد که میتونست/

.استخون ها رو ذوب کنه

:جین گفت

.صبح بخیر_

خمیازه ای کشید و دست و پاهاش رو دراز ک//رد ت//ا کمی
کشیده بشن، بعد ناگهان

.سرجاش خشکش زد
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تو شب قبل پیش من بودی؛ ظاهرا نگه داشتن دس//تم در_
طول شب برات

کافی نی

جین صاف سر جاش نشست، لباسش رو که چین

خورده و باال رفت//ه ب//ود رو م//رتب ک//رد؛ گون//ه اش کمی
.قرمز شده بود

.متاسفم، میدونم/ که خیلی برات ناراحت کننده/ بود_

:گرانت با لحن اهسته ای گفت

متاسف نب//اش، ازش ل//ذت ب//ردم ام//ا اگ//ر واقع//ا دوس//ت_
داری جبران کنی میتونیم/

امشب جاهامون رو با هم عوض کنیم

نفس جین قطع شد؛ در نور کم به چشم های گرانت/ خیره
شد، نگاهش مالیم و ذوب

.کننده بود

بله، جین با تموم/ وجود میخواس//ت از پیش//نهادش اس//تقبال
کنه؛ او میخواست به گرانت

تعلق داشته باشه
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جین در این لحظه چیزای زیادی میخواست/ بگه، اما نمی
دونست چطور اون ها رو

.در کلمات بگنجونه

لبخند کج و کول//ه ای روی لب ه//ای گ//رانت نشس//ت بع//د
بلند شد، دستش رو دراز کرد

و بوت/ ه//اش رو گ//رفت؛ پاه//اش روی درون ب//وت/ ف//رو
.کرد و بندهاش رو بست

ظاهرا اون سکوت جین رو پای قبول نک//ردنش گذاش//ت،
چون موضوع رو بدون

حرف اض//افه ای ول ک//رد و مش//عول جم//ع ک//ردن چ//ادر
.شد

:همونطور/ که مشغول غذا خوردن بودن، گرانت/ گفت

برای یه وعده دیگه به ان//دازه ک//افی غ//ذا داریم، بع//د از_
اون مجبورم شکار کنم.

جین از این ایده خوشش نیومد،/ شکار به این معنا بود ک//ه
گرانت مدت طوالنی/ اون
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رو در جنگل به تنهایی رها میکنه؛ با لح//نی ک//ه امی//د در
:اون موج میزد گفت/

.من مشکلی با رژیم گیاهی ندارم_

شاید نیازی نباشه ک//ه ش//کار ک//نیم، م//ا کم کم از قس//مت_
کوهستانی خارج میشیم و اگر

درست حدس زده باش//م داریم ب//ه م//رز جنگ//ل میرس//یم و
احتماال مزرعه های

کشاورزی و جاده ها رو میبینیم ولی کامال از ادما فاصله
میگیریم تا من مطمعن

بشم جامون امنه؛ باشه؟

جین س//رش رو ب//ا م//وافقت تک//ون داد و همونط//ور ک//ه
گرانت حدس زد در اواسط

صبح به مرز جنگل رسیدن، باالی یک ص//خره ی ش//یب
دار ایستاده بودند و زیر

پایشان جلگه ای از مزارع کش//ت ش//ده، ش//بکه ای از راه
ها و در قسمت جنوبی ان،

.دهکده ای دنج قرار داشت
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جین بخ//اطر ن//ور درخش//ان خورش//ید ک/ه ناگه//ان ب//ه اون
برخورد کرده بود چندین بار

پلک زد، کامال مثل این بود که از یک قرن به قرن دیگه
.قدم برداشته باشی

دهکده تمیز و اب//اد ب//ه نظ//ر می رس//ید و ب//ه او ی//اداوری
میکرد که کاستاریکا، پیشرفته

ترین کشور در آمریکای مرک//زی ب//ود، علی رغم جنگ//ل
انبوه و دست نخورده ای که

.در پشت سرش قرار داشت

:جین نفس عمیقی کشید

اوه، قش//نگ ب//ه نظ//ر نمیرس//ه ک//ه دوب//اره ت//وی تخت_
بخوابی؟

گ///رانت ب///دون اینک///ه چ///یزی بگ///ه در ج///واب س///والش
خرخری کرد؛ چشم های تنگ شده

اش ب///ه س///رعت هم///ه ج///ای جلگ///ه رو ب///رای ح///رکت
.غیرعادی جستجو میکرد
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جین کنارش ایس//تاد و منتظ//ر ب//ود گ//رانت/ تص//میمش رو
بگیره؛ به شکل عیرمنتظره/

گ//رانت/ ب//ازوی جین رو محکم گ//رفت و ب//ه س//رعت ب//ه
سمت عقب، جایی که شاخ و

برگ درخت//ان م//انع دی//د میش//د، ب//رد و او را روی زمین
پشت یک بوته حجیم کشید؛

ناگهان صدای غرش هلیکوپتری از باالی سرش/ان ش//نیده
شد، هلیکپوتر نزدیک به

زمین پ///رواز میک///رد و خط///وط درخت ه///ا رو دنب///ال
.میکرد

جین نگاه اجمالی به هلیکوپتر ان//داخت، قب//ل از اینک//ه از
اون ها دور بشه و توسط

درخت ها پنهان بشه؛

اون یک هلیکوپ//تر مس//لح ب//ود و ب//ا ط//رح ه//ای خاص//ی
.استتار شده بود

جین ک/ه ن/اخون ه//اش رو در ب//ازوی گ//رانت ف/رو ک//رده
:بود، به سرعت پرسید

تو نشونه ای دیدی؟_
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:گرانت فک ته ریش دارش رو، مالید و گفت/

نه چیزی ندیدم؛ هیچ راهی وجود ن//داره ک//ه ب//دونیم/ این_
هلیکوپتر متعلق به کیه ولی

االن می//دونیم ک//ه نمیت//ونیم خیلی راحت روی جلگ//ه ق//دم
بزنیم، ما به سمت پایین حرکت

میکنیم و تالش میکنیم پوشش ه//ای بیش//تری ب//رای مخفی
شدن پیدا کنیم./

زمینی که میخواستن از اون عب//ور کنن، خیلی پردردس//ر
بود؛ اون ها االن لبه ی

ی//ک ک//وه اتشفش//انی ق//رار داش//تن و گردن//ه مس//یر، خیلی
شدید تراش خورده بودو به

نظر می رسید که مستقیما ب//ه س//مت ب//اال ی//ا پ//ایین باش//ه؛
همانطور که از پرتگاه های

صخره ای پایین میومدن و از تنگ//راه ه//ا ب//اال می رفتن،
به سختی قدم های اروم

.برمیداشتن
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وق//تی ک//ه متوق//ف ش//دن ت//ا غ//ذا بخ//ورن، کم//تر از ی//ک
چهارم از طول پرتگاه رو طی

.کرده بودن

پاه//ای جین خیلی درد میک//رد، ح//تی روز اولی ک//ه در
جنگل دویده بود هم انقدر درد

.نداشت

همینکه غداخوردنشون تموم شد صدای غرش رع//دوبرق
رو شنیدن، گرانت به

اطراف نگاه کرد تا پناهگاهی رو پی//دا کن//ه؛ ب//ا توج//ه ب//ه
اینکه در اطرافشون فقط

:صخره وجود داشت و بعد اشاره کرد

فکر میکنم اون باال یه غاره، اگر اینط//ور/ باش//ه ش//انس_
.بهمون رو کرده

:جین اخم کرد و گفت

چی؟_

:گرانت توضیح داد

آروم ب//اش؛ در مقایس//ه ب//ا ش//رایطی ک//ه م//ا پش//ت س//ر_
گذاشتیم، این یه مهمون/ نوازی
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مجلل محسوب میشه، مگر اینکه از قبل چیزی اون غ//ار
رو تصرف کرده باشه و به

همین دلیل تو این پایین، منتظرم/ میمونی تا من برم اونجا
رو چک کنم.

گ//رانت/ از پوش//ش ه//ای س//رخس ک//ه دی//واره تنگ//راه/ رو
پوشانده بود باال رفت و از بوته

ها، برگ های انگور و هر جاپایی که پی//دا میش//د اس//تفاده
.میکرد

تنگراه، باریک و شیبدار بود و از هر چهار ط//رف، اون
ها رو احاطه کرده بود و

ش//کل خ//اص آن، وض//وح عجیب و غری//بی ب//ه ص//دای
پرندگان بی شماری که از میان

درخت///ان عب///ور می ک///ردن و مانن///د تزیین///ات زن///ده ی
کریسمس بودن میداد؛ پرندگانی که

.پرهای زینتی/ مانند رنگین کمون داشتن

مستقیما/ باالی سرشون خ//ط ب//اریکی از اس//مون دی//ده می
شد اما ابر های سیاه
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چرخش//ی، ج/ای ابره//ای ابی و ص/اف را ک//ه چن//د دقیق//ه
.پیش دیده بود، گرفته بودن

گرانت به غار رسید بعد فورا برگشت و دستش رو برای
.جین تکون داد

بیا باال، هیچی اینجا نیست؛ میتونی/ انجامش بدی؟_

:جین به شوخی گفت

تا حاال دیدی شکست بخورم؟_

شروع به باال رفتن کرد، او خودش رو مجبور میکرد که
.شوخی کنه

از وقتی که جلگه رو دیده ب//ود، غم و ان//دوه قلبش رو در
بر گرفت، میدونست که

خیلی ب//ه تم//دن ش//هری نزدی//ک هس//تن و زم//ان ب//ا هم
.بودنشون در حال اتمامه

وقتی که در جنگل بودن، فقط خودشون دوتا که انگار در
زمان انسان های ماقبل

.تاریخ گیر افتاده بودن، گذر زمان رو حس نمیکرد

االن نمیتونست واقعیت/ رو نادیده بگیره/ ک//ه در چن//د روز
یا حتی کمتر، با هم بودنش
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داره تموم میشه؛ جین حسی داشت که انگار زمان زیادی
رو هدر داده، انگار ماسه

ای از جنس طال از البالی انگش//تانش ف//رو می ریخت و
او تازه فهمیده بود چی رو

.داره از دست میده

حس اش ترکیبی/ از غم و وحشت ب//ود، چ//ون عش//قی رو
که تازه به وجودش پی برده

بود داشت از دست میداد؛ فق//ط ب//ه این خ/اطر، ک//ه زم//ان
.کافی نداشت تا پرورشش بده

گرانت دستش رو دراز کرد و دست های جین رو گرفت
و به راحتی اون رو باال

.کشید

به خودت استراحت بده، م//ا کمی اینج//ا میم//ونیم؛/ اینج//ا_
توانایی مقابله با هرنوع/

.طوفان ها رو داره

جین پناهگاهشون رو بررسی کرد، واقعا ی/ک غ/ار نب/ود
بیشتر شبیه فرورفتگی در
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پا عمق داشت و سقفی شیبدار که۸صخره بود که حدود  
به سمت باال متمایل میشد؛

پا از قسمت ورودی باالتر ب//ود ام//ا در قس//مت۱۱حدود  
پا ارتفاع۵پشتی فقط  

داش//ت؛ ک//ف زمین س//نگی ب//ود و ص//خره ای ب//زرگ ب//ه
شکل بادوم زمینی، در نزدیکی

.قسمت ورودی غار قرار داشت

چ//یزی ک//ه اهمیت/ داش//ت این ب//ود ک//ه خش//ک ب//ود و ب//ه
خاطر کم عمق بودنش تاریک

نب//ود و جین عالق//ه ای نداش//ت روی این مک//ان عیب و
.ایرادی بذاره

با توجه به حس ترسناک گرانت/ در زمان بن//دی مناس//ب،
جین متعجب/ نشد که اولین

.قطرات بزرگ باران روی درخت ها فرود اومدن

گ/رانت روکش پالس/تیکی رو در پش/ت ص/خره ی ب/ادوم
زمینی شکل پهن کرد؛ جین

روی روکش نشست، پاهاش رو جمع ک//رد و دس//تاش رو
دور اون ها حلقه کرد و
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چونه اش رو روی زانوش گذاشت و به صدای باران ک//ه
لحظه به لحظه بیشتر/ میشد

گوش میداد.

خیلی زود همهم//ه ای ب//ه پ//ا ش//د و الی//ه ای اب از س//قف
غار به پایین ریزش کرد و ان

ها را از دی//دها مح//و ک//رد و این احس//اس رو ب//ه اون ه//ا
.میداد که زیر آبشار هستن

جین میتونست/ ص//دای رع//د و ب//رق رو بش//نوه/ و ل//رزش
زمین زیرش رو به خاطر

.غرش های غول آسای آسمون حس کند

االن همه جا تاریک ب//ود، چ//ون ب//ارون ن//ور کمی ک//ه از
آسمون می رسید رو محو

کرده بود؛

به سختی میتونست گرانت رو که به دهانه ی داخلی غار
تکیه داده بود ببینه، که

.گاهی پک عمیقی به سیگارش میزنه
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بارش بارون، ه//وا رو س//رد ک//رده ب//ود و ب//اعث ش//د ک//ه
جین، احساس سرما کنه؛

.پاهاش رو محکمتر بغل کرد تا گرم شه

جین در اون ن//ور کم ب//ه ش//ونه ه//ای پهن و ق//وی ک//ه در
برابر پرده خاکستری آب قرار

.داشت، نگاه کرد

گرانت مردی نبود که به راحتی بشه شناختش، شخص//یت
اون مثل سایه های جنگل

بود ام//ا ب//ا این ح//ال جین فق//ط ب//ا دی//دن عض//الت پش//تش
احساس امنیت/ و حفاظت میکرد

.و میدونست که گرانت بین او و هر خطری ایستاده

اون قبال ت//وی فرص//ت ه//ای مختل//ف، چن//دین ب//ار روی
جونش ریسک کرد تا جین رو

.نجات بده

اون س//یگار کش//یدن رو تم//وم ک//رد و فیل//ترش رو زی//ر
.پاهاش له کرد

جین شک داش//ت ک/ه کس//ی بتون/ه رد اون/ا رو در ب//ارون
بگیره، اما این طبیعت/ دوم

268



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

گرانت بود که هوشیار باشه.

گ//رانت/ ب//ه ح//الت آرومش برگش//ت/ و طوف//ان رو تماش//ا
میکرد و در حالت حفاظتی

.خودش فرو رفته بود تا جین استراحت کنه

گرانت تنها بود، اون مرد محکم و تنها بود ولی همه چیز
درباره ی او برای جین

ج//ذاب ب//ود و قلب و ب//دنش را مث//ل مغن//اطیس ب//ه س//مت
.گرانت می کشید

جین همونطور/ که ب/ه او نگ/اه میک/رد چش/م ه/اش گرفت/ه
شد؛ وقتی این ماجراها تموم/

ش//ه گ//رانت از پیش او می رفت، انگ//ار ن//ه انگ//ار چ//نین
روزهایی در جنگل وجود

داش//تن. هم//ه این چ//یزا ب//رای اون ع//ادی ب//ود، جین چی
میتونست/ از اون داشته باشه

بجز چن/د روز کوت/اهی ک/ه ب/ا اون گذرون/ده/ و ب/ه زودی
تموم می شد و این براش

.کافی نبود
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االن سردش بود و س//رما ت//ا مغ//ز اس//تخونش نف//وذ ک//رده
بود؛ بارش توقف ناپذیر بارون

.سرمای مرطوبی/ رو همراه خودش اورده بود

ناخوداگ//اه مث//ل گرب//ه ای ک//ه دنب//ال گرماس//ت، از روی
روکش پالستیکی بلند شد و به

سمت گرانت رفت و خودش رو به سمت گرم//ا و ارامش
.اون کشید

گرانت به او نگاه ک//رد و یکی از ابروه//اش رو پرسش//ی
.به ارومی باال انداخت

:جین غرغر کرد

.سردمه_

و بع//د س//رش رو ب//ه س//ر اون تکی//ه داد و متفکران//ه ب//ه
بارون نگاه کرد.

گ//رانت/ دس//تش رو دور جین حلق//ه ک//رد و اون رو ب//ه
خودش نزدیکتر/ کرد تا گرمتر

.بشه
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لرزی بر بدن جین نشست، گرانت/ با دست آزادش بازوی
جین رو مالید و

سرمای بدنش رو حس کرد؛ ب//ا خواس//ت خ//ودش ح//رکت
دستش رو به سمت باال ادامه

داد، فک اش رو نوازش کرد و حجم سیاهی از مو ها که
روی صورتش افتاده بودن

.رو کنار زد

جین مث//ل ی//ه گرب//ه ی غمگین ب//امزه ط//وری ب//ه ب//ارون
خیره شده بود که انگار هرگز

متوقف نمیشه؛ چشم ه//اش گرفت//ه و ان//دوهگین ب//ود و لب
.هایش،ناراحت بودن

دستش رو روی چونه جین گذشت و سرش رو ب//ه س//مت
باال اورد، اینطوری از

.روی چهره اش، میتونست/ دلیل سکوت اون رو بخونه

.لبخندی کوچیک/ گوشه لب گرانت رو انحنا داد

مشکل چیه عسلم؟ بارون باعث شده احس//اس افس//ردگی_
کنی؟

خوبی؟_
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:جین نفسی کشید و گفت

.اره، خوبم-

خوب".../ کلمه ای برای حس مالکیتی، که درون گرانت"
.وجود داشت بود

جین حتی توی خ//واب هم نمیدی//د ک//ه چ//نین حس//ی داش//ته
باشه، انگار نیمه گمشده اش

رو که حتی نمیدونست/ گمشده، پیدا کرده بود.

کریس بی میل بود و کریس هم برای اینکه اون رو آزار
کار خودشو متوقف

.میکرد

."این دقیقا همون چیزی بود که براش اتفاق میوفتاد"آزار

کریس لیاقتش بیشتر/ از این//ا ب//ود، اون دوس//ت ص//میمیش
بود ولی فقط یک دوست بود

ن//ه معش//وقه اش؛ بع//د از طالقش//ون، ک//ریس ب//ا ی//ک زن
الیق، مایل و قابل ستایش

.ازدواج کرد و زندگی خوبی داشت
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جین صادق تر از این حرفا بود ک//ه وانم//ود کن//ه شکس//ت
در ازدواجشون تقصیر

کریس بوده، این شکست کامال تقصیر اون بود و این رو
.پذیرفت

جین نمیتونست نسبت به کریس واکنش نشون بده، فقط به
این خاطر که مثل زنی که

.با مردی ازدواج می کند، عاشق او نبود

سالش بود و لزومی نداشت وانم//ود کن//ه بخ//اطر۲۹جین  
اتفاقی بینشون/ افتاده، خجالت

.میکشه

اون عاشق مردی بود که بین بازوهاش دراز کش//یده ب//ود
و قصد داشت از تمام زمانی

.که با اون میگذرونه، لذت ببره

جین امیدوار بود که تا ابد با هم باشن، اما اگ//ه سرنوش//ت
جوری دیگه ای رقم خورده

باشه، اون دوست نداشت با بزدلی و ترسویی خ//ودش رو
.از گرانت محروم کنه
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سال پیش قبل از اینک//ه ش//روع بش//ه۲۰زندگی او تقریبا  
نابود شده بود؛ اون

میدونست/ که زندگی و زمان، دو ت//ا چ//یز گرانبه//ا هس//تن
.که نباید اونهارو هدر داد

فرض کرد ارتباطی که با هم داشتن برای گرانت اهمی//تی
.نداشت

جین میتونست/ حس کنه ک//ه گ//رانت/ نس//بت ب//ه او زن//دگی
سخت تری داشته، چیزهایی

که به چش/م دی/ده اون رو ک/امال تغی//یر داد و خن/ده رو از
چشم هاش دور کرده؛ تجربه

هایی که داش/ت اون رو تب/دیل ب/ه م/رد س/خت و محکمی
کرده بود و باعث شده بود به

طرز غیرعادی، هوش//یار باش//د، ام//ا اگ//ر گ//رانت/ ب//ا اون
آروم میشد حتی از طریق

دوستی، جین به اندازه کافی دوسش داش//ت ک//ه هرچ//یزی
که میخواد رو در اختیارش

.بزاره، بدون اینکه سوالی کنه؛ اون عاشقش بود
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گرانت خودش رو باال کش//ید و وزنش رو روی س//اعدش
انداخت و به جین که پایین

.بود، خیره شد

چشم های طالیی اش تیره/ شده بودن ولی چ//یزی در اون
وجود داشت که باعث شد

جین قلبش تندتر بتپه؛ گرانت/ جوری به اون نگ//اه میک//رد
که یک مرد به زنی که

متعلق به اون بود نگاه میکرد.

.فکر کنم وزنم خیلی بهت/ فشار اورد-

.آره، ولی برام مهم نیست-

.بارون متوقف شده، مجبوریم/ که بریم-

چرا نمیتونیم شب رو اینجا بمونیم؟ مگه امن نیست؟-

گرانت ج//وابش رو ن//داد، فق//ط ب//ه ارومی نشس//ت؛ دنب//ال
لباس

ه//اش گش//ت و همین ح//رکت ک//افی ب//ود ت//ا جین ج//واب
.سوالش رو بگیره/
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جین آهی کش//ید ولی بلن//د ش//د ت//ا دنب//ال لباس//ای خ//ودش
بگرده.

جین میتونس//ت/ ب//ابت اینک//ه گ//رانت ب//ه اون نگ//اه نمیکن//ه
بهش فحش بده ولی فراموش

.کرده بود که آگاهی گرانت نسبت به اطرافش، عالی بود

سر گرانت به طرفش برگشت، اخم هاش کمی درهم رفته
:بود؛ ناگهانی پرسید

بهت/ اسیب زدم؟_

.نه، خوبم_

چهره گرانت/ جوری بود که انگار قانع نشده؛ وقتی که از
شیب صخره ای پایین

اومدن و در تنگراه ق//رار گ//رفتن، گ//رانت روب//روی جین
ایستاد و اون رو روی شونه

ه////اش ان////داخت و علی رغم بهت زدگی، عص////بانیت/ و
۲۰اعتراض کردن جین، تا 

فوت آخر اون رو روی ش//ونه ه//اش حم//ل ک//رد؛ جین ب//ا
اعتراض کردن، فقط سر
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خ//ودش رو درد می اورد، چ//ون اون عمال نادی//دش می
.گرفت

باالخره گرانت اون رو در س//کوت پ//ایین اورد و ش//روع
به راه رفتن کرد، جین چاره

.ای نداشت تا اون رو دنبال کنه

در اون بع//دازظهر، اونه//ا دوب//ار ص//دای هلیکوپ//تر رو
شنیدن و هر دوبار، گرانت اون

رو زیر یک پوشش گیاهی پرحجم کشید و ت//ا زم//انی ک//ه
صدای هلیکوپتر کامال محو

نشده بود، خودشون رو بیرون نکشیدن؛ شکل عبوسی که
لب های گرانت/ داشت

نشون میداد که عبور این هلیکوپترها تصادفی نیست و به
احتمال زیاد، این

.هلیکوپترها متعلق/ به تارگو بودن

پوشش انبوه/ جنگل اون هارو از نظر دور نگه میداش//ت،
در غیر این صورت توسط

.افراد تارگو شناسایی میشدن

277



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

جین به شدت نگران بود از این بابت/ که مجبورن پوش//ش
جنگل رو ترک کنن، االن

.نه فقط برای خودش بلکه برای گرانت هم میترسید/

گرانت بخاطر اون خودش رو ب//ه خط//ر ان//داخت؛ ت//ارگو
جین رو زنده میخواست ولی

.گرانت هیچ فایده ای برای او نداشت

اگر بین دو راهی جون گرانت و دادن چ//یزی ک//ه ت//ارگو
میخواست قرار میگرفت،

بدون شک تسلیم میشد.

اون باید شانسش رو با تارگو امتح//ان میک//ر د ت//ا گ//رانت
رو نجات بده؟ هرچند

غیرممکن بود که تارگو مثل ب//ار اول، بتون//ه ف//ریبش رو
.بخوره

تارگو االن میدونست ک//ه جین اس//باب بازیچ//ه ی دلرب//ای
یک مرد ثروتمند/ نبود؛ جین

تارگو رو احمق فرض ک//رده ب//ود و ت//ارگو این موض//وع/
.رو فراموش نمیکرد/
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گ//رانت/ از روی ی//ه درخ//تی ک//ه افت//اده ب//ود ب//اال رفت،
برگشت و مچ دست جین را

گرفت تا اون رو با قدرت غیرع//ادیش ب//اال بکش//ه؛ مکث
کرد و موهای به هم گره

خورده جین رو از ص//ورتش کن//ار زد، لمس//ش ب//ه ط//رز
شگفت انگیزی مالیم بود؛

.جین میدونست اون دست ها چقدر میتونن مرگبار/ باشن

:گرانت زیرلب گفت

خیلی س//اکتی... این ب//اعث میش//ه حس کنم داری ت//وی_
ذهنت به چیزایی فکر میکنی

.که من رو نگران می کنه

:جین از خودش دفاع کرد

.من فقط داشتم فکر میکردم-

.و همین منو میترسونه-

...اگر تارگو ما رو بگیره-

گرانت با خونسردی گفت:/
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.نمیگیره/-

و بعد به او خیره شد؛ االن اون چیز بیشتری از ی//ک زن
جذاب با چشم های درشت

.و کشیده در اون میدید

گرانت االن جین رو میشناخت، شجاعت و قدرتش، ترس
های محرمانه اش و ذات

درخش//انش رو میش//ناخت و ب//ا خل//ق وخ//وی اون آش//نایی
داشت؛ به همون سرعت که

.عصبی میشد به همون سرعت هم عصبانیتش محو میشد

سابین به گرانت توصیه کرده ب//ود ک//ه به//تره جین رو ب//ه
سرعت بکشه، اگر قراره به

.دست تارگو بیوفته

گرانت به اندازه کافی م//رگ و م//یر دی//ده ب//ود و پیش//نهاد
سابین به اون، مثل یک

انتخاب واقع گرایانه به نظر می رسید، اما همه ی این ها
قبل از این بود که جین

رو بشناس//ه، طعمش رو بچش//ه، پوس//ت ن//رمش رو حس
کنه و وحشی شدنش رو در
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.زیر خودش حس کنه

همه چیز االن تغییر/ کرده بود، او تغی//یر ک//رده ب//ود؛ جین
براش مهم شده بود،

نمیتونست اجازه ی چ//نین ک/اری رو ب//ه خ/ودش ب//ده ولی
باید این موضوع رو می

پذیرفت که این دختر به شدت براش مهم شده،

تا زمانی که جین در امنیت بود متعلق/ به او ب//ود ولی ن//ه
.برای مدتی طوالنی/

زندگی گرانت در حال حاضر گنجایش کافی ب//رای ثب//ات
و پایداری یک خانواده رو

نداشت، چون هنوز مطمعن نبود ک//ه س//ایه ه//ا و ت//اریکی
از روح و ذهنش خارج شده

.باشن و نور وجودش رو در برگرفته باشه

درست مثل سابین؛ سابین مدت طوالنی/ رو توی سایه ه//ا
گذروند و هنوز لکه های

تاریک، در روحش وجود داش//ت و بازت//اب اون ت//اریکی
ها در چشم های خالی از

احساسش، مشخص شده بود.

281



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

اگ///ر هم///ه چ///یز طب///ق برنام///ه پیش می رفت، اون ه///ا
میتونستن به هلیکوپتر مورد نظر

برس//ن و جین در س//المت کام//ل ب//ه خون//ه می رس//ید،
گرانت جین رو به پدرش تحویل

میداد و بعد از اون ه/ا دور میش//د، ام//ا ب//ه ج/اش اون ه/ا
مجبور شدن که چند روز رو

در چ//ادر بگ//ذرونن، کن//ار همدیگ//ه خوابی//دن، ب//اهم غ//ذا
خوردن و هم لحظات پر خطر

و هم لحظ//ات خ//وبی رو ب//ا هم گذرون//دن و عجیب//ترین
.قسمتش خندیدنش بود

گرانت لحظات پرخطر زی//ادی رو ب//ا م//ردم س//پری ک//رد
ولی لحظات خوش و خنده

.دار در زندگی اش به ندرت پیش اومده بود

جین باعث شد اون بخنده و با اینک//ار انگ//ار قلبش رو ب//ه
.تسخیر در اورده بود

لعنت به جین بخاطر زنی که ب//ود، لعنت/ بهش ب//ه خ//اطر
سرزندگیش، جذابیتش و ذات
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خوبش... در حالی که گرانت انتظار داشت با یه عوضی
لوس و بدعنق روبرو/ شه و

لعنت بهش ب//ه خ//اطر اینک//ه مرده//ا اون رو ب//ه ش//دت
میخواستن و باعث شد که گرانت

هم اونو بخواد؛ برای اولین ب/ار در عم/رش حس/ادتی رام
.نشدنی، در قلبش حس کرد

گرانت میدونس//ت ک//ه در نه//ایت بای//د جین رو ت//رک کن//ه
ولی تا اونموقع میخواست

.برای خودش باشه؛ فقط خودش

حس//ی ک//ه وق//تی جین زی//ر ب//دنش ب//ود رو ب//ه ی//اد اورد،
میدونست/ که دوباره باید جین

رو داش//ته باش//ه. چش//م ه//ای طالیی اش بخ//اطر احس//اس
شدید مالکیت و حسادت که به

.او چنگ انداخته بود، تنگ شد

حالتی ک//ه نش//ون دهن//ده خش//ونی کن//ترل ش//ده ب//ود، روی
صورتش نقش بست؛ حالتی که

افرادی ک//ه اون رو میش//ناختن، میدونس//تن/ ک//ه بای//د ازش
.دوری کنن
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گرانت سالیوان در حالت معم//ولی خطرن//اک ب//ود ام//ا در
.حالت عصبانیت کشنده/ بود

جین االن برای اون بود و براش مهم شده بود.

اون ت//ا االن چ//یزای زی//ادی از دس//ت داده ب//ود؛ ج//وونی
اش، خندش، اعتمادش به

دیگران، حتی بخشی از انسانیتش و دیگه نمیتونست/ چ//یز
بیشتری رو از دست بده؛

اون یه مرد متالشی شده بود که سعی میک//رد روحش رو
.دوباره به دست بیاره

اون نیاز داشت ک//ه دوب//اره قس//مت هرچن//د ک//وچیکی، از
پسری که اهل جرجیا بود و

بدون کفش در مزارع گ//رم و ک//ثیف/ راه م//یرفت/ رو پی//دا
کنه، پسری که یاد گرفته بود

چطور از عمق باتالق ها و مرداب ها ج//ون س//الم ب//ه در
.ببره

وقتی که جنگ ویتنام شروع شد، جاسوس//ی و عملیاه//ایی
ت که طی سال ها انجام داد
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.اون رو به عنوان یک مرد نابود کرد

شجاعت و خیره سری جین، تنه//ا منب//ع/ گرم//ایی ب//ود ک//ه
.طی چند سال اخیر حس کرد

گرانت دستش رو دراز کردجین متعجب برگشت/ و

با کنجکاوی به اون نگاه کرد، لبخندی که روی لب ه//اش
میخواست بیاد با دیدن

.حالت عبوسانه گرانت/ محو شد

گرانت،/ مشکلی پیش اومده؟_

جین برای اون ب/ود، همونط//ور ک/ه ت//ا االن ب/ه هیچ م/رد
.دیگه ای تعلق نداشت

امنیت/ جین وابسته به این بود که چقدر سریع میتون//ه اون
رو از کشور خارج کنه؛

حس میک//رد ت//ارگو ب//ه اون ه//ا خیلی نزدیک//ه؛ اون م//رد
هیچوقت تسلیم نمیشه، حداقل

نه تا زمانی که میکروفیلم گمشده، هیچ راه دیگه ای توی
این شرایط جهنمی وجود

نداش//ت و گ//رانت/ قس//م خ//ورد، ن//زاره ک//ه ت//ارگو دوب//اره
نزدیک جین بشه.
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:با لحن تندی غرید

.تو االن مال منی، من مراقبتم_

:جین  زمزمه کرد

.میدونم/_

��پایان_فصل_#

��شروع_فصل_#

اون ش//ب ب//رای همیش//ه، دی//دگاه جین نس//بت/ ب//ه ت//اریکی
تغییر/ کرد؛ ترس از تنها

موندن، احتماال تا آخر عمر هم//راهش میمون//د/ ولی وق//تی
گرانت اون رو به سمت

خودش کشید و درست مثله اینکه از

جین در برابر دنیا محافظت میکند، همه ی اون ترس ه//ا
.محو شده بودن

:گرانت گفت/

.امروز صبح بهت آسیب زدم-

.صداش آروم و خش دار بود
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اینبار کنترلش میکنی، فقط هرجور که باه//اش احس//اس_
.راحتی میکنی عمل کن

آسایش و راحتی برای جین اهمی//تی نداش//ت؛ س//اده ت//رین
کلمه ای که درباره عشق

بازی با گرانت میتونست/ بگه "ش//کوه" ب//ود و نمیتونس//ت/
هیچ حدی رو برای اون

.معین کنه

صبح روز بعد، طبق معمول، جین به آهستگی از خ//واب
بیدار شد، کمی وول

خورد، با خودش غر زد .

چشم ه/اش نیم/ه ب//از ب//ودن ولی وق/تی دی/د ه/وا تاریک/ه،
دوباره بستشون .

:گرانت گفت/

.تقریبا طلوع صبح نزدیکه، عسلم_ 

دستش رو دراز کرد تا زیپ پرده ی ورودی رو بکشه و
اجازه داد نور ضعیفی،

.وارد چادر بشه

بیداری؟_
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:جین غرید

!نه-

.خمیازه ای کشید

.باید بریم_

.میدونم/_

چیزی رو زیرلب زمزمه کرد؛

.حجم زیادی لباس اطرافش بود، با ناامیدی متوقف شد

:لباسی رو به سمت گرانت گرفت و گفت

فکر کنم این برای توعه، خیلی بزرگه ک//ه بخ//واد ب//رای-
من باشه.

گ///رانت لب///اس رو گ///رفت، جین دوب///اره اط///رافش رو
بررسی کرد تا تیشرتش رو پیدا

کن//ه و در نه//ایت/ اون رو زی//ر پت//ویی/ ک//ه روش خوابی//ده
.بودن، پیدا کرد

:جین پرسید

نمیشه ماشینی، کامیونی، وانتی چیزی بدزدی؟_
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جین نمیخواست/ ح//تی ب//ه ی//ه روز پی//اده روی دیگ/ه فک//ر
.کنه

گرانت نخندید ولی جین دید که گوشه های لبش باال رفتن
و سعی داشتن جلوی

.خندیدنش رو بگیرن

.میدونی/ که این خالف قانونه_

خندیدن به منو تمومش کن؛ ت//و ی//ه خیلی آم//وزش ه//ای_
حرفه ای دیدی، ندیدی؟

اونوقت نمیدونی که چط//ور ب//دون س//وییچ موت//ور/ ماش//ین
رو، روشن کنی؟

:گرانت آهی کشید و گفت

حدس میزنم هرچ//یزی رو ک//ه پی//دا ک//نیم،/ میت//ونم ب//دون_
سوییچ راه اندازی کنم ولی

دزدیدن یه خودرو درست مثله این//ه ک//ه مک//انمون رو ب//ه
تارگو اعالم کنیم.

مگه چقدر با لیمون فاصله داریم؟ قطعا میت//ونیم قب//ل از_
اینکه تارگو، تموم دهکده
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های بین اینج//ا ت//ا اونج//ا رو بررس//ی کن//ه، ب//ا ماش//ین ب//ه
لیمون برسیم؛ اینطور نیست؟

خیلی خطرناکه عسلم، هنوز هم بهترین/ کار اینه ک//ه ب//ه_
سمت باتالق های شرقی

میانبر بزنیم و بعد به سمت سواحل کاراییب/ ب//ریم؛ اونه//ا
نمیتونن توی زمینای

.باتالقی ردمون رو بگیرن

:گرانت کمی مکث کرد و گفت

من بای//د ب//ه دهک//ده ب//رم ت//ا کمی غ//ذا گ//یر بی//ارم، ت//ا_
اونموقع تو اینجا بین درختها

.پنهون میشی

:جین برگشت/ و گفت/

!عمرا_

لعنتی، متوجه نمیشی/ ک//ه خیلی خطرناک//ه ک//ه ص//ورتت/_
رو نشون بدی؟

صورت خودت چی؟ حداقل من مثل خیلیای دیگه چش//م_
و ابرو مشکی هستم؛
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فراموش نکن که اون سرباز تو رو دی//ده و ش//کی نیس//ت
که دوست خلبانت/ همه چیز

رو راجب به تو بهشون گفته، پس میدونن که م//ا ب//اهمیم؛
یال بلند و طالیی تو خیلی

خوشگله ولی اینجا یه چیز غیرعادیه.

گرانت دستش رو به سمت موهای به هم ریخت//ه اش ب//رد
و کمی متعجب شد که چقدر

.بلند شده

.این کمکی بهت نمیکنه، تو اینجا میمونی-

:جین دست به سینه ایستاد و گفت

.تو بدون من جایی نمیری-

برای دقایقی بین اونها سکوت برقرار شد؛ جین فکر کرد
که به راحتی توی این

بحث پیروز شده ولی این فکر ت//ا وق//تی ادام//ه داش//ت ک//ه
گرانت اون رو تهدید نکرده

.بود
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گرانت با تن صدای مالیمی/ که تهدید و سرسختی از اون
:میبارید، گفت/

تو کاری رو انجام میدی که من بگم وگرن//ه دس//ت و پ//ا_
و دهنتو/ میبندم، میندازمت

.توی چادر و بعد میرم

حاال نوبت/ جین ب//ود ک//ه س//کوت کن//ه؛ ص//میمیتی ک//ه ب//ه
سرعت بین اونها پیدا شده بود

باعث شد که جین فراموش کنه که گ//رانت/ در درج//ه اول
یه مبارز و جنگجوعه و در

.درجه دوم معشوقش

علی رغم شور و اشتیاقی ک//ه گ//رانت/ ب//ه او داش//ت، اون
هنوز هم همون کسیه که

بیهوشش کرد و اون رو روی ش//ونه ه//اش ان//داخت و ب//ه
دل جنگل زد.

جین بابت اون موضوع اصال از گرانت دلخور نبود، ب//ه
خصوص بعد از پذیرایی
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که ازش کرد، ولی این موض//وع ک//امال ی//ه چ//یز متف//اوت
.بود

جین حس میک//رد اون داره س//عی میکن//ه ب//ه اجب//ار بهش
یادآوری کنه، که فقط باهم

ارتباط دارن و این صمیمیت/ باعث نمیشه که ح//ق اظه//ار
نظر کردن

داشته باشه، درست مثل این به نظر میرسید/ تازم//انی ک//ه
بدنش رو با میل خودش در

اختیار گرانت/ قرار میداد، اون ازش اس//تفاده میک//رد ولی
هیچ دلیلی وجود نداشت که

.گرانت اجازه بده، جین روی تصمیماش تاثیر/ بزاره

...باید لباس بپوشم، گفتی که نیاز داریم_

:گرانت غرید

.میدونم/ چی گفتم_

.االن دیگه باید حرکت کنیم_

.اممممم/_

: با لحن خواهشمندی، گفت
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بهم قول بده؛ بهم بگو ک//اری ک//ه گفتم رو انج//ام می//دی،_
بدون هیچ بحث و دعوایی؛

.مجبورم نکن ببندمت

گرانت از اون اطاعت کردن میخواس//ت ی//ا اعتم//اد؟ جین
کمی دودل بود ولی درنهایت

:ناخودآگاه زمزمه کرد

.باشه، بهت/ قول میدم_

چشم های گرانت در حدقه اش گشاد ش//د، انتظ//ار نداش//ت
:انقدر سریع قبول کنه؛گفت

.من ازت مراقبت میکنم_

.و این بیشتر از یک قول به نظر میرسید

اونها چادر رو جمع کردن؛ جین آذوقه ی کمی که داش//تن
رو خارج کرد؛ باقی آب

معدنی پری رو توی قمقمه گ//رانت خ//الی ک//رد و از ش//ر
بطری خالص شد و ساندویچ

گرانوالیی/ که ذخیره کرده بود رو از وسط نصف کرد.
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س////اندویج و ی////ک ق////وطی کوچی////ک گ////ریپ/ ف////روت،
صبحونشون بود و آخرین غذایی بود،

.که داشتن

تقریبا اواخر صبح ب//ود؛ وق//تی گ//رانت متوق//ف ش//د و ب//ه
اطراف نگاه کرد، حرارت و

.رطوبت تا حد طاقت فرسایی، زیاد شده بود

:گرانت پیشونی اش رو با آستینش پاک کرد و گفت

س//اعت بع//د۱تقریبا به دهکده نزدیکیم، همینجا بم//ون؛  _
.یا بیشتر/ برمیگردم

و این "یا بیشتر"/ چقدر طول میکشه؟_

جین این س//وال رو مودبان//ه پرس//ید ام//ا ص//دای دن//دون
قروچه اش، باعث عصبانیت/

.گرانت شد

.تا وقتی که من برگردم_

هفت تیر رو از جلد چرمی اش ب//یرون اورد و ب//ه س//مت
.جین گرفت

دارم ح//دس م//یزنم/ ک//ه میت//ونی از این اس//تفاده ک//نی،_
درسته؟
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:جین هفت تیر رو از دستش گرفت و چهره عبوسی گفت

آره؛ بع//د از اینک//ه گروگ//ان گرفت//ه ش//دم، باب//ام خیلی_
پافشاری کرد که یاد بگیرم

چطور از خودم مح/افظت کنم؛ ی/ه دوره ی/ادگیری اس/لحه
گرم هم شاملش بود، درست

.مثل کالسای دفاع شخصی

دستای ظریف جین، هفت ت//یر رو ب/ا نارض/ایتی بررس//ی
.کرد

تا حاال چیزی مثله این ندیدم، چه نوعیه؟_

:گرانت زیرلب گفت

a gren._میلیمتر۱۰ 

گرانت برای لحظاتی جین رو تماشا کرد، بع//د ابروه//اش
.رو در همکشید

میتونی/ ازش استفاده کنی، اگر مجبور شدی؟_

.نمیدونم_

:لبخندی لرزان روی لب های جین نشست و گفت/
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بیا امیدوار باشیم لحظه ای ک//ه بای//د ازش اس//تفاده بش//ه،_
نمیرسه.

جین مدت طوالنی به اسلحه ای که در دست داشت خ//یره
شد، بعد به سمت درختی

که روی زمین سقوط کرده بود، رفت و قب//ل از نشس//تن،
اطراف اون رو به دقت

.بررسی کرد تا حیوونی نباشه

اون نمیتونست آروم باشه، اعصابش متالطم بود؛ ب//ا رنج
زیادی با صداهای

اطرافش، س//ازش پی//دا ک//رده ب//ود؛ ف//رقی نداش//ت ص//دای
پرنده ها، جیغ میمون ها یا

ح//تی خش خش زی//ر بوت//ه ه//ا باش//ه؛ ع//ادت داش//ت ک//ه
گرانت همیشه نزدیکش باشه،

فقط حضور گرانت ب//اعث میش//د، احس//اس کن//ه ک//ه ازش
.حفاظت میشه

ب//دون گ//رانت/ احس//اس آس//یب پ//ذیری و تنه//ایی میک//رد؛
بیشتر از هر زمانی که تابحال

.احساس تنهایی کرده بود
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ت//رس در وج//ودش رخن//ه ک//رد ولی این ت//رس بخ//اطر
گرانت بود نه خودش؛ جین با

چشم های باز وارد این مسیر شد ولی گرانت/ فقط بخاطر
اون درگیر ماجرا شده بود

و اگر اتفاقی براش میوفتاد، میدونست ک//ه نمیتون//ه تحم//ل
.کنه

گرانت چطور انتظار داشت بدون اینکه کس//ی شناس//اییش
کنه وارد یه دهکده کوچیک/

بشه؟ همه چیزی درباره ی اون جلب توجه میکرد؛ از قد
و قامتش گرفته تا اون

موه///ای بلون///د ب///ه هم ریخت///ه و چش///م ه///ای وحش///ی و
طالییش؛ از وقتی گرانت باهاش

.دیده شد، جونش به اندازه جون خودش، در خطر بود

تا االن تارگو باید متوج//ه ش//ده باش//ه ک//ه میک//روفیلم پیش
اونه.

هم بای//د عص//بی و هم بای//د ناامی//د باش//ه؛ عص//بی ب//ه این
خاطر که جین اون رو احمق
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ف//رض ک//رد و ناامی//د ب//ه این خ//اطر، ک//ه جین میتونس//ت
زندگی حرفه ای و مقامی که

.در دولت داشت رو، نابود کنه

جین انگشت هاش رو در هم پیچید و چشم های ت//یره اش
مصمم به نظر می رسید؛

اون به فکر نابود کردن میک//روفیلم افت//اده ب//ود ت//ا مطمئن
بشه که دست تارگو، حذب

ه///ای دش///من و ی///ا دولت دیگ///ه ای بهش نمیرس///ه ولی
نمیدونست که محتوای میکروفیلم

چیه، فقط میدونست که ب/ه ط/رز ف/وق الع/اده ای مهم/ه و
نمیخواست/ اطالعاتی که

ممکن بود کشورش به اون نی//از داش//ته باش//ه رو، از بین
ببره؛ نه فقط اون، جین

ممکن بود به اون به عنوان یه وسیله برای م//ذاکره، نی//از
.داشته باشه

ج//رج ب//ه خ//وبی اون رو تعیلم داده ب//ود و تاکتی//ک/ ه//ای
زیادی رو به اون یاد داد؛
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تاکتیک/ هایی که خود ج/رج، ب/ا اس/تفاده از اون در س/ایه
ها قرار می گرفت و فقط

.تعداد کمی از افراد، میدونستن/ که اون زندست

اگر توی شرایط بدی ق//رار میگ//رفت، میتونس//ت از تم//ام
تعلیمات/ مفیدی که دیده بود،

اس//تفاده کن//ه و پنه//ان بش//ه ولی امی//دوار ب//ود، ک//ه چ//نین
.شرایطی پیش نیاد

بهترین/ سناریویی که میتونست/ بگه، این ب//ود ک//ه گ//رانت
موفق بشه اون رو قاچاقی از

.کشور خارج کنه

به محض اینکه وارد کشور شد و در موقعیت امنی ق//رار
گرفت، با افرادی که بهتر/

بود میکروفیلم رو داشته باشن، ارتباط برق//رار میک//رد و
.اون لعنتی رو بهشون میداد

و بعد میتونست روی موضوع گ//رانت تمرک//ز/ کن//ه و ب//ه
اون لعنتی بفهمونه، که

.نمیتونه بدون جین زندگی کنه
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و بدترین سناریویی که میتونست ردیف کنه، این بود که،
برای گرانت/ اتفاقی افتاده

باشه.

گ//رانت ت//ا االن آس//یب ه//ای زی//ادی دی//ده ب//ود؛ اون ی//ه
جنگجوی سخت و محکم بود ولی

زخم ه//ای زی//ادی دی//ده ب//ود، زخم ه//ایی ک//ه روحش رو
داغون کردن؛ اون بازنشسته

شد و سعی کرد خودش رو از چنین جریان//اتی دور کن//ه،
اما وقتی جین به چشم های

اون نگاه میکرد، بازتابی از بی حسی رو در اونها میدی//د
و این نشون میداد که اون

هنوز کمی در س//ایه ه//ا، زن//دگی میکن//ه؛ ت//اریکی ک//ه در
اون هیچ نور و گرمایی نفوذ

.نمیکنه

حس قوی حمایت، احساساتش رو جریحه دار ک//رد؛ جین
قوی بود، اون به ترس
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های دوران کودکیش، که میتونست/ به راح//تی اون رو از
نظر احساسی فلج کنه،

غلبه کرد؛ اجازه نداد اون ت//رس ه//ا ب//ال هاش//و بچین//ه، و
بجاش یاد گرفت، به اوج

.پرواز کنه و خودش رو در آزادی، رها کنه

اما اون به اندازه کافی قوی نب//ود ک/ه ب/دون گ/رانت، دنی/ا
.رو نجات بده

جین بای///د مطمئن میش///د ک///ه اون س///الم و زندس///ت در
غیراینصورت،/ دیگه هیچ نوری

ت//وی این دنی//ا، ب//راش وج//ود نداش//ت؛ اگ//ر کس//ی ج//رات
...میکرد به اون آسیب بزنه

رطوبت موهای کنار شقیقه اش رو فر کرد و عرق ازش
.جاری میشد

آهی کشید و فکر کرد چه مدته که منتظ//ره؛ص//ورتش رو
پاک کرد، موهاش رو دور

دستش پیچید و باالی سرش گ//ره زد، ت//ا از ش//ر گرم//ایی
که پشت گردنش رو اذیت

.میکرد، رها بشه
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به شدت گرم بود؛ هوا پر از رطوبت/ بود و این رط//وبت
مثل یه پتوی خیس و گرم،

روی پوستش نشسته بود و نفس کشیدن رو ب//راش س//خت
.میکرد

روز داشت به زمانی که معموال طوف//ان میوم//د،/ نزدی//ک
میشد.

مدتی به رفت و آمد مورچه ها نگاه کرد، بعد س//عی ک//رد
خودش رو با شمردن گونه

ه//ای مختل//ف پرن//ده ه//ایی، ک//ه ب//االی س//رش تک//ون
میخوردن و جیرجیر میکردن،

.سرگرم کنه

جنگل پر از صدای موج//ودات زن//ده ب//ود؛ ب//ا زی//رکی از
گرانت یاد گرفته بود که

جنگل در چنین شرایطی امنه و بجز خ//ودش، آدمی آنج//ا
نیست؛ پس مشکلی نداشت

.که کمی این اطراف، قدم بزنه

303



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

اما نه... اون دوست داشت اینکارو با گ//رانت انج//ام ب//ده؛
اون تجربه و آگاهی کاملی

در این زمینه داشت، نه جین که فک//ر میک//رد، پش//ت ه//ر
.بوته ای مرگ منتظرشه

.خوش بینانه یک ساعت گذشته بود

حس ناراحتی باعث تیرکشیدن س//تون فق//راتش ش//ده ب//ود؛
.کامال بی حرکت نشست

لباس سبز و مشکی اش با شاخ و برگ اط//رافش مخل//وط
شده بود و اون رو استتار

.میکرد، ناگهان... احساساتش اعالم خطر کردن

اون چیزی ندید و هیچ چیز غیرعادی ندید، ولی حس تیر
کشیدن ستون فقراتش در

.حال افزایش بود

جین برای مدت طوالنی تری بی حرکت نشست ولی بع//د
تسلیم جیغ و دادهای حس

.ششم اش شد

خطر نزدیک بود.خیلی نزدیک؛ ب//ه آرومی ح//رکت ک//رد
و مراقب بود حتی یه برگ
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.هم زیر پاش، صدای خش خش نده

پشت ریشه های درختی که سقوط کرده بود، پناه گ//رفت؛
ریشه ها با برگ های

انگ//ور و بوت//ه ه//ایی ک//ه از م//رگ این درخت غ//ول آس//ا
تغذیه میکردن، پوشونده شده

بودن.

سنگینی اسلحه ای که در دس//تش داش//ت، ب//ه او ی//ادآوری
کرد که گرانت،/ دلیلی برای

.اینکارش داشت

حرکتی ناگهانی توجه اش رو جلب کرد اما فقط چش//ماش
رو حرکت داد تا بفهمه

اون حرکت چی بود؛ چند ثانیه طوالنی گذشت، ت//ا اینک//ه
دوباره اون حرکات رو دید؛

پوستی برنزه/ با اندامی سبز رنگ ک//ه نمیتونس//ت/ گی//اه ی//ا
حیوون باشه.؛ ون یه سرباز

.بود
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م///رد ب///ه آرومی و هوش///یارانه و ب///ا سروص///دای کمی،
.حرکت میکرد

یک رایفل با خودش داشت که سرش رو در جهت دهکده
گرفته بود؛ انگار منتظر/

.بود حرکتی جزئی ببیند، تا شلیک کند

قلب جین از قفسه سینه اش بیرون/ پرید؛ گرانت میتونست
کامال با اون مرد رودررو

بش//ه، ام//ا اون ممکن ب//ود از دی//دن این م//رد س//ورپرایز
بشه؛ در حالی که این مرد، این

سرباز نظامی، انتظار داشت که گرانت/ رو پیدا کنه و از
این موضوع/ زیاد متعجب/

.نمیشد

جین مطمئن ب//ود در ح//الت ع//ادی، گ//رانت پ//یروز/ میش//د
ولی اگر غافلگیر میشد، قبل

.از اینکه بتونه کاری کنه، بهش شلیک میکردن

صدای پره های هلیک//وپت،ر آس//مون رو ش//کافت؛ هن//وز
دور بود ولی نشون دهنده

.ی، تعیقب شدیدشون بود
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جین ص//بر ک//رد ت//ا ص//دای هلیکوپ//تر ک//امال مح//و ش//ه و
امیدوار بود حضور هلیکوپتر،/

.به گرانت به اندازه ی کافی هشدار داده باشه؛ قطعا میده

اون باید گرانت رو قبل از اینکه با این سرباز ها روب//رو
بشه، پیدا کنه؛ این

نمیتونست تنها مردی باشه که دنبال اونها میگرده./

توی چند روز اخیر چیزهای زیادی از گرانت یاد گرفت//ه
بود، مثال اینکه چطور

بدون صدا راه بره و چطور در دسترس ت//رین و به//ترین
.پناهگاه رو پیدا کنه

جین ب//ه آرومی وارد جنگ//ل ش//د؛ خ//ودش رو دوال ک//رده
بود و بدون صدا حرکت

میک//رد و هم//ون ح//ال اط//راف و پش//ت س//رش رو چ//ک
.میکرد، تا کسی تعقیبش نکنه

وحشت به سینه اش چن//گ ان//داخت و ح//تی اون رو خف//ه
کرده بود ولی به خودش

.یادآوری کرد که چاره دیگه ای نداره
307



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

یه برگ انگور خاردار، به موه//اش گ//یر ک//رد و اون رو
به شکل دردناکی کشید؛

همونطور/ که لب هاش رو گاز میگرفت، تا گریه اش رو
بخاطر درد خفه کنه،

.اشک به چشم هاش هجوم اورد

بدنش لرزید، در نهایت تونست موهاش//و از ب//رگ انگ//ور
.جدا کنه

اوه خدایا، گرانت/ کجاست؟ یعنی/ تا االن گرفتنش؟

زانوه//اش ب//ه ش//کل ب//دی می لرزی//د، ج//وری ک//ه دیگ//ه
نمیتونست در حالت دوال شده راه

ب//ره؛ روی دس//ت ه//ا و زانوه//اش نشس//ت و ش//روع ب//ه
خزیدن کرد؛ همونطور که

گرانت بهش یاد داد، سعی میکرد خ//ودش رو پش//ت ش//اخ
و برگ های کلفت، پنهان

کنه؛ بطور ناشیانه ای تفنگ رو توی دس//تش نگ//ه داش//ته
.بود

صدای رعد و برق از دور شنیده شد و اعالم می کرد که
بارش روزانه، به زودی
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.شروع میشه

اون بابت باریدن بارون هم دلهره داش//ت هم خداروش//کر
میکرد؛ اگر بارون میومد

دیگه مشکلی با سر و صدا نداش//ت و دی//د اون مرده//ا هم
کاهش پیدا میکرد و شانسش

برای فرار کردن زی//اد میش//د، ولی اینک//ه گ//رانت/ پی//داش
.کنه، تقریبا غیرممکن میشد

ص//دای ت//رق شکس//تن چ//وب در بوت//ه ه//ای پش//تش بهش
اخطار داد، اما چند ثانیه دیر

چرخید و قبل از اینکه بتونه از اسلحه اس//تفاده کن//ه، م//رد
باالی سرش بود و با ضربه

ای، اس///لحه رو از چنگش ب///یرون ان///داخت، دس///تش رو
پیچوند و پشت سرش قرار داد

.و بعد سرش رو به زمین فشار داد

جین بری//ده بری//ده نفس میکش//ید و تقریب//ا نفس//ش، بخ//اطر
فشار زانوی مرد که روی

.پشتش قرار داشت، قطع شده بود
309



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

سبزیجات نمناک و پوسیده/ ای که کف جنگل رو پوشونده
.بود، توی دهنش رفت

سرش رو به یه سمت خم کرد و هرچی توی دهنش ب//ود،
تف کرد؛ سعی کرد با

.تکون خوردن دستش رو آزاد کنه

اون م//رد فحش//ی داد و دس//تش رو بیش//تر ب//ه س//مت ب//اال
پیچوند؛ جین ناخودآگاه از درد

زیاد ب//ه گری//ه افت//اد؛ کس//ی از فاص//له ی دور چ//یزی رو
فریاد زد و سرباز جوابش رو

داد ولی گوش های جین زنگ/ میزد و نمیتونس//ت متوج//ه
.بشه، اونا چی میگن

بعد سرباز به سختی شروع به بازرسی ب//دنی جین ک//رد؛
با دست آزادش بهش

سیلی زد و باعث شد ص//ورت جین از خش//م س//رخ بش//ه؛
بعد از اینکه اون مرد راضی

شد جین هیچ سالح دیگه ای همراه خودش نداره، دس//تش
رو آزاد کرد و اون رو

.روی کمرش برگردوند
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جین میخواس//ت ب//ه محض بلن//د ش//دن روی پاه//اش خ//یز
برداره، اما سرباز رایفل رو

خیلی نزدیک به صورتش تاب داد، جوری ک//ه لول//ه بلن//د
تفنگ/ فقط چند سانت با

.صورتش فاصله داشت

جین نگاه اجمالی به تفنگ/ انداخت، سرش رو بلند کرد و
به اسیر کننده خودش،

چشم غ//ره ای رفت؛ ش//اید میتونس//ت اون رو خل//ع س//الح
.کنه و بعد غافلگیرش کنه

تو کی هستی؟-

جین مث//ل زنی ک//ه ب//ه او ت//وهین ش//ده، ب//ا عص//بانیتی
.ساختگی این سوال رو پرسید

با دستش لوله تفنگ/ رو کمی کن//ار زد، انگ//ار ی//ه حش//ره
مزاحم بود؛ چشم های کشیده/

و مشکی سرباز، ب//رای م//دت کوت//اهی پ//ر از تعجب ولی
.بعد از اون محتاطانه شد
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جین به زحمت روی پاهاش ایستاد؛ سرش رو باال گرفت
و مستقیما به صورت

سرباز نگاه کرد، تا اون بتونه ک//امال چش//م ه//ا عص//بی و
.تنگ شده اش رو ببینه

جین هرچ//یزی ک//ه از زب//ان اس//پانیایی میدونس//ت/ رو ب//ه
زبون اورد، تا به اون مرد بگه

چه فکری دربارش میکنه و هر فحشی که در زمان کالج
به زبان های مختلف یاد

گرفت//ه ب//ود رو هم بهش اض//افه ک//رد؛ س//رباز فق//ط بهت
.زده، بهش نگاه میکرد

با نوک انگشتش مرتبا به سینه سرباز ض//ربه م//یزد و ب//ه
سمت جلو حرکت میکرد،

طوری که اون مرد مجبور شد چند گام ب/ه عقب ب/رداره؛
بعد سرباز دیگه هم اومد و

.به اون ها ملحق شد

:بین جین و اون مرد قرار گرفت و فریاد زد

!ساکت باش_

:جین هم در جواب فریاد زد

312



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

!ساکت نمیشم_

سرباز بازوش رو به چن//گ گ//رفت و مچ دس//ت جین رو
بست؛ جین فورا با بوت اش

لگدی به ساق پای سرباز زد؛ س//رباز گری//ه بهت زده ای
از درد سر داد ولی بعد

جین رو چرخون//د، مش//ت اش رو ب//اال ب//رد ت//ا ب//ه اون
ضربه ای بزنه، ولی در لحظه

آخر یادش افتاد که تارگو به اونها دستور داده بود، که به
این زن آسیبی نرسونن؛

نمیتونست به اون آس//یبی بزن//ه، ح//داقل ن//ه ت//ا زم//انی ک//ه
تارگو، اطالعاتی که میخواست/

.رو بدست نیورده بود

جین موهای به هم ریخته اش رو از روی صورتش کنار
زد و به کسی که اسیرش

:کرده بود خیره شد و گفت

تو کی هستی؟ چی میخوای؟_
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سربازا اون رو نادیده گرفتن و با شدت به سمت جلو ه/ل
دادن؛ با دست هایی که از

پشت بسته شده ب//ود، جین تع//ادل ک//افی نداش//ت، ب//ه همین
خاطر پاش، بین بوته های

انگور گیر کرد و زمین خورد؛ اون کن//ترل خ//ودش و از
دست داد وگریه و ناله

.کوچیکی از گلوش خارج شد

ناخودآگاه یکی از سرباز ها خم شد ک//ه اون رو بگ//یره و
سعی کرد نشون بده که این

حادث//ه اتف//اقی ب//ود؛ جین پ//اش رو ب//ه ح//الت قیچی، دور
پاهای سرباز حلقه کرد و اون

.رو روی بوته ها انداخت

گرانت دقیقا از ناکجا آباد پیداش شد؛ لحظه ی پیش اونجا
نبود ولی االن دقیقا وسط

.دوتا سرباز قرار داشت

تا ضربه ی سریع با گوشه دستش، به صورت سرباز۳ 
اولی زد و باعث شد که

.اون مرد مثل یه عروسک شکسته، نقش بر زمین بشه
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سرباز دوم که جین اون رو به زمین انداخته بود، فریادی
کشید و قصد داشت، از

اسلحه اش استفاده کنه ولی گرانت/ با خش//ونت ض//ربه ای
با بوت/ هایش به او زد و

چونه مرد رو توی دستش گ//رفت و در ص//دم ثانی//ه.../ آخ
ضربه تهوع/ آوری بود؛ سر

مرد به عقب چرخید و بعد ب//ه آرومی ش//ل ش//د،ص//ورتش
.از خشم سردی پوشیده شده بود

چاقوش به راحتی بندی که دور مچ دستش بسته شده ب//ود
.رو، قطع کرد

:گرانت دندو قروچه ای کرد و گفت

چ//را ج//ایی ک//ه گفتم نمون//دی؟ اگ//ر ص//دای فری//ادتو_
...نمیشنیدم

جین نمیخواست/ به ادامه اش فکر کنه؛ اعتراضی ک//رد و
:گفت

من اونج//ا مون//دم ولی اون دوت//ا داش//تن میوم//دن س//متم؛_
سعی کردم پنهون بشم و بعد

315



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

.پیدات کنم تا مستقیما باهاشون برخورد نکنی

:گرانت نگاه بی حوصله ای به او انداخت و گفت

.من از پسشون بر می اومدم_

مچ دست جین رو گرفت و اون رو دنب/ال خ/ودش کش/ید؛
جین میخواست از خودش

طرفداری ولی... آهی کشید؛ چی میتونست بگه وقتی ک//ه
میدونست/ گرانت به راحتی

از پسشون برمیاد؟

به جاش تصمیم گرفت، روی قدم هایی ک//ه برمی//داره... 
تمرکز کنه، تا پاش بین بوته

ها گیر نکنه.

کجا داریم میریم؟_

!ساکت باش_

صدای بلند ترکیدن چیزی به گ//وش رس//ید؛ گ//رانت،/ جین
رو روی زانوهاش خوابوند

.و با بدنش اونو پوشوند؛ نفسش بند اومد
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جین اول فک//ر ک//رد، ک//ه ص//دای رع//دو ب//رق ک//ه نش//ونه
شروع طوفان بود باعث بهت/

زدگی گ//رانت/ ش//ده، ام//ا قلبش از س//ینه اش ب//یرون پری//د
وقتی که فهمید اون صدای

.رعد و برق نبود؛ یه نفر داشت بهشون شلیک میکرد

اون دوتا سرباز تنه//ا اف//رادی نب//ودن ک//ه در این ن//زدیکی
قرار داشتن؛ چشم های جین

گشاد شده بودن و ب//ه پوک//ه ه//ای مش//کی نگ//اه میک//ردن؛
اونا به گرانت شلیک میکردن

ن//ه ب//ه اون؛ اونه//ا جین رو زن//ده میخواس//تن وحش//ت ب//ه
گلوش چنگ انداخت و گرانت

.رو محکمتر گرفت

گرانت،/ حالت خوبه؟_

:گرانت غرید

آره._

دست راستش رو دور جین حلقه ک//رد و ب//اهم پش//ت ی//ک
درخت بزرگ ماهون، پناه

317



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

.گرفتن

برای اسلحه ای که بهت/ دادم چه اتفاقی افتاد؟_

.اون سرباز با لگد از دستم پرتش کرد بیرون.../ اونجا_

جین دستش رو توی یک مس/یر کلی ح/رکت داد ت/ا مح/ل
افتادن اسلحه رو بهش نشون

ب//ده؛ گ//رانت ش//رایط رو بررس//ی ک//رد و بع//د فحش//ی ب//ه
خودش داد، خیلی خطرناک بود

.که به اون سمت بره

:جین گفت

.ببخشید_

.چشم های تیره اش پر از حس گناه بودن

.فراموشش کن_

رایفل رو از روی شونه اش به پ/ایین س/ر داد، وق/تی ک/ه
اسلحه رو در دست گرفت

حالتی سخت و مصمم داشت.
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نگاه سریعی به اطراف تنه ی درخت انداخت؛ برقی توی
چشم های طالیی اش بود

.که باعث می شد؛ جین کمی ازش وحشت کنه

اون االن نمونه ی بارز یک مبارز ب//ود ک//ه بط//ور ع//الی
آموزش دیده بود؛ شرایط رو

.ارزیابی میکرد و بهترین قدم رو برمیداشت/

ی//ه گلول//ه دیگ//ه ب//ه سمتش//ون ش//لیک ش//د و ب//ه درخت
برخورد کرد؛ پوست کنده شده

درخت، از فاص///له چن///د س///انتیمتری ص///ورت گ///رانت
.گذشت

ص//ورتش رو عقب کش//ید؛ ی//ه تیک//ه چ//وب ب//ه ص//ورتش
برخورد کرده بود و باریکه ی

.خون از روی گونه اش در حال چکیدن بود

:گرانت دستور داد

!پایین بمون_

:با تن صدای خشنی ادامه داد

روی شکمت به سمت بوته هایی که دقیقا پشت سرمونه_
بخز؛ فقط برو و اصال
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.اهمیتی نده که چی میشه؛ باید از اینجا بریم بیرون

رنگ صورت جین پریده بود وقتی که دید خون از روی
صورت گرانت جاری

شده، ولی چ//یزی نگفت؛ ل//رزش دس//ت و پاهاش//و کن//ترل
کرد، روی شکم خوابید و

ک//اری ک//ه گ//رانت گفت/ رو انج//ام داد و مث//ل ی//ک م//ار
شروع به خزیدن کرد؛ میتونست

حس کنه که گرانت دقیقا پشت سرشه و ب//ا دس//تی ک//ه رو
پاهاش قرار داشت، هدایتش

میکرد.

همچن//ان خ//ودش رو بین جین و ش//لیک گلول//ه ه//ا ق//رار
میداد؛ این واقعیت/ که گرانت

.خودشو سپر اون کرده، قلبش رو در سینه فشرد

غرش اسمان در فاصله نزدیکی به صدا در اومد؛ اونقدر
نزدیک که زمین زیر

.پاشون رو به لرزش در اورده بود

:گرانت به باال نگاه کرد و غرید
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.سریعتر/ ببار لعنتی... ببار_

دق//ایقی بع//د ب//ارون باری//د؛ قط//رات ب//ارون ب//ا ص//دای
شدیدی، به برگ ها برخورد می

.کردن؛ بارش شدیدتر شد و تبدیل به طوفان شد

ف//ورا خیس ش//دن، انگ//ار ت//وی ی//ک اس//تخر ش//یرجه زده
.بودن

گرانت اون رو به سمت جلو ه//دایت میک//رد؛ االن نس//بت
به ایجاد سروصدا بی اعتنا

ب//ودن، چ//ون ص//دای ب//ارون، ص//داهای دیگ//ه رو ت//وی
.خودش ناپدید میکرد

یارد، چه//ار دس//ت و پ//ا ح//رکت ک//ردن،۱۰۰نزدیک به  
بعد گرانت اون رو بلند کرد،

:سرش رو به سمت گوش جین برد و داد زد

.بدو_

جین نمیدونست/ چط//ور دوی//د ولی اینک//ارو ک//رد؛ پاه//اش
میلرزیدن و به شدت سرش

گیج میرفت، ولی به طریقی دنبال گرانت/ ک//ه ب//ا س//رعت
سرسام آوری حرکت
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میکرد، کشیده میشد.

هم//ه چ//یز رو ت//یره/ و ت//ار میدی//د و فق//ط تص//ویر/ ب//ه هم
ریخته ای از رنگ سبز و

بارون، جلوی چشماش بود؛ هیچ نظری نداش//ت ک//ه کج//ا
دارن میرن ولی به غرایز

گ//رانت/ اعتم//اد ک//رد و گذاش//ت ه//دایتش کن//ه؛ ناگه//ان از
مرز جنگل خارج شدن و وارد

جایی شدن که آدما درختها رو قط//ع ک//رده ب//ودن و تالش
کردن تمدن رو وارد بخش

.کوچیکی از این جنگل گرمسیری/ کنن

در م//زارعی ک//ه ب//ا آب تقریب//ا خف//ه ش//ده ب//ودن، تل//و تل//و
خوردن؛ جین فقط بخاطر نگه

داش//ته ش/دن مچ دس//تش توس//ط گ//رانت، در ح/ال ح//رکت
.بود

جین روی زانوهاش افتاد و قبل از اینک//ه گ//رانت متوج//ه
بشه چند فوت اون رو دنبال
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خودش کشید؛ بدون هیچ حرفی جین رو بلند کرد و روی
شونه هاش انداخت و مثل

همیشه به سادگی اون رو حمل ک//رد و هیچ نش//ونه ای از
خستگی روی صورتش پیدا

.نبود

چشم هاش و بست و گرانت رو محکم گرفت؛ هن//وز گیج
بود و حاال حالت تهوع/ هم

.داشت

اطرافش مث//ل ی//ه ک//ابوس تم//وم نش//دنی ب//ود؛ قط//ره ه//ای
خاکستری آب بهش سیلی می

زدن، مثل پرده ای احاطه اش کرده بودن و مانع دی//دن و
.شنیدن چیزی میشدن

وحش//ت ب//ه دلش چن//گ ان//داخت وق//تی ک//ه دی//د خ//ون،
همچنان از روی صورت گرانت

ج//اری میش//ه؛ نمیتونس//ت/ تحم//ل کن//ه ک//ه اتف//اقی ب//راش
...بیوفته... فقط نمیتونست

گرانت اون رو از روی شونه هاش بلند ک//رد و روی ی//ه
چیز سرد و سخت گذاشت؛
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انگشت ه//اش رو ب//از ک//رد ت//ا ببین//ه ب//ه چی تکی//ه داده و
بصورت مبهمی تونست بفهمه

روی یه ماشین گذاشته شده، بعد گرانت در ماشین ق//دیمی
رو باز کرد و جین رو

.داخل اتاقک پشتی وانت گذاشت

کمی خودش رو خم کرد، پشت فرمون نشس//ت و بع//د در
رو به هم کوبید./

جین؟_

:شونه هاش رو گرفت و محکم تکون داد

خوبی؟ صدمه دیدی؟_

جین کامال خیس شده بود ولی چش//م ه//اش خش//ک ب//ودن؛
دست لرزونش رو دراز کرد

و روی خ//ط قرم//زی رنگی ک//ه از روی ص//ورتش ب//ه
سمت پایین جاری میشد کشید و

:زمزمه کرد

!تو آسیب دیدی_
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گ//رانت/ نتونس//ت/ ص//دای جین رو ب//ا وج//ود ب//ارونی/ ک//ه
وحشیانه خودش رو به سقف

فلزی کامیون/ قدیمی میکوبید بش//نوه/ ولی تونس//ت/ لبخ/ونی
کنه

:گرانت برای اطمینانش گفت/

فقط یه خراشه عسلم؛ خودت چطوری، حالت خوبه؟_

محکم اینجا بشین تا من اینو برونم؛ قبل از اینکه بارون_
بند بیاد و همه بریزن

.سرمون، باید از اینجا بریم

گ//رانت/ خم ش//د و ی//ه س//ری س//یم ه//ا رو از زی//ر ماش//ین
.بیرون کشید

:جین بی حس بدون اینکه تکون بخوره پرسید

داری چیکار میکنی؟_

:گرانت جواب داد

.میخوام این قراضه رو راه بندازم_

:نگاه کوتاهی به جین انداخت و گفت

خیلی اصرار داشتی یه ماشین ب//دزدیم؛ کام//ل توج//ه کن_
ببین چیکار میکنم شاید یه
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.روز خواستی یه کامیون/ رو بقاپی

توی این ه//وای ب//ارونی دی//د خ//وبی ن//داری ک//ه بخ//وای_
.ماشین برونی/

جین ب//ا لحن ناامی//د و همچن//ان بی حس//ی این رو گفت و
خبری از لحن شاد همیشگی

اش نبود./

گرانت اخم هاش رو در هم کشید؛ فرصتی نداشت که

.بهش اطمینان بده که همه چیز حل میشه

گ//رانت از جهنمی ک//ه در اون ق//رار گ//رفتن متنف//ر/ ب//ود،
جوری که نگاه مرگبارش

دوباره به چشم هاش برگشت؛/ نگاهی که در جنگ//ل ه//ا و
شالیزارهای برنج جنوب

.شرقی آسیا تبدیل به افسانه شده بود

من ب//ه ان//دازه ی ک//افی می//بینم ت//ا بت//ونیم/ از اینج//ا ب//ریم_
.بیرون

دوت//ا س//یم رو ب//ه هم وص//ل ک//رد، موت//ور ماش//ین کمی
سروصدا کرد ولی روشن نشد؛

326



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

زیرلب فحشی داد و دوباره امتحان کرد؛ بار دوم موت//ور
روشن شد، پاش رو روی

.کالچ فشار داد و ماشین رو در حالت دنده گذاشت

با حرکت خودروی ق//دیمی تلوتل//و خ//وردن، انگ//ار ب//رای
.حرکت کردن زار میزد

بارون به شدت به شیشه جلوی اتومبی//ل میکوبی//د/ و ب//رف
پاکن ها هم تقریبا بی فایده

بودن ولی به نظ//ر میرس//ید ک/ه گ//رانت میدون//ه کج/ا داره
.میره

نگاهی به اطراف انداخت و بطور شگفت انگ//یزی تع//داد
زیادی ساختمون و چند

خیابون که به نظر می رسید، از خی//ابون اص//لی منش//عب
شدن رو دید؛ این دهکده

خیلی آباد بود، انگار یک تمدن ک//ه زی//اد ب//ا جنگ//ل پش//ت
سرشون همخونی نداشت،

.اینجا گیر افتاده بود

:جین پرسید

کجا داریم میریم؟_

327



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

جنوب عسلم، به سمت لیمون یا حداقل ت//ا ج//ایی ک//ه این_
.قراضه بتونه مارو ببره/

.لیمون؛ اسم این شهر مثل بهشت بود

چشم هاش بی پناه و گشاد شده به شیشه جل//و ماش//ین، ک//ه
بارون به شدت می کوبید

خیره شد؛ سعی کرد ج//اده رو ببین//ه ولی تنه//ا چ//یزی ک//ه
.میدید، بارون بود

گ///رانت/ نگ///اه س///ریع و کوت///اهی بهش ان///داخت؛ تم///وم
تمرکزش رو باید روی رانندگی

میذاش//ت و نمیتونس//ت،/ بیش//تر از این حواس//ش ب//ه جین
.باشه

:با تن صدای آهسته ای گفت

جین تا اونجایی که میتونی گوشه صندلی بشین و سرت_
رو از شیشه پشت ماشین

بدزد؛ متوجه شدی؟

.بله_

.اطاعت کرد و به سمت گوشه صندلی سر خورد
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کامیون قدیمی، پنجره ای کوچک در پشت و پنجره ه//ای
کوچکتر در اطراف داشت،

که در هر گوشه اون، کیس//ه ه//ای ه//وا، ب//رای مح//افظت
نصب شده بودن؛ یه تیکه فنر

شکسته، در پشت پ//ای جین ف//رو رفت و ب//اعث ش//د جین
وزنش رو به سمت دیگه

.بندازه

تشک در این قسمت از صندلی تقریبا وجود نداشت، فق//ط
تیکه های بریده/ شده چندتا

لباس مختلف، بخشی از فنرهارو می پوشوندن./

گرانت روی یه صندلی سیاه و کثیف نشسته بود؛ به پایین
نگاه کرد و فرورفتگی

.بزرگ در داشبورد خودرو دید

:جین نظر داد

.این چیزا ماهیت دارن-

.بخشی از حس سرزندگی اش رو بدست اورده بود

.اره، همشون داغونن-
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کامیون به صورت مورب در گوشه راه از میان دری//ایی
از گل عبور کرد و گرانت/

مجبور شد، تم//ام حواس//ش را دوب//اره ب//ه رانن//دگی ب//ده و
خودرو را وارد مسیر مستقیم/

.کنه

چطور میتونی بگی که کجا داریم میریم؟_

.نمیتونم بگم، چون دارم حدس میزنم_

لبخندی شیطانی روی لب های گرانت/ پیدا شد، که نش//ون
دهنده ی باال رفتن آدرنالین

در بدنش بود؛ مطمئنا اگ//ر ب//رای جین خط//ر نداش//ت، از
این موش و گربه بازی لذت

میبرد.

ریسک کرد و دوباره نگاه کوتاهی به جین انداخت، وقتی
دید آرومتره،/ خیالش

راحت ش//د؛ خ//ودش رو جم//ع ک//رده ب//ود و ترس//ش رو
کنترل کرد؛ ترس هنوز هم

.وجود داشت ولی تحت کنترلش بود
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.بهتره که حدس زننده خوبی باشی-

وقتیکه کامیون به طرز بدی به س//مت گوش//ه خی//ابون کج
.شد نفس جین بند اومد

اگر با این رانندگیت/ مارو ب//ه ص//خره ب//زنی، هیچ//وقت_
.نمیبخشمت

گ//رانت/ دوب//اره پوزخن//دی زد و وزنش رو ب//ا ن//اراحتی
روی صندلی جابجا کرد؛ تقریبا

.فرمون توی دهنش بود

میتونی/ این کوله ها رو ازم جدا کنی؟ خیلی دس//ت و پ//ا_
.گیرن، بزارشون پایین

جین از روی صندلی سر خ//ورد و تس//مه ه//ای کول//ه رو
باز کرد و از گرانت

دورش//ون ک//رد، ح//اال میتونس//ت/ ب//ه ص//ندلی تکی//ه ب//ده؛
چطور تونسته بود کوله اش رو

فراموش کنه؟

اونقدر غمگین بود ک//ه نس//بت/ بهش بی اعتن//ا ب//ود؛ تس//مه
رو دور کمربند/ شلوارش

بست و محکم کرد.
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گ///رانت/ در این لحظ///ه نس///بت بهش بی توج///ه ب///ود ولی
ناگهان مشتی روی داشبور کوبید

:و داد زد

!لعنتی/_

:جین ناله کرد

!نگو که بنزین/ تموم شده_

نمیدونم؛ این آمپرسنج لعنتی خرابه، باک ممکن//ه پ//ر ی//ا_
خالی باشه؛ هر لحظه امکان

.داره ما رو وسط جاده بندازه

جین به اطراف نگاه کرد، بارون به اندازه قبل شدید نبود
ولی همچنان سنگین می

بارید؛ جنگل از دو ط//رف ج//اده رو محکم احاط//ه ک//رده
بود و دهکده پشت سرشون،

دیگه توی دی//د ق//رار نداش//ت؛ ج//اده آس//فالت نش//ده ب//ود و
کامیون روی سطح ناهموار

اون ب//اال و پ//ایین میش//د؛ مجب//ور ب//ود س//فت ب//ه ص//ندلی
بچسبه تا نیوفته، حتی اگه
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خ//اموش بش//ه و اونه//ا رو وس//ط ج//اده بن//دازه، به//تر/ از
لحظات مزخرف چند دقیقه پیش

.بود، حداقل االن دیگه کسی بهشون شلیک نمیکرد/

بدون شک تارگو فکر میکرد اونها هنوز با پای پی//اده در
حال فرار هستن و برای

م/دت کوت/اهی فق/ط ن/واحی اط/راف دهک/ده و داخلش رو
.میگشت

هر لحظه در ح//ال حاض//ر براش//ون ارزش//مند ب//ود و بین
خودشون و تعقیب/ کننده/

هاشون، فاصله مینداخت.

نیم س//اعت بع//د ب//ارون متوق//ف ش//د و رط//وبت/ بط//ور
ناگهانی در حال افزایش بود؛ جین

پنجره کامیون در طرف خودش رو باز کرد تا یکم خنک
.بشه

این رادیو هم داره؟_

:گرانت هوا رو با خشم از بینیش بیرون داد و گفت/
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آهن//گ برت//ر م//اه؟ ن//ه۱۰میخوای به چی گ//وش ب//دی؟  _
.نداره

:جین بینیش رو باال کشید و گفت

.لزومی نداره انقدرنازک نارنجی باشی_

گ//رانت ب//ا خ//ودش فک//ر ک//رد ک//ه قبال هیچ//وقت ن//ازک
نارنجی خطاب نشد؛ اون لقب

.های زیادی داشت ولی اون بینشون نبود

جین دیدگاه خاص خودشو نسبت/ به همه چیز داشت، اگ//ه
با یک جگوار مالقات

میک//ردن، احتم//اال اون رو "پیش//ی/ کوچول//وی ن//از" ص//دا
.میزد

حس آشنایی در وجودش زبان//ه کش//ید؛ هم دوس//ت داش//ت
که در همین لحظه باهاش

.معاشقه کنه؛ هم دوست داشت که خفش کنه

کامیون با شاخه درختی که به وسط ج//اده باری//ک کش//یده
شده بود، برخورد کرد؛ جین

در کس//ری از ثانی//ه س//رش رو دزدی//د، ت//ا ش//اخه ه//ا ب//ه
صورتش ضربه نزنن.
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:گرانت دستور داد

.اون شیشه رو بکش باال_

.نگرانی باعث شد که لحن صداش تند و تیز بنظر/ برسه

جین اطاعت کرد و گوش//ه ص//ندلی نشس//ت؛ حس میک//رد
که عرق روی پیشونیش

.نشسته، با آستینش پیشونیش رو پاک کرد

موه///ای ب///ه هم ریختش رو لمس ک///رد و اون ه///ارو از
.صورتش کنار زد

دوست داشت که حموم کنه؛ یه حم//وم واقعی ب//ا ش//امپو و
آب و صابون، نه اون

.حمومی که توی رودخونه انجام داد

و لباس ه//ای تم//یز!/ ب//ه ُبرس//ی ک//ه ت//وی کیفش ب//ود فک//ر
کرد، ولی اونقدری انرژی

نداش//ت، ک//ه بخ//واد موهاش//و ش//ونه کن//ه؛ االن مس//ائل
مهمتری/ برای فکر کردن وجود

.داشت

تونستی غذا پیدا کنی؟_
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.توی کوله گذاشتم_

کوله گرانت رو گرفت و بازش ک//رد؛ ن//ون و پن//یری/ ک//ه
دور یک حوله پیچیده/ شده

بود رو بیرون اورد. تموم خ//وراکی ک//ه اورد همین ب//ود،
ولی حوصله نداشت که

بابت کمبود/ منوی غذایی اعتراض کنه؛ غذا غذا ب//ود، در
حال حاضر حتی کنسرو/

سبزیجات هم خوب بنظر می رسید.

خ///ودش رو دراز ک///رد و چ///اقو رو از کمربن///د گ///رانت/
.بیرون کشید

بسرعت نون و پنیر/ رو قطعه قطع//ه ک//رد؛ کم//تر از چن//د
دقیقه دوتا ساندویچ پنیر/

.بزرگ درست کرد و چاقو رو توی غالفش برگردوند

میتونی/ هم رانندگی کنی و هم غذا بخوری؟ یا میخ//وای_
من بهت/ غذا بدم؟

.میتونم از پسش بر بیام_
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خیلی ناجور بود که هم فرمون رو هدایت کن//ه و هم غ//ذا
بخوره، اما برای غذا دادن

بهش مجبور/ بود، که خودش رو به اون طرفُ سر ب//ده و
بهش نزدیکتر/ بشه و

حواسش رو جمع کن//ه س//رش از پنج//ره پش//تی، مش//خص
.نباشه

جاده پشت سرشون همچنان خالی بود، ام//ا گ//رانت قص//د
.نداشت بی احتیاطی کنه

چشم های جین باریک و خ//واب آل//ود بنظ//ر می رس//یدن؛
:پیشنهاد داد

میت//ونم دراز بکش//م و س//رمو ب//زارم روی پ//ات و بهت_
.غذا بدم

گ//رانت کمی س//ر ج//اش تک//ون خ//ورد، هیج//ان ب//اعث
.منقبض شدن بدنش شد

عسلم، اگه تو سرت رو بزاری روی پاهام، احتم//اال من_
این ماشینو/ به یه درخت

میکوبم؛ بهتره سر جات بشینی/ و تکون نخوری.
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همین دیروز بود که توی اون غار گرانت اون رو ک//امال
برای خودش کرده بود؟

اون رو س//خت ک//رد )ارتب//اط( و ب//ه م//الکیت خ//ودش در
اورد، پس چرا انقدر دور به

نظر می رسید؟

در حال حاضر تم/ام تمرک/ز زن/دگیش، ب/ه س/مت گ/رانت
.تغییر/ جهت داده بود

اینکه چه حسی داش//ت ک//امال از ص//ورتش و چش//م ه//اش
آشکار بود؛ گرانت/ نگاه

کوتاهی بهش انداخت، آب دهنش رو قورت داد تا خشکی
.گلوش رو برطرف کنه

دستش رو دور فرم//ون محکم ک//رد؛ جین رو میخواس//ت،
!فورا

دوست داشت ک//امیون رو متوق//ف کن//ه؛ ش//اید ت//وی م//دت
کوتاهی که باقی

مونده بود، نمیتونست ب//ه ان//دازه ک//افی از جین س//یر بش//ه
ولی تالشش رو میکرد و این

.تالش داشت دیوونش میکرد
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ساندویچشون رو خ//وردن؛ جین قمقم//ه رو ک//ه ب//ا آب پ//ر
شده بود بهش داد؛ گازش رو

از دس//ت داده ب//ود ولی همچن//ان ی//ه چ//یز خیس محس//وب
میشد و تشنگیش رو برطرف

.میکرد

.جین هم چند قلپ آب خورد

به طرز عجیبی داخل کامیون خیلی گرم بود، حتی داخ//ل
جنگل هم چنین گرمای

جهنمی رو حس نکرده بود؛ بدنه فل//زی ک//امیون بهش این
حس رو القا میکرد، که

.عین کنسرو میگو در حال آب پز شدنه

ده دقیق//ه بع//د ماش//ین ش//روع ب//ه ل//ک ل//ک ک//ردن ک//رد؛
گرانت تا جایی که تونست،/

ماشین رو به گوشه جاده کش//ید؛ کمی بع//د موت//ور/ بط//ور
کامل خاموش شد.

.تقریبا دو ساعت گذشته_
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در رو باز کرد و از کامیون پایین پرید؛ جین چهار دست
و پا به اون سمت ماشین

خزید، تا از در سمت گرانت پایین ب//ره، چ//ون اون خیلی
نزدیک به لبه جاده پارک

کرده بود و در س//مت خ//ودش توس//ط ی//ه درخت، مس//دود
.شده بود

فکر میکنی چقدر از دهکده فاصله گرفتیم؟_

.کیلومتر/ یا بیشتر۳_ 

گرانت یه دسته از موهای جین رو دور انگش//ت اش//ارش
حلقه کرد و بهش لبخند زد

:و گفت/

حال داری پیاده روی کنی؟_

پیاده روی عصرونه توی یه هوای عالی؟ البت//ه... چ//را_
.که نه

ب//ه س//مت ک//امیون برگش//ت و مش//غول پ//اک ک//ردن رد
پاهاشون شد، بعد به آسونی با

یک جهش، روی بلندی که جین اونجا بود پرید و کنارش
قرار گرفت.
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ی//ه دهک//ده دیگ//ه، چن//د کیلوم//تر/ پ//ایینتر، وج//ود داره؛_
امیدوار بودم، سریعتر/ اونجا

...برسیم و بتونیم/ سوختگیری کنیم ولی

حرفش رو قطع کرد؛ ش//ونه ش رو ب/اال ان/داخت و ادام/ه
:داد

نقش//ه ع//وض ش//د؛ این ج//اده رو ادام//ه می//دیم و س//عی_
میکنیم، قبل از تاریکی هوا، به

.اونجا برسیم

به سمت باتالق ها نمیریم؟_

نه، اونج//ا پوش//ش کمی ب//رای اس//تتار وج//ود داره؛ االن_
اونا میدونن/ که ما توی منطقه

.هستیم

ی//ه ح//الت دلگ//یر و غمگین س//ریعا روی ص//ورت جین
نشست و بعد ناپدید شد، جوری

.ک گرانت شک داشت درست دیده باشه

همش تقصیر من بود؛ اگ//ه فق//ط پنه//ان میش//دم ب//ه ج//ای_
...اینکه بیام دنباله تو
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اون موضوع/ دیگه تموم شد، خودت//و ب//ابتش اذیت نکن،_
فقط کافیه نقشمون رو تنظیم/

ک//نیم و نقش//ه این//ه ک//ه ب//ا تم//ام س//رعت، خودم//ون رو ب//ه
لیمون برسونیم؛/ هرجوری که

شده باید اینکارو انجام بدیم.

میخوای یه کامیون دیگه بدزدی؟_

.هرکاری که نیاز باشه انجام میدم_

البته که اینکارو میکرد، آگاهی از این قضیه باعث میش//د
که کنارش احساس امنیت

.کنه

به خودش اجازه نداد به این فکر کنه، که به زودی قراره
از هم جدا بشن و گرانت

خونسردانه ازش دور بشه، انگار که اون

.چیزی بیشتر/ از یه کار تموم شده نبود

به وقتش با این موضوع سر و کله میزد ولی االن ک//ه از
خستگی در حال جون دادن
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ب//ود، وقتش نب//ود؛ االن بای//د تم//وم ان//رژیش رو ص//رف
بیرون رفتن از کاستاریکا، یا

حداقل رسیدن به یه جای امن، جایی که به گرانت ش//لیک
.نشه، میذاشت

وقتی صورت خونی//ه گ//رانت/ رو دی//د، دردی ج//ان فرس//ا
رو درون خودش حس کرد؛

میدونست/ اگه اتفاقی ب//رای گ//رانت بیوفت//ه، نمیتون//ه زن//ده
بمونه؛ با اینکه متوجه شد

آسیب جدی ندیده بود ولی همینکه آسیب دیده ب//ود، ب//اعث
.وحشتش میشد

هر چه قدر که قوی باشه، هرچق//در ک//ه خطرن//اک باش//ه،
اون یک انسانه و عمر

.جاودانه نداره

در ط//ول مس//یر، فق//ط یکب//ار ص//دای خ//ودرو ش//نیدن ک//ه
داشت، به سمت دهکده ای که

کامیون رو ازش دزدیدن میرفت./
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خورشید در حال غروب کردن بود و نور کمی ک//ه ت//وی
جنگل وجود داشت، در حال

.محو شدن بود

قبل از اینکه تاریکی مطلق هم//ه ج//ا رو احاط//ه کن//ه، ب//ه
مرز جنگل رسیدن؛ زیر

پاهاشون یه دهکده دیگه قرار داشت، البته بیشتر شبیه ب//ه
یک شهر کوچیک بود تا

دهکده. نور چراغ همه جا رو روشن کرده بود؛ اتومبی//ل
ها و کامیون ها، گوشه و

کنار خیابون پارک ش//ده ب//ودن؛ بع//د از چن//د روز س//پری
شدن در جنگل، اینجا شبیه به

.کالن شهری توسعه یافته، به نظر می رسید

تا وقتی که هوا کامال تاری//ک/ بش//ه اینج//ا میم//ونیم،/ بع//د_
.وارد شهر میشیم

گرانت روی زمین نشست و به ی//ک قس//مت ص//اف تکی//ه
.داد

جین به چراغ های ش//هر ک//ه سوس//و م//یزدن خ//یره ش//د و
قلبش برای آسایشی که
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میتونست/ در شهر داشته باش//ه، در ح//ال تک//ه پ//اره ش//دن
بود؛ اون میخواست دوش

بگیره و روی تخت بخوابه اما بعد از مدت زم//ان زی//ادی
که با گرانت/ به تنهایی/

سپری کرده بود، این موضوع که با آدم//ای دیگ//ه احاط//ه
.بشه، نگرانش میکرد

نمیتونس///ت مث///ل گ///رانت خیلی راحت اس///تراحت کن///ه؛
همچنان روی پاهاش ایستاده بود

.و دست هاش رو به هم گره کرده بود

بهتره که یکم اس//تراحت ک//نی، ب//ه ج//ای اینک//ه مثل//ه ی//ه_
.گربه نگران، به خودت بپیچی

نگرانم؛ امشب به سمت لیمون حرکت میکنیم؟_

.بستگی داره که وقتی به شهر رسیدیم، چی پیدا کنیم_

جین س//رش و پ//ایین اورد و ب//ا خش//می ناگه//انی ب//ه اون
خیره شد؛ بدون شک گرانت

.توی غیرمستقیم/ جواب دادن، استاد بود
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ه//وا خیلی تاری//ک ب//ود و نمیتونس//ت/ چه//ره گ//رانت رو
ببینه؛ تنها/ چیزی که میدید یک

پیکر سیاه رن//گ روی زمین ب//ود ام//ا مطمئن ب//ود ک//ه از
خشم جین آگاه شده و با

لبخندی ک//ه گوش//ه لبش رو ب//اال ب//رده ب//ود، ب//ه اون نگ//اه
.میکنه

جین خس//ته ت//ر از اون ب//ود ک//ه بخ//واد حس ش//وخ طبعی
داشته باشه؛ چند قدم ازش دور

شد و روی زمین نشس/ت، س/رش رو ب/ه زانوه/اش تکی/ه
داد و چشم هاش رو بست،

ح//تی ص//دای ک//وچیکی هم ایج//اد نش//ده ب//ود ت//ا ب//ه جین
هشدار بده ولی ناگهان گرانت

پشت سرش بود؛ با دست های قویش ماهیچه ه//ای ش//ونه
و گردن جین رو، ماساژ

.میداد

:گرانت با صدای آرومی زیر گوشش گفت

دوست داری امشب روی یه تخت واقعی بخوابی؟-
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و یه دوش واقعی بگیرم و یه غ//ذای واقعی بخ//ورم؛ آره-
.دوست دارم

.جین متوجه نبود که چقدر لحن صداش، حسرت بار بود

��پایان_فصل_هشت#

��شروع_فصل_#

ش//هری ب//ه این ب//زرگی حتم//ا هت//ل داره ولی نمیت//ونیم/_
ریسک کنیم و هتل بریم؛ شاید

بتونم کسی رو پیدا کنم که بدون سوال اض//افه، پانس//یونی
.رو در اختیارمون بزاره

.گرانت دست جین رو گرفت و بلندش کرد

.پس بیا بریم، منم دوست دارم امشب توی تخت بخوابم_

از م//زارع عب//ور ک//ردن و ه//ر چ//ه ق//در ب//ه ن//ور ش//هر
نزدیک میشدن، جین بابت اینکه

چطور به نظر می رسید نگرانتر شد و دستی ب//ه موه//ای
به هم ریخته اش زد؛

میدونس//ت ک//ه ص//ورتش و لب//اس ه//اش پ//ر از چ//رک و
.کثیفیه
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:جین پیشبینی/ کرد

.هیچکس مارو با این سر و وضع راه نمیده_

پول باعث میشه مردم کثیفی رو نادیده بگیرن._

.جین با شگفتی به او نگاه کرد

تو پول داری؟_

.یه پسر خوب همیشه باید آمادگی داشته باشه_

از فاص//له ی دور، ص//دای س//وت مخص//وص قط//ار، ک//ه
مثل ناله ای غم انگیز بود، در

هوا پیچی//د و نش//ون می//داد از حف//اظ جنگ//ل ه//ای ب//ارونی
پشت سرشون، خارج شدن؛ به

ش//کل عجی//بی، جین احس//اس آس//یب پ//ذیری میک//رد؛ ب//ه
گرانت نزدیکتر/ شد و زمزمه

:کرد

.احمقانست ولی من ترسیدم_

عادی//ه؛ بخ//اطر دور ب//ودن زی//اد از ش//هر، االن ش//وکه_
شدی ولی وقتی توی آب گرم
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.وان دراز بکشی، حس بهتری پیدا میکنی/

.از حاشیه شهر و درون تاریکی ها حرکت میکردن

بعضی از قس/مت ه//ای ش/هر آس/فالت ش/ده ب/ود؛ ج/اده ی
اصلی با فروشگاه های

.پررونقی/ آراسته شده بود

م//ردم راه م//یرفتن، میخندی//دن و گپ م//یزدن و از ج//ایی
بدون هیچ تردیدی، صدای

ج//وک ب//اکس میوم//د./ ت//ابلوی عم//ومی قرم//ز و س//فید
نوشیدنی ها، در پیاده

رو آویخت//ه ش/ده ب/ود و ب//اعث ش/د، حس کن/ه، از زم/انی
ناشناخته، پدیدار شده.

گرانت ناگهان متوقف شد و مکالمه ی آرومی رو با ی//ک
پیرمرد، شروع کرد؛ در

نه//ایت/ تش//کر ک//رد و ازش دور ش//د؛ همچن//ان محکم ب//ه
.بازوی جین چنگ زده بود

.دختر اولین پسرعمه شوهر خواهرش، پانسیون داره_
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جین با صدای بلن/د در ح/الی ک/ه بری/ده بری/ده/ ش/روع ب/ه
:خندیدن میکرد، گفت

میدونی/ که دختر اولین پس//رعمه خواهرش//وهرش، کج//ا_
زندگی میکنه؟

البته؛ از خیابون میریم پایین، میپیچیم چپ، بعد میپیچیم/_
راست، کوچه رو تا انتها

.دنبال میکنیم/ تا خبرمرگش، به یه چهاردیواری برسیم

.اگر تو اینطوری میگی باشه_

گرانت خیلی راحت خونه رو پی//دا ک//رد و جین ب//ه دی//وار
سفیدی که پانسیون رو

احاطه کرده بود، تکیه داد؛ گرانت زنگ رو ب//ه ص/دا در
اورد و با یک زن چاق و

چله و کوچولو که در رو باز کرده ب//ود مش//غول ص//حبت
شد؛ اون زن انگار تمایلی

نداشت افرادی که انقدر سیاه و کقیف بودن رو قبول کنه؛
گرانت یه دسته اسکناس

به زن داد و بهش توض//یح داد ک//ه اون و همس//رش روی
مزارع، تحقیقاتی، برای یک
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کمپانی داروسازی آمریکایی، انجام میدادن اما ماشینشون
خراب شده و مجبور شدن

چادر بزنن؛ بخاطر پ//ول ب//ود ی//ا داس//تان غم انگ//یزی ک//ه
گرانت تعریف/ کرد، مادام

ترج///وس تحت ت///اثیر ق///رار گ///رفت؛ ص///ورتش ح///الت
مهربونی به خودش گرفت، در رو

باز کرد و اجازه داد اونها وارد بشن.

با دیدن چهره خسته جین، صورت مادام خیلی مهربون//تر
:از قبل شد و گفت

!طفل معصوم بیچاره_

کثیف بودن جین رو نادیده گرفت و دس//ت ه//ای تپلش رو
دور شونه های اون،

.آویزون کرد

خیلی خس//ته ای، ن//ه؟ من ی//ه ات//اق خ//واب راحت و ی//ه_
تخت نرم، برای تو و آقا دارم

و یه چیز خوب براتون میارم ت//ا بخ//ورین؛ اونموق//ع حس
بهتری دارین نه؟
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جین نتونس//ت لبخن//دش رو ب//ه خ/اطر مهرب//ونی/ زن ت//یره/
پوست روبروش پنهون کنه و

:گفت

اینا همشون ف//وق الع//ادن، ولی بیش//تر از هم//ه من نی//از_
دارم که دوش بگیرم؛ امکانش

هست؟

:مادام با خوشحالی و غرور گفت

البته که آره؛ ما آب رو با تانکر گرم میکنیم؛ س//انتوس،_
از سان جوز، سوخت

.برای سوزوندن میاره

صحبت کردن رو متوقف کرد و به اونها اج//ازه داد وارد
خونه ی راحتش بشن، که

با کاشی های خنک و دیوار های سفید آرامش دهن//ده ای،
پوشیده شده بود.

:مادام با لحن پوزش طلبانه ای گفت

اتاق های باال قبال گرفته شده.فقط یه اتاق زیر پله خالیه_
ولی زیبا و خنک و
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.آرومه

ممنونم مادام تروجوس؛ اتاق های زیر پله م//ارو بیش//تر/_
.خوشحال میکنه

و دقیقا همینطور/ بود، اتاق ک//وچیکی ب//ود ب//ا ک//ف کاش//ی
کاری شده و دیوارهای سفید

ساده؛ هیچ وسیله ای ب//ه ج//ز ی//ک تخت دونف//ره/ ک//ه زی//ر
پنجره ای قوس دار و زیبا

قرار داشت، نبود؛ اتاق ی//ک س//رویس بهداش//تی کوچول//و
داشت، که توی اون چندتا

.طاس و کوزه و افتابه بود

جین مش///تاقانه ب///ه تخت زل زد؛ ب///ه اون بالش///ت ه///ای
پرزدار و گنده، که خیلی راحت

.به نظر میرسیدن

گرانت دوباره از مادام تشکر کرد؛ مادام رفت ت//ا چ//یزی
برای خوردن آماده کنه و

اونه//ا رو تنه//ا/ گذاش//ت. جین نگ//اه کوت//اهی ب//ه گ//رانت
انداخت و متوجه شد که بهش زل
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زده، به نحوی تنها بودن با اون توی اتاق خ//واب ب//ا تنه//ا
بودن باهاش توی جنگل

.فرق داشت

اول ت//و ب//رو حم//وم، فق//ط خ//واهش میکنم زی//ر دوش_
نخواب.

جین وقتش رو واسه اعتراض کردن تلف نکرد؛ به طبق//ه
پایین رفت و دنبال مادام

گشت، در نهایت/ اون رو که با خوشحالی در ح//ال این//ور
و اونور در آشپزخانه بود

:پیدا کرد؛ با دودلی گفت/

...ببخشید مادام_

جین نمیدونست/ چطور نیازش ب//ه لب//اس رو بع//د از دوش
گرفتن، در قالب کلمات بیان

.کنه

مادام با دیدنش، فورا به قض//یه پی ب//رد؛ چن//د دقیق//ه بع//د،
لباس شخصی سفید و ساده ای
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در دستاش چپونده شد و به س//مت حم//وم گرانبه//ای م//ادام
.راهی شد

سفال های حم/وم ب/ه ط//ور عمیقی ت//رک خ//ورده ب/ودن و
یک وان از مد افتاده منحنی،

در اونجا قرار داشت؛ وقتی ک//ه ش//یر آب رو ب//از ک//رد و
آب گرم جریان پیدا کرد،

.آهی از روی رضایت کشید

جین سریع کوله رو از کمربندش ب//از ک//رد و اون رو ب//ه
گوشه ای انداخت؛ لباس

ه//اش رو در اورد و خ//ودش رو ت//وی وان ان//داخت، بی
صبرانه منتظر بود که آب پر

بشه؛ آب گرم ماهیچ//ه ه//ای گرفت//ه اش رو تس//کین داد و
ناله ای از رضایت از گلوش

خارج شد؛ دوست داشت ساعت ها توی وان ب//اقی بمون//ه
ولی گرانت/ هم باید دوش

میگرفت، پس به خودش اجازه نداد که به وان تکیه بده و
استراحت کنه؛ سریعا الیه
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های کثیف بدنش رو شست و از اینکه دوباره تم//یز ب//ود،
حس خوبی داشت؛ بعد

موهاش رو شست و خوشحال ب//ود ک//ه گ//ره موه//اش ب//از
شد و دوباره مثل ابریشم بین

.انگشتاش سر میخورد

با عجله موهاش رو با حوله بست و تی//غ ریش ت//راش رو
از کوله اش در اورد؛ لبه

ی وان نشست و پا و زیر بغلش رو اصالح کرد؛ پوس//ت
بدنش صاف و پرطراوت

شده بود؛ لبخندی روی لباش شکل گرفت وقتی فکر ک//رد
امشب قراره دوباره بین

.دستای گرانت بخوابه

جین میخواست کامال تمیز باشه و بوی خوبی بده؛ به ه//ر
حال، بدست اوردن عشق

یه جنگج//و ک//ار راح//تی نب//ود؛ اون قص//د داش//ت از هم//ه
سالح هایی که داره استفاده

.کنه
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دندونش رو مس//واک زد و موه//اش رو ش//ونه ک//رد، بع//د
 سفید رو پوشید وخصیلباس ش

امیدوار بود مسافرای دیگه مادام رو، وقتی که میخواست/
مسیر بین حموم تا اتاق

.خواب رو طی کنه، نبینه

مادام بهش گفته بود لباس//ای ک//ثیف رو روی زمین حم//وم
بزاره و االن میتونست/ ببینه

که شسته شدن؛ جین کوله اش رو گرفت و سریعا از هال
عبور کرد و به اتاقی که

.گرانت منتظرش بود رفت

گ//رانت ی//ه ش//ونه اش رو ب//ه دی//وار تکی//ه داده ب//ود و از
پنجره بیرون رو تماشا میکرد؛

گرانت به او نگاه کرد. مردمک/ سیاه چشماش، در رن//گ
طالیی عنبیه اش، گشاد

شده بود؛ انگار دایره ای نازک و طالیی دور ی//ک دای//ره
.مشکی بزرگ کشیده بودن

جین متوقف ش//د، کول//ه رو کن//ار تخت گذاش//ت؛ ناگه//انی
احساس خجالت کرد؛ گرانت جوری بهش نگاه
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.میکرد که انگار هر لحظه میخواد به سمتش خیز برداره

االن حموم متعلق به توعه._

گرانت به آهستگی ایس//تاد؛ چش//م ه//اش رو از روی جین
:برنمیداشت،/ در نهایت/ گفت

چرا نمیری/ توی تخت خواب؟_

:جین زمزمه کرد

.ترجیح میدم منتظرت بمونم_

.وقتی اومدم توی تخت بیدارت/ میکنم_

.موهام... باید موهامو/ خشک کنم_

گرانت سرش رو تکون داد و از اتاق خارج شد؛ جین ب//ا
ضعف روی صندلی

نشست، طوری که گرانت بهش نگاه ک//رد، ب//اعث ش//د از
.درون بلرزه

سرش رو خم کرد و موهاش رو تند تن//د ب//ا حول//ه مالی//د،
بعد مشغول شونه زدن شد تا

خشک بشن؛ موه//اش خیلی بلن//د و پ//رحجم ب//ودن ج//وری
که وقتی گرانت به اتاق
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برگشت و در سکوت ایستاده بود، موهاش همچن//ان خیس
بودن. گرانت اون رو که

خم ش//ده ب//ود و ب//ا دس//ت ه//ای ظ//ریفش موه//ای ت//یره و
پرحجمش رو شونه میزد، تماشا

کرد.

جین بلند شد، سرش رو پرت ک//رد ت//ا موه//اش ب//ه س//مت
عقب و پشت شونه هاش برن

.و بعد برای لحظاتی فقط در سکوت به هم خیره شدن

گ/رانت/ اص/الح ک//رده ب//ود؛ احتم//اال از ریش تراش/ی ک/ه
توی حموم گذاشته بود، استفاده

.کرد

اولین ب//ار ب//ود ک//ه اون رو تم//یز و ب//دون ت//ه ریش چن//د
روزه اش میدید؛ خطوط سخت

.روی صورت زخمی اش باعث شد نفسش بند بیاد

: دررو پشت سرش قفل کرد و گفت

برای رفتن آماده ای؟_

!موهام... کامال خشک نشدن_
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.بزار همینطوری باشه_

:جین در سکوت لب زد

.عاشقتم_

گ//رانت/ لب//اس ه//ای تم//یزی ک//ه یکی از دختره//ای م//ادام
گرانت اورده بود، پوشیده بود

و یک سینی میوه/ و مق//داری ن//ون و پن//یر هم کن//ار لب//اس
هابود؛ جین بطور ناگهانی از

شرم سرخ شد وقتی که فهمید مادام تراجوس، سینی می//وه
رو دیشب برای اونها

.اورده بود، وقتی که مادام صداهایی رو از اتاقشون شنید

نگاه کوتاه/ و سریعی به گرانت ان//داخت و فهمی//د ک//ه اون
هم چنین فکری می کنه،

چون گوشه های لبش با لبخند سرگرم کننده/ ای، باال رفته
.بود

همچنین مادام تیشرت نرم و سفیدی برایش فرستاده بود و
با خوشحالی اون رو

پذیرفت؛ ترجیح میداد تیشرت/ مشکی تیکه پ//اره ش//ده اش
.رو دور بندازه

360



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

بع//د از اینک//ه تیک//ه ای پرتق//ال از س//ینی انتخ//اب ک//رد و
گازی به اون میوه آبدار زد، به

گ//رانت/ خ//یره ش//د ک//ه زیرپ//وش س//بز ت//یره/ اش رو می
.پوشید

با این لباس ها خیلی خوب به نظر میرسی._

.و بعد تیکه ای پرتقال رو جلوی دهان گرانت گرفت

.میدونم/_

لباس ها رو توی کوله بزار و آماده باش؛ وقتی برگشتم/_
.حرکت میکنیم

برگشتی؟ کجا میخوای بری؟

میخوام تالشمو کنم تا یه وسیله نقلیه پیدا کنم؛ اینبار کار_
.زیاد آسونی نیست

:جین اشاره کرد

.میتونیم از قطار استفاده کنیم_

.رایفل خیلی توی ذوق میزنه عسلم_

چرا نمیتونم/ باهات بیام؟_
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.چون اینجا جات امن تره_

:جین خودش رو موظف میدونست که یاد آوری کنه

.آخرین باری که منو ترک کردی توی دردسر افتادم_

همونط//ور/ ک//ه جین خ//ودش رو پ//ایین کش//ید ت//ا ی//ه ق//اچ
هندونه برداره، گرانت هم خودش

.رو پایین کشید تا بتونه به چشماش نگاه کنه

اگه خ//ودت رو ج//ایی ک//ه گفتم نگ//ه داری مطمئن ب//اش_
حالت خوب میمونه و توی

.دردسر نمیوفتی/

.من وقتی باتوام حالم خوبه_

.لعنتی، دعوا کردن با منو/ تمومش کن_

من دعوا نمیکنم، فقط دارم یه سری حقیقت/ های واضح_
دو بیان میکنم؛ تو کسی

هستی که داره دعوا میکنه.
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آتیش توی چشم های گرانت شعله کشید؛ خم ش//د، ج//وری
که بینی اش جلوی بینی/

جین قرار گرفت؛ زیر فش//ار عص//بی ک//ه داش//ت، کن//ترل
.کردن خودش سخت بود

در ح//الی ک//ه دن//دون قروچ//ه میک//رد، کلم//ات ب//ا تاکی//د و
:فاصله، از دهانش خارج شدن

اگر توی خونه بمونی/ و س//عی نک//نی ب//ه زن//دگیت/ دری_
بزنی، یه معجزه اتفاق

.می افته

:جین اعتراض کرد

.من هیچوقت به زندگیم دری نزدم_

.مشخص میشه_

جین خودش رو روی ص//ندلی پ//رت ک//رد و لب ورچی//د؛
گرانت مشتش رو گره کرد،

بعد ب//ه س//مت جین رفت و اون رو از روی ص//ندلی بلن//د
کرد.

.برای تغییر/ خوب، آماده باش_

.گرانت متوجه شد که چقدر، لحنش خواهشمندانه بود
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من یه ساعت دیگه برمیگردم یا..._

:جین هماهنگ با گرانت جمله اش رو تموم کرد

ی//ا بیش//تر؛ باش//ه منتظ//رت/ میم//ونم،/ ولی از این وض//ع_
.خوشم نمیاد

گ//رانت/ قب//ل از اینک//ه از ک//وره در ب//ره اونج//ا رو ت//رک
.کرد

جین ملچ و مل//وچ کن//ان مش//غول خ//وردن می//وه/ ش//د و ب//ه
طرز وحشتناکی، خوشحال بود

که یه چیز تر و تازه و ش/یرین داره میخ/وره؛/ ب/ا خ/ودش
فکر کرد که گرانت/ بهش

گفت داخ//ل خون//ه بم//ون ن//ه داخ//ل ات//اق؛ همونط//ور ک//ه
گرانت دستور داد، اول همه چیز

.روی برای رفتن آماده کرد

مادام رو بیرون اتاق دید و باهمدیگ//ه گپ دلچس//بی زدن؛
مادام با سروصدا در

آشپزخونه مش//غول تهی//ه غ//ذا ب//رای اف//راد پانس//یون/ ب//ود؛
دخترهای مادام با کشش خونه
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رو تمیز/ میکردن و رخت و لباسی به اندازه ی ی//ک ک//وه
رو میشستن./ وقتی گرانت

برگش///ت/ جین رو دی///د ک///ه ی///ه کاس///ه خم///یر ن///ون بین
بازوهاشه؛ اون اول به اتاقشون رفته

بود و وقتی اون رو در آشپزخونه پیدا ک//رد، چش//م ه//اش
.پر از آسودگی شد

جین حض//ورش رو حس ک//رد، س//رش رو ب//اال گ//رفت و
.لبخند زد

همه چیز مرتب/ شد؟_

آره.آماده ای؟_

سریعتر/ از چیزی که فکرشو کنی، آماده میشم._

جین مادام رو بغل ک//رد و ازش تش//کر ک//رد؛ گ//رانت ب//ه
ورودی در تکیه داده بود و

.اون رو تماشا میکرد

به همین راحتی همه رو جادو میکرد؟ مادام نیشش رو تا
بناگوش برای اون باز

.کرده بود
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سفر خوبی رو براش آرزو ک//رد و از ازش دع//وت ک//رد
که دوباره به اینجا برگردن؛

برای دو زوج عاشق همیشه ات//اقی ت//وی خون//ه تراج//وس
.ها وجود داره

کول//ه اش//ون رو جم//ع ک//ردن و گ//رانت/ رایف//ل رو روی
شونه اش گذاشت، ریسک جلب

شدن توجه ها رو خرید؛ نمیتونست رایفل رو رها کنه.ت//ا
وقتی شب بشه از

کاس//تاریکا خ//ارج میش//دن، ولی ت//ا وق//تی ک//ه در مس//یر
هستن، نمیتونست/ گارد خودش

.رو پایین نگه داره

ت//ارگو مص//رانه دنبالش//ون ب//ود و ت//وی این مس//یر، ه//ر
.اتفاقی میتونست/ بیوفته

وقتی از کوچه خارج شدن جین ب//ه او نگ//اهی ان//داخت و
:گفت

دقیقا چیکار کردی؟_

یه کشاورز میخواد به لیمون بره؛ ما رو سوار ماشینش_
.میکنه
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بعد از اتفاقاتی ک//ه ت//وی چن//د روز گذش//ته افت//اد، جین ب//ا
خودش فکر کرد یه سواری

آروم و زیبا و بدون ترس از ش//کار ش//دن توس//ط ت//ارگو،
چقدر میتونه لذت بخش

باشه.

همینک/ه ب//ه آخ/ر کوچ/ه نزدی//ک ش//دن، ی/ه م//رد ناگه//انی
جلوشون ایستاد.گرانت/ فورا

واکنش نش//ون داد؛ جین رو ب//ه کن//اری کش//ید ام//ا قب//ل از
اینکه بتونه رایفل رو از شونه

اش پایین بیاره، لوله یه تفنگ/ روی س//رش نش//ونه گرفت//ه
.شد

چند مرد وارد کوچه شدن؛ همشون مسلح بودن؛ همش//ون
با اسلحه هاشون، گرانت/

.رو نشونه گرفته بودن

جین نفسش بند اومد و چشم ه//اش ب//ا وحش//ت گش//اد ش//د؛
بعد متوجه مردی که در

.وسطشون قرار داشت، شد و قلبش از حرکت ایستاد
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االن گرانت قرار بود بمیره؟ به خاطر اون؟

.نمیتونست تحمل کنه، باید یه کاری میکرد؛ هرکاری

:جین گریه کرد و با صدای خوشحالی، داد زد

!مانوعل_

به سمت تارگو دوید و دست هاش رو دور اون حلقه کرد
:و گفت/

...خیلی خوشحالم که پیدام کردی_

��پایان_فصل_نه#

��شروع_فصل_#

جین میدونست اون قصد داره چیکار کنه؛ اون میخواست/
قدرت و کنترلش رو به

گ//رانت/ نش//ون ب//ده و از جین هم ب//ه عن//وان اس//لحه اش
استفاده کرده بود، وقتی که

تارگو سرش رو بلند کرد، لبخندی ظالمانه روی لب های
.خوش فرمش نشسته بود

:تارگو با صدای نرمی گفت/

االن دارمت دخ////ترکوچولو، ت////و ک////امال در ام////انی؛_
همونطور/ که گفتی این مرد
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.دیوونه، نمیتونه بیشتر/ از این اذیتت/ کنه؛ بهت قول میدم

خنده تمسخرآمیزی کرد؛ سرش رو ب//ه س//مت گ//رانت خم
:کرد و گفت

فقط یک مرد با چشم های زرد و صورت زخمی وجود_
داره، که میتونه مثل یه

گرب//ه ی بی سروص//دا ت//وی جنگ//ل ح//رکت کن//ه؛ ت//و ی//ه
افسانه ای و همین طرز تفکر،

.باعث شکستت شد

گرانت ساکت بود؛ توجهش االن به تارگو جلب شده ب//ود؛
جین رو نادیده گرفت

انگار اصال وجود نداره، حتی یک ماهیچه اش هم تک//ون
نمیخورد؛ انگار تبدیل به

سنگ شده بود؛ اون ح//تی نفس هم نمیکش//ید؛ بی تح//رکی
شدیدش روی اعصاب بود،

اما ظاهرا مثل یه حیوون وحشی، منتظر/ یه لحظ//ه ع//الی
.بود تا خیز برداره

369



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

اما اون یک نف//ر در براب//ر چن//د نف//ر ب//ود، انگ//ار چن//دین
شغال یک پلنگ رو محاصره

کرده بودن؛ افرادی که اسلحه اشون رو به سمتش نش//ونه
گرفته بودن، آشکارا

.استرس داشتن

باید جالب باشه که بدونم کی بهت پ//ول داد، ت//ا اینک//ارو_
کنی؛ خیلی های دیگه هم

منتظ//ر این فرص//ت هس//تن، ت//ا ازت این س//والو بپرس//ن؛
ببندینش و بندازینش پشت

.کامیون

تارگو به افرادش دستور داد و همچنان دستش دور ش//ونه
های جین بود؛ جین خودش

رو مجبور/ کرد نبینه، ک//ه گ//رانت رو دارن میبن//دن و ب//ه
سمت کامیون میکشن؛ به

جاش لبخنده خیره کننده/ ای به تارگو زد و س//رش رو ب//ه
شونه اش تکیه داد و زمزمه

:کرد

.من خیلی وحشتزده شده بودم_
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البته که شده بودی دخترکوچولو، ب//ه خ//اطر همین ب//ود،_
که دیروز جلوی افراد من،

توی جنگل، مقاومت کردی؟

جین باید میدونست/ که اون باهوش تر از اونه، که بخ//واد
بهش اعتماد کنه؛ چشم

هاش رو با ناباوری گشاد کرد و گفت:/

اونا افراد تو ب//ودن؟ پس چ//را بهم نگفتن؟ اونه//ا من رو_
به اطراف هل میدادن و

من... من ترس//یدم ک//ه بخ//وان بهم حمل//ه کنن؛ من برنام//ه
ریزی کرده بودم که از دست

اون مرد دیوون//ه ف//رار کنم و اینک//ار رو هم ک//ردم، البت//ه
اگر افرادت اونقدر سروصدا

ایج////اد نمیک////ردن و اون رو مس////تقیما ب////ه س////مت من
.نمیکشوندن

:صدای جین از خشم میلرزید؛ تارگو گفت/

.دیگه تموم شد، االن من ازت مراقبت میکنم_
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بعد جین رو به س//مت ک//امیون ه//دایت ک//رد؛ بهش کم//ک/
کرد وارد اتاقک بشه و بعد

خودش هم کنارش نشست و ب//دون هی ح//رف اض//افه ای
.به راننده دستور حرکت داد

این دقیقا همون چیزی بود که جین ازش میترس//ید؛/ اینک//ه
توسط تارگو محافظت بشه،

اما باید برای مدتی نقش بازی میکرد تا تارگو رو متقاعد
کنه کامال بی گناهه؛ اولین

بار جین اون رو به خوبی فریب داد، اما ب//رای ب//ار دوم،
.کار سخت تر شده بود

:جین به تارگو تکیه داد و با لحن معصومانه ای پرسید

کجا داریم میریم؟ به کشتزار برمیگردیم؟ هیچ ک//دوم از_
لباس هام رو با خودت

اوردی؟ اون م//رد ام//روز ص//بح این پ//یراهن رو بهم داد
ولی واقعا دلم میخواد لباسای

.خودم رو بپوشم/

اعتراف میکنم خیلی نگرانت بودم، جوری ک//ه فرص//ت_
نشد درباره ی لباس هات
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فکر کنم.

تارگو روی صندلی لم داد؛ دست ه//ای ق//ویش هن//وز دور
.شونه های جین بودن

جین لبخن///دی ب///ه اون زد؛ ت///ارگو ب///ه ش///کل عجیب و
غیرطبیعی/ جذاب بود؛ چهره ای

ع//الی و ب//دون نقص و هیک//ل ف//وق الع//اده ای داش//ت؛
جوری به نظر می رسید، که نیمه

.انسان و نیمه خداست

س//اله باش//ه، در ح//الی ک//ه جین۲۰به نظر می رسید ک//ه  
میدونست،/ اون نزدیک به

چه///ل سالش///ه؛ زم///ان روی اون ت///اثیری نذاش///ته ب///ود؛
هیچگونه چروکی روی صورتش

وجود نداشت، حتی اون چین های جذابی که گوش//ه چش//م
های گرانت، وجود داشت،

.رو هم نداشت؛ تنها نقطه ضعفش غرورش بود

قصد داشت جوری جین رو اغوا کنه تا با تمایل خ//ودش،
بخواد باهاش باشه؛ البته
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همه ی این ها تا زمان گ//رفتن میک//روفیلم، ادام//ه داش//ت؛
بعد از اون میتونست/ جین

رو بدون هیچ پشیمونی/ دور بندازه؛ جین فق//ط میک//روفیلم
رو داشت تا از خودش

محافظت کنه و فقط خودش رو داش//ت، ت//ا بتون//ه گ//رانت/
رو در امنیت نگه داره؛

ذهنش ب//ه دوران افت//اد، دنب//ال راهی میگش//ت ت//ا دس//ت
گرانت رو از بند آزاد کنه و یه

اسلحه در اختیارش ب//زاره؛ تنه//ا چ//یزی ک//ه گ//رانت/ نی//از
داشت یک برتری کوچیک

.بود

.اون مرد کیه؟ به نظر میاد که میشناسیش_

خودش رو معرفی نکرد؟ تو چن//د روز رو ب//ا اون تنه//ا_
گذروندی عشقم، مطمعنا

.اسمش رو میدونی/

گرانت اسمی بود که همه میشناختن؟ اصال اسمش گرانت/
بود؟ نمیتونست/ بیشتر از

این فکر کنه.
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اون بهم گفت/ اس//م واقعیش ج//و تایس//ونه؛ اس//م واقعیش_
نیست؟

جین با صدایی که ناباوری در آن موج م//یزد، این س//وال
رو پرسید؛ با چشم های

قهوه ایش به تارگو خیره شد و پلک زد، انگ//ار ک//ه خیلی
حیرت زده شده بود؛ به

.طرز عجیبی، تارگو دودل بود و تردید داشت

شاید اون خ//ودش رو االن اینط//وری ص//دا میزن//ه، ولی_
اگه همون کسی که فکر

.میکنم، باشه؛ یه زمانی بهش پلنگ میگفتن/

تارگو مضطرب بود؛ دست های گرانت رو بسته بودن و
تا مرد مسلح، اون رو۱۰

نش//ونه گرفت//ه ب//ودن، ولی ت//ارگو همچن//ان از حض//ورش
مضطرب بود؛ دودلی که

ت//ارگو داش//ت، نش//ون می//داد ک//ه اس//م واقعی گ//رانت رو
نمیدونست و نمیخواست/ کم

.بودن اطالعاتش درباره ی اون رو مشخص کنه
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پلنگ؛ میتونست بفهمه که چط//ور این اس//م و ش//هرت رو
بدست اورده، با چشم های

طالیی و پنجه ه//ای مرگب//ارش؛ تش//ابه بینش//ون/ غیرقاب//ل
انکار بود، اما اون یک مرد

هم بود؛ مردی که بین بازوه//اش خوابی//د، در ت//اریکی از
اون محفاظت کرد و بخشی

از وجودش رو به اون نش//ون داد ک//ه جین فک//ر میک//رد،
اصال وجود نداره؛ به خاطر

گرانت بود که احساس کامل بودن، میکرد؛ اون یک مرد
بود نه یک آفریده ی

غیرطبیعی؛/ اون میتونست/ آسیب ببینه و خ//ونریزی کن//ه؛
اون میتونست/ بخنده، خنده

ای عمیق و خشدار که قلب جین رو از جا میکند؛ بعد از
گرانت، با نشستن کنار

تارگو، احساس نجس بودن میکرد.

:جین خنده پرطنینی/ کرد و گفت/
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خیلی مبهم ب//ه نظ//ر میرس//ه؛ منظ//ورت/ این//ه ک//ه اون_
جاسوسه؟

البته که نه، اون یه سرباز پولکیه؛ هر کسی میتونه اون_
رو اجیر کنه تا کارهای

.کثیفی/ انجام بده

مث//ل گروگ//ان گ//رفتن من؟ چ//را اون اینک//ارو ک//رد؟_
منظورم اینه که هیچکس به

خاطر من باج نمیده؛ پدرم ح//تی باه//ام ص//حبت نمیکن//ه و
قطعا خودمم، هیچ پولی

.ندارم که بهشون بدم

.شاید ازت چیز دیگه ای میخواست_

جین سعی کرد صدا و حالت صورتش رو پ//ر از ح//یرت
:کنه

.ولی من هیچی ندارم_

:تارگو لبخندی به اون زد و گفت

.شاید داری ولی ازش خبر نداری_

چی؟ تو میدونی؟_
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.به وقتش عشقم، باید بفهمیم_

:جین ناله ای کرد و لب ورچید

.هیچکس هیچی بهم نمیگه_

ثانیه خودش رو در هم//ون ح//الت نگ//ه داش//ت،۳۰حدود  
بعد مثل یه بچه بی طاقت با

:ذویق ازش پرسید

کجا داریم میریم؟_

.فقط به سمت پایین این خیابون میریم،/ عشقم_

اون ها در حاشیه شهر بودن و بجز چند خونه خراب//ه در
آخر خیابون، چیزی دیده

نمیش//د؛ خیلی ظ//اهر ب//دی داش//تن؛ دیواره//ا ف//رو ریخت//ه
بودن؛ سقف کوچیک از چند جا

جمع شده بود؛ یک در آبی رن//گ از ل//والی کج ش//ده اش
آویزون بود؛ مقصدشون

خرابه ها بود؛ وقتی که کامیون، کنار در آبی رن//گ نگ//ه
داشت و بهش کمک/ کرد تا

پیاده بشه، جین کامال متوجه شد چرا، تعداد کمی آدم اون
اطراف بود و همون چندتا
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آدمی ک///ه در مجاورتش///ون ب///ودن، ب///ا دی///دن ت///ارگو و
افرادش، چشم هاشون رو

.برگردوندن و با دست پاچگی، از اونجا دور شدن

گرانت رو از کامیون ب//یرون اوردن و ب//ه س//مت در ه//ل
دادن؛ گرانت تلو تلو خورد

ولی قبل از اینکه با سر بره توی ساختمون، کمی تعادلش
رو بدست اورد؛ کسی با

دهن بسته خندید؛ وقتی گرانت/ صاف ایس//تاد ت//ا ب//ه کس//ی
که اینکارو کرد، نگاه خیره

روی اعصابش رو بندازه، جین ردی از خ//ون رو ک//ه از
گوشه ی لبش سرازیر شده

ب//ود دی//د؛ لبش ش//کافته ش//ده و ورم ک//رده ب//ود؛ قلب جین
ایستاد و نفسش قطع شد؛ یه

نفر وقتی دس//ت گ//رانت از پس//ت بس//ته ب//ود، بهش آس//یب
.زد

ناگه//ان خش//م مث//ل م//وجی درونش ب//ه ح//رکت در اوم//د،
تالش زیادی برای پنهون کردن
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خشم اش کرد که باعث شد از درون بلرزه؛ بعد به س/مت
.تارگو برگشت/

قراره اینجا چیکار کنیم؟_

فقط میخوام چندتا سوال از این دوس//تمون بپرس//م، چ//یز_
.مهمی نیست/

همچنان چند نفر سفت و سخت جین رو تا داخل ساختمان
.اسکورت میکردن

وقتی حرارت زیادی به ص//ورتش برخ//ورد ک//رد، ح//التی
شبیه به خفگی پیدا کرد؛

ساختمون قدیمی مثل یه کوره بود و ه//وا ب//ه ش//کلی گ//رم
بود که نفس کشیدن رو

غ//یرممکن میک//رد؛ قط//رات ع//رق ف//ورا روی پوس//تش
نشست و سرگیجه پیدا کرد؛

.نمیتونست اکسیژن کافی وارد ریه هاش کنه

ظاهرا تارگو از یک انبار کاال ب//ه عن//وان پایگ//اه اس//تفاده
کرده بود، چون وسایل و

.ابزار زیادی در اطراف پراکنده شده بودن
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ت//ارگو، گ//رانت رو ب//ا محافظ//ا ره//ا ک//رد و جین رو ب//ه
سمت عقب ساختمون برد؛

جایی که چندتا اتاق کوچیک به هم متصل بودن، احتم//اال
اتاق های سابق اداری

ب//ودن؛ اونج//ا هم ب//ه هم//ون ان//دازه پرح//رارت ب//ود ولی
پنجره ی کوچیکی داشت، که

باز بود و اجازه میداد هوای تازه وارد اتاق بشه.

ات//اقی ک//ه ب//ه اون رفتن ک//ثیف/ ب//ود؛ ت//وده ی زی//ادی از
کاغذها روی هم تلنبار شده بودن

و در گوشه و کنار اتاق، تار عنکبوت/ وجود داشت؛ ی//ک
میز چوبی قدیمی، که یک

پایه نداشت، گوشه اتاق کج شده بود و ب//دون ش//ک، ات//اق
.بوی گند موش میداد

جین ب//ه س//رعت بی//نیش رو چین داد و ب//ا تنف//ری واقعی
:گفت

!عق_

:تارگو گفت
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.بابت اتاق متاسفم_

:یکی از لبخندهای جذابش رو تحویل جین داد و گفت/

ما زیاد اینجا نمیمونیم؛ آلفانسو اینج//ا باه//ات میمون//ه ت//ا_
من چند تا سوال از دوستمون

درباره فعالیت هاش و اینکه کی استخدامش کرد تا تو رو
.بدزده، میپرسم/

چ//یزی ک//ه گفت/ ب//ه این مع//نی ب//ود ک//ه همچن//ان تحت
حفاظته؛ اعتراضی نکرد چون

نمیخواست/ به تردیدش دامن بزنه؛ پوستش مور مور شد؛
اینکه با چه روشی

میخواست از گرانت سوال بپرسه وحش//تزده اش میک//رد؛
باید سریعتر کاری میکرد

.ولی چیزی به ذهنش نرسید

: باصدای آهسته ای گفت

زیاد طول نمیکشه._

آلفانسو با دقت مراقبش ب//اش، دلم نمیخ//واد اینب//ار کس//ی_
.اون رو از من بدزده
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جین متوجه شد که آلفانسو یکی از نگهبان ه//ایی ب//ود ک//ه
توی کشتزار ازش مراقبت

.میکردن

وقتی که تارگو رفت و در رو پشت سرش بست، جین از
زیر مژه های بلندش به

.آلفانسو خیره شد و لبخندی جذاب زد

:جین به اسپانیایی پرسید

تو یکی از نگهبانای کشتزار بودی؟_

.آلفانسو از روی بی میلی سرش رو تکون داد

فهمی//دم چه//ره ات آشناس//ت؛ من هیچ//وقت م//رد ه//ای_
.خوش قیافه رو فراموش نمیکنم

جین نمیدونس//ت دقیق//ا ب//ه آلفانس//و چی درب//اره اش گفتن،
ولی هر چی که بود اون

.تمایلی به صحبت کردن باهاش نشون نداد

جین به اطراف اتاق نگاه کرد و تالش کرد، چیزی ببین//ه
که بتونه ازش به عنوان

.اسلحه استفاده کنه
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گوش به زنگ بود تا ص/دایی از انب/ار بش/نوه، اعص/ابش
به هم ریخته بود؛ تارگو

چیکار میکرد؟

...اگه به گرانت آسیب بزنه

چند دقیقه گذشته بود؟

دقیقه؟۵ 

یا کمتر؟۱۰

هیچ نظری درب//ارش نداش//ت؛ ناگه//ان نتونس//ت/ بیش//تر از
این تحمل کنه و به سمت در

رفت؛ آلفانسو دستش رو جلوی در دراز کرد و مانع اون
.شد

:با بی طاقتی گفت

میخوام تارگو رو ببینم، اینجا خیلی گرمه دیگ//ه نمیت//ونم_
.تحمل کنم

.باید اینجا بمونی_

اینک//ارو نمیکنم؛ عوض//ی نب//اش آلفانس//و، اون اهمی//تی-
نمیده؛ میتونی/ باهام بیای، اگر
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.اجازه نداری که از دیدت خارج بشم

جین به سرعت از زی//ر دس//تش در رفت و قب//ل از اینک//ه
آلفانسو بتونه متوقفش کنه در

رو باز کرد؛ به دنبالش حرکت کرد ولی جین تند و ت//یز،
از دفترکار های به هم

پیوس//ته رد ش//د؛ همینک//ه وارد انب//ار ک//االی اص//لی ش//د،
صدای مشت های سنگینی، که

.به جسمی برخورد میکرد رو شنید

دو م//رد گ//رانت رو از ب//ازو بین خودش//ون نگ//ه داش//ته
بودن؛ مرد دیگه مقابلش ایستاده

بود و به اون مشت می کوبید.

ت///ارگو گوش///ه ای ایس///تاده ب///ود و لبخن///د کوچی///ک/ و
.غیرانسانی روی لب هاش بود

س//ر گ//رانت روی س//ینه اش خم ش//ده ب//ود و قط//ره ه//ای
خون، از روی صورتش به

.زمین، می چکید

:تارگو با صدای مالیمی/ گفت
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سکوت تو چیزی به جز درد بیشتر/ بهت نمی//ده، دوس//ت_
من؛ به من بگو کی اجیرت

.کرده، االن تنها چیزیه که میخوام بدونم

گرانت چیزی نگفت؛ یکی از مردهایی ک//ه نگهش داش//ته
بود، به موهاش چنگ زد و

سرش رو باال اورد؛ قبل از اینکه آلفانس//و بتون//ه ب//ازوش
رو بگیره،/ جین صورت

.گرانت رو دید

:با صدای تیزی گریه کرد و گفت

!تارگو_

توجه همه به جین جلب شد؛ ابروه/ای ت/ارگو ب/ه هم گ/ره
:خورد و گفت

.تو اینجا چیکار میکنی؟ آلفانسو، برگردونش_

:جین آلفانسو رو به عقب هل داد و جیغ زد

ن//ه، اونج//ا خیلی گرم//ه، من اونج//ا نمیم//ونم؛ واقع//ا این_
خیلی زیادیه؛ من زمان

وحشتناکی رو توی اون جنگل گذرون//دم و فک//ر میک//ردم
اگه منو نجات بدی، از همه
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این چیزا راحت میشم، اما نه، تو منو توی این آشغالدونی
بنجل اوردی و منو توی

.اون اتاق کثیف/ رها کردی

:تارگو به سمت جین اومد، بازوهاش رو گرفت و گفت/

جین، جین... تو این چیزا رو نمیفهمی، چند دقیقه دیگ//ه_
اون چیزی که میخوام رو

بهم میگه؛ تو دوست نداری بدونی/ کی استخدامش کرده؟

ت//ارگو اون رو از انب//ار دور ک//رد؛ دس//تش رو پش//تش
گذاشت و به سمت دفتر

.کار برد

.صبور باش عشقم_

جین آرام شد و مطیعانه حرکت کرد؛ ریس//ک ک//رد و ب//ه
عقب، جایی که گرانت بود

نگاه کوتاهی انداخت؛ متوجه ش//د ک//ه اون مرده//ا ض//ربه
زدن به گرانت رو متوقف

.کردن تا تارگو برگرده
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گ//رانت در چن//گ اونه//ا خم ش//ده ب//ود و ح//تی نمیتونس//ت/
...صاف بایسته

:تارگو با خشونت/ گفت

تو باید اینجا بمونی؛ قول بده، باشه؟_

قول میدم._

جین با لبخندی روی صورتش به س//مت ت//ارگو برگش//ت؛/
تارگو به هیچ عنوان ضربه

ای که به سمتش می اوم//د رو ندی//د؛ جین مش//تی ب//ه زی//ر
بینی اش کوبید؛/ سر تارگو به

.عقب رفت و خون به بیرون جهش پیدا کرد

قب//ل از اینک//ه بتون//ه از درد ی//ا تعجب/ فری//اد بزن//ه، جین
آرنج اش رو به شبکه عصبی

چش//م ه//اش کوبی//د. ت//ارگو از درد ب//ه خ//ودش پیچی//د و
خرخر کرد؛ جین کامال شبیه به

رقصنده های باله، زانوش رو باال اورد و زیر چون/ه اش
کوبید و تارگو مثل یه

.عروسک شکسته، بیهوش روی زمین افتاد
388
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جین در ذهنش از پدرش، ب//ابت/ پافش/اری ب//رای رفتن ب//ه
کالس دفاع شخصی، تشکر

.کرد

به سرعت خم شد و هفت تیر تارگو رو از جلد چ//رمیش،
.بیرون اورد

همینکه از درگاه عبور کرد، صدای شلیکی در ساختمون
پیچید؛ جین خشکش زد و

:ناله کرد

!نه_

.و بعد خودش رو به سمت صدا کشوند

وقتی که جین خودش رو ت//وی بغ//ل ت//ارگو پرت//اب ک//رد،
گرانت با خشم شدیدی اشباع

شد؛ مطمئن بود که صورتش سرخ شده ولی اون آموزش
دیده بود، که خودش رو

کن//ترل کن//ه؛ این کن//ترل رو حف//ظ ک//رد، هرچن//د ب//ا م//رز
دیووانگی فاصله ای نداشت؛

بعد سرخی صورتش برطرف شد و تحقیر جای خشم رو
.گرفت
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لعنتی، چه انتظاری داشت؟

.جین به طرز ماهرانه ای روی پای خودش می ایستاد

اول تارگو رو شیفته خودش کرد، بعد گ//رانت اون رو از
تارگو دزدید و جین به

همون راحتی که ت//ارگو رو ش//یفته خ//ودش ک//رد، گ//رانت
.رو هم طلسم کرد

االن تارگو برگشته بود و توی م//وقعیت/ به//تر و ب//االتری
قرار داشت، پس سالیوان،

.فراموش شد

گرانت حتی به طرز دردآوری جین رو تحسین کرد، ک//ه
چقدر سریع و با دقت،

.شرایط رو به نفع خودش تغییر داد

حس خیانتی که بهش شده ب//ود، ب//اعث س//رگیجه اش ش//د؛
هیچ چیز اون لحظه راضیش

.نمیکرد جز اینکه با دستاش جین رو خفه کنه

لعنت بهش، به خاطر دروغگو ب//ودنش؛ ه//رز ِ ه کوچول//و
!ِ ی خیانتکار
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اون باید میدونست؛/ باید شک میکرد که نگ//اه معص//ومانه
اش چیزی به جز یه نمایش

.خوب نیست

غریزه های قدیمی اش، که کمی کنار گذاشته شده ب//ودن،
با شدت بهش نفوذ کردن؛

.همه چیز رو درباره ی اون عوضی فراموش کرد

اول باید مواظب خودش باشه، بعد ح//ال جین رو بگ//یره؛
اون مثل یه گربه توی بغل

تارگو، خودش رو جمع کرده ب//ود؛ در ح//الی ک//ه گ//رانت
میدونست/ اگه سریعا فکری

.به حال خودش نکنه، قرار نیست/ زنده بمونه

جین فق//ط از اون اس//تفاده نک//رد، بلک//ه اون رو مث//ل ی//ه
عروسک خیمه شب بازی، به

رقص در اورد و ک//اری ک//رد ک//ه گ//رانت ب//ه س//ازش
برقصه.

گرانت فراموش نکرد که باید شغلی که بهش واگ//ذار ش//د
رو، تموم کنه؛ باید جین رو
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از کاستاریکا ببره بیرون، البته اگر زنده بمون//ه؛ و وق//تی
دوباره دستش به جین

.برسه، بهش میفهمونه، یه من ماست چقدر کره داره

دستاش از پشت بس//ته ش//ده ب//ودن و توس//ط دو ت//ا آدمکش
.اجیر شده، سرپا ایستاده بود

کسی تو رو استخدامت کرده یا االن مستقل کار میکنی؟_

:گرانت لبخد مالیمی/ زد و گفت

.نه االن عضو فرقه مسیحیان پروتستان هستم_

با یک تک//ون س//ر ت//ارگو، مش//تی ب//ه ص//ورتش برخ//ورد
کرد، لبش پاره شد و دهنش پر

از خون شده بود؛ ضربه بعدی ب//ه وس//ط ص//ورتش ب//ود،
که اگه دوتا محافظ دستاشو

از پشت نگ//ه نداش//ته ب//ودن، میتونس//ت/ ض//ربه رو خن//ثی
.کنه

:تارگو غرید

واقعا، من ب//رای این چ//یزا وقت ن//دارم؛ ت//و رو ب//ا اس//م_
پلنگ میشناسن؛ تو مردی

.نیستی که واسه هیچی، کاری انجام بده
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.البته که هستم؛ من یه موسسه خیریه متحرک هستم_

مشت بع/دی روی گون/ه اش ف/رود اوم/د و س/رش رو ب/ه
عقب پرت کرد.

این رفیقم//ون/ ی//ه بوکس//ور/ واقعی//ه؛ اون مش//ت ه//اش رو
.خیلی با دقت میزنه

ضربه ها اول به صورت و بع//د ب//ه دن//ده ه//ا و کلی//ه اش
برخورد کردن و درد سراسر

بدن گرانت پیچید؛ نفس نفس میزد، صورتش ت//یره و ت//ار
شده بود ولی ذهنش همچنان

.شفاف و واضح کار میکرد

عم///دا زانوه///اش رو خم ک///رد و وزنش رو روی دوت///ا
محافظی که دستش رو نگه

.داشته بودن، انداخت

بع//د ص//دای جین رو ش//نید؛ ص//داش پ//ر از ب//دخلقی و
خواهش بود، طوری که گرانت/

.قبال هرگز نشنیده/ بود
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ت////ارگو پیش جین رفت و ب////اهم از اونج////ا دور ش////دن؛
مردهای اطرافش به اون توجه

.نمیکردن

گرانت خودش رو بیش//تر خم ک//رد و عم//دا روی بن//دهای
دور مچ دستش فشار اورد؛

وقتیک//ه گ//ره ت//وی دس//ت راس//تش س//ر خ//ورد، خش//می
.مهارنشدنی درونش ایجاد شد

اون دست ه//ای ق//وی داش//ت؛ دس//ت ه//ایی ک//ه میتونس//تن
نابودگر باشن؛ میتونست از

قدرت اونها برای باز ک//ردن طن//ابی ک//ه دور مچش بس//ته
.شده بود، استفاده کنه

دس//تاش رو ت//ا اونج//ایی ک//ه میتونس//ت، ب//ا ق//درت از هم
فاصله داد و باعث شد، طناب

کشیده بشه؛ بعد فشار رو برداشت و گذاشت طن//اب پ//ایین
تر سر بخوره؛ دوبار

اینک//ار رو ک//رد و طن//اب بص//ورت/ حلق//ه ای ش//ل، ت//وی
.انگشتاش افتاده بود
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نگاه موشکافانه ای به اطراف انداخت و فهمید هیچک//دوم
توجه زیادی بهش نمیکنن؛

حتی اون بوکسور، که ضربه هاشو متوق//ف ک//رده ب//ود و
منتظر بود تارگو از

.هرجایی که رفته بود، برگرده

جین هم توی دید نبود؛ االن وقتش بود.

دو مردی باالی سرش بودن رو مثله اسباب بازی به درد
نخور دور انداخت؛ برای

چند ثانیه کوتاه همه گیج ش//ده ب//ودن و هم//ون چن//د ثانی//ه،
چیزی بود که گرانت/ نیاز

.داشت

رایفل رو قاپید و با ته اس//لحه، ب//ه زی//ر چون//ه م//ردی ک//ه
تفنگ/ رو ازش گرفته بود،

کوبید و اون رو به عقب پرت کرد و بعد با پاش، ض//ربه
ای چرخشی به صورت

سرباز زد. سربازهای بیچاره هیچ شانسی نداشتن؛ اونه//ا
اموزش هایی که دیده بود
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رو ندیده ب//ودن و تجرب//ه ای ک//ه طی س//الها بدس//ت اورده
بود رو نداشتن؛ نمیدونستن

چه عکس العملی، به شخصی که ضربه چرخشی میزنه،
.نشون بدن

گرانت اسلحه رو باال برد و وحشیانه شلیک کرد؛ صدای
فشنگ در گوشش زنگ

میزد و پوکه ها به اطراف پرت میشدن؛ فقط یک س//رباز
ایستاده بود؛ گرانت/ اون

.رو تحقیرآمیز و مغرورانه کشت

کمی مکث کرد تا حرکتی رو ببینه.../ ولی هیچکس دیگه
زنده نبود؛ نگاه خیره اش

به سمت در انبار رفت. لبخندی سرد و کج و معوج/ روی
لب های خونی و ورم

.کرده اش نشست؛ االن نوبت/ این بود که دنبال جین بره

جین هیچ//وقت انق//در نترس//یده ب//ود، ح//تی وحش//ت اش از
تاریکی در مقابل ترسی که

.االن حس میکرد، قابل مقایسه نبود
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نمیتونست ب//ه ان//دازه ک//افی س//ریع ح//رکت کن//ه؛ ب//ا ج//ون
.کندن زیادی می دوید

اوه خدایا، اگه کشته باشنش چی؟ حتی فکر کردن ب//ه این
موضوع دیوونه کننده بود؛

.قلبش فشرده شد، جوری که نفسش بند اومد

...نه، نه، نه

هفت تیر توی دستش بود؛ هم ترس//یده ب//ود و هم آم//اده ی
جنگیدن با مبارزا بود.

در رو با پاش به ضرب باز کرد؛ صحنه ای که دی//د گیج
.اش کرده بود

محافظا روی زمین پخش و پال شده بودن؛ چرا اینا اینج//ا
درازکش شدن؟

مگه فقط صدای یک شلیک نیومده بود؟

ناگهان یه بازو دور گردنش پیچید؛ اون رو به عقب کشید
.و زیر چونه اش قفل شد

.دست دیگه محکم هفت تیر رو از چنگش خارج کرد

:صدای خشنی هیس وار زیر گوشش گفت/
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بامزست، قن//د عس//لم؛ ولی وق//تی خل//ع س//الح باش//ی من_
.بیشتر احساس امنیت میکنم

صدای گرانت باعث شد چش//م ه//اش رو ببن//ده؛/ دو قط//ره
اشک از زیر پلک هاش به

:پایین چکیدن؛ زمزمه کرد

!گرانت/_

میتونی/ بعدا بهم بگی که چقدر خوشحالی که منو دیدی؛_
.االن باید حرکت کنیم

گرانت دس//تش رو از دور گ//ردنش ب//از ک//رد، ولی وق//تی
جین برگشت/ تا به صورتش

نگاه کنه، دست راستش رو به عقب پیچون//د؛ البت//ه ن//ه ب//ه
اندازه ای که درد بگیره/ ولی

.اگر فقط چند سانتی متر باالتر میبرد، این اتفاق می افتد

گرانت فریادی کوتاه ولی بلند زد:

!حرکت کن_

و اون رو ب//ه س//مت جل//و داد و ب//ه خ//اطر این ح//رکت
ناگهانی، تلو تلو خورد و بازوش
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.به شدت پیچ خورد؛ جین ناخودآگاه گریه ای سر داد

:جین با ناله گفت

!داری بهم آسیب میزنی/_

.هنوز گیج بود و سعی میکرد بفهمه

!گرانت/ صبر کن_

.چرت و پرت/ نگو_

در رو با لگد ب//از ک//رد و جین رو ب//ه ب//یرون، زی//ر ن//ور
.شدید آفتاب، هل داد

کامیون حمل و نقل هنوز اونجا ب//ود؛ ب//دون هیچ تردی//دی
:گفت

.سوار شو، باید بریم_

در رو باز کرد و جین رو انداخت توی ماشین و اون رو
روی صندلی ولو کرد.

جین گری//ه میک//رد؛ گری//ه اون مث//ل چ//اقویی ت//وی قلب
گرانت فرو میرفت، ولی به

.خودش یادآوری کرد که احمق نباشه
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جین به کسی نیاز نداشت که مراقبش باش//ه؛ درس//ت مث//ل
یه گربه که روی پای

.خودش، فرود میومد/

جین سعی کرد صاف روی صندلی بشینه؛ همونطور ک//ه
به صورت داغون و خونی

گ//رانت/ نگ//اه میک//رد، اش//ک از چش//م ه//اش میچکی//د.
میخواست بهش اطمینان بده، که

همه ی اون کارها نمایش بود؛ ی//ه ش//رط بن//دی خطرن//اک
برای نجات دادن زندگی

هردوشون، اما به نظ//ر می رس//ید ک//ه اون تم//ایلی ب//رای
.شنیدن این حرفها، نداشت

جین متوجه حرکتی در دری که پشت سرش//ون ب//ود ش//د؛
سریعا دستش رو به سمت

:گرانت دراز کرد و اخطار آمیز جیغ کشید

!گرانت/_

گرانت چرخید و همون موقع، تارگو س//عی ک//رد، اس//لحه
ای که توی دستش بود رو

.بگیره و شروع به شلیک کرد
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صدای شلیک گلوله، آسمون رو پ//ر ک//رد، ولی جین فق//ط
صدای ناله ی گرانت/ رو،

وقتی روی یک زانو نشست و اسلحه رو دوباره به دست
.اورده بود، شنید

تارگو خیز برداشت، ت//ا ج//ایی ب//رای حف//اظت از خ//ودش
پیدا کنه، ولی گرانت سریعا

.شلیک کرد

نقطه ای قرمز رنگ و کوچیک، ب//االی ش//ونه ت//ارگو رو
شکافته بود و باعث شد به

طور ناگهانی، به سمت عقب بیوفته.

جین ص//دای فری//اد کس//ی رو ش//نید، ولی ص//دا خیلی دور
بود؛ از در باز کامیون به

ب//یرون پری//د و ب//ا دس//ت و زانوه//اش، روی زمین داغ و
.صخره ای، فرود اومد

گرانت روی زانوش نشسته ب//ود و ب//ه ک//امیون تکی//ه داده
بود؛ با دست راستش، باالی
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ب//ازوی چپش رو، محکم میفش//رد؛ خ//ون قرم//ز رنگی از
.بین انگشت هاش می چکید

س//رش رو ب//اال اورد و ب//ه جین نگ//اه ک//رد؛ چش//م ه//ای
طالیی اش از آتیش مبارزه ای

ک//ه ک//رده ب//ود، ب//رق م//یزدن و هن//وز آث//ار خش//م روی
صورت رنگ پریده/ و متورم/

.اش، پیدا بود

لحظ//ه ای بع//د جین داش//ت دیوون//ه میش//د؛ ب//ه زیرپ//وش
گرانت چنگ زد و سعی کرد،

اون رو روی پاهاش بلند کنه؛ هیچ نظری نداشت ک//ه این
قدرت رو از کجا اورده

.بود

:جین جیغ زد

!سوار کامیون شو_

.گرانت رو به سمت در هل داد

لعنتی/ سوار شو؛ دوست داری که خودتو به کشتن بدی؟_

گرانت از درد به خودش لرزید، وقتی ک//ه دن//ده ی آس//یب
دیده اش به گوشه صندلی
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برخ//ورد ک//رد؛ جین اون رو ه//ل می//داد و مث//ل ی//ه روح
سرگردان، در حال جیغ کشیدن

بود و اشک از چشم هاش میچکید.

:گرانت با درد نعره کشید

میشه خفه شی؟_

.و خودش رو روی صندلی قرار داد

:جین متقابال جیغ زد

!تو یکی به من نگو که خفه شم_

.و هلش داد تا کامال روی صندلی قرار بگیره

جین اشک ها رو از روی گونه اش پاک کرد و خ//ودش،
روی صندلی قسمت راننده/

.نشست

از سر راه من برو کنار، تا این کامیون رو راه بندازم؛_
سوییچ نداره؟ سوییچش

!کجاست؟ اوه لعنتی
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زیر داشبورد رو لمس کرد و با خش//م س//یم ه//ارو ب//یرون
.کشید

:گرانت نالید

چیکار داری میکنی؟_

س//رش، ب//ه خ//اطر درد زی//ادی ک//ه تحم//ل میک//رد، گیج
.میرفت

:جین با هق هق جواب داد

.دارم سعی میکنم، بدون سوییچ روشنش کنم_

.تو داری اون سیمای لعنتی رو جر میدی_

اگ//ه جین ق//رار ب//ود تنه//ا وس//یله نقلی//ه اش//ون رو از ک//ار
بندازه، کامال کارش رو داشت

.عالی انجام میداد

قب//ل از اینک//ه گ//رانت بخ//واد اون رو از زی//ر داش//بورد
بکشه بیرون؛ جین باال اومد،

کالچ رو فش//ار داد و دوت//ا از س//یم ه//ا رو ب//ه هم وص//ل
کرد. موتور کامیون/ غرشی
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کرد و روشن شد؛ در س//مت خ//ودش رو باش//دت بس//ت و
کامیون رو در حالت دنده

گذاشت و کالچ رو ول کرد؛ کامیون به تن//دی ش//روع ب//ه
حرکت کرد، جوری که

.گرانت به سمت در پرت شد

:گرانت فریاد زد

!روی دنده کم بزار_

و خ//ودش رو در ح//الت نشس//تن ق//رار داد و ص//ندلی رو
.محکمتر گرفت

من نمیدونم/ دنده کم کدومه، فقط از اونی که دم دست تر_
بود، استفاده کردم.

گرانت فحشی داد؛ حس میکرد دست زخمی اش رو نقره
داغ کردن؛ نمیتونست

.کاری براش بکنه پس سعی کرد نادیده اش بگیره

.خودش رو کشید تا دنده رو عوض کنه

:دستور داد

.کالچ رو فشار بده، من دنده رو عوض میکنم_
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!جین، کالچ لعنتی رو فشار بده_

:جین جیغ کشید

!سر من داد نزن_

و بع//د کالچ رو فش//ار داد؛ گ//رانت/ دن//ده رو ت//وی ح//الت
مناسب قرار داد و جین کالچ

رو ره//ا ک//رد؛ این ب//ار، ک//امیون خیلی ن//رم ت//ر ح//رکت
.میکرد

.پاش رو روی پدال گاز فشار داد

.بپیچ/ به راست_

پیچید به راست.

.دنده رو عوض کن_

.خودت عوض کن_

.پس پاتو بزار روی کالچ_

جین اینکارو دوباره تکرار کرد و گرانت دنده رو عوض
.کرد
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هروقت که بهت/ گفتم، پاتو بزار روی کالچ تا دن//ده رو_
عوض کنم؛ فهمیدی؟

.با مکث به چهره نامرتب و عجیب و غریبش نگاه کرد

.بپیچ/ چپ_

این جاده اونها رو از شهر خارج میکرد؛ فق//ط چن//د مای//ل
دورتر شده بودن که گرانت

:کوتاه گفت/

.بزن کنار_

جین سوالی ازش نپرسید؛ ک//امیون رو ب//ه گوش//ه خی//ابون
برد و پارک کرد.

.خوبه، پیاده شو_

باز هم اط//اعت ک//رد و س/والی نپرس//ید؛ از ک/امیون پری//د
پایین و خیلی ناشیانه اونجا

.ایستاد تا گرانت هم پیاده بشه

بازوی چپش کامال خون آلود بود ولی از روی چهره اش
خوند، که قصد توقف

.کردن نداره
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هفت ت//یر/ رو ب//ه کمربن//دش بس//ت و رایف//ل رو از روی
.شونه اش آویزون کرد

.بزن بریم_

کجا میخوایم/ بریم؟_

به شهر برمیگردیم؛/ دوستت، انتظ//ار ن//داره ک//ه دوب//اره_
برگردیم پیشش؛

.میتونی گریه کردن رو تمومش کنی

:به طرز ظالمانه ای اضافه کرد

.نکشتمش_

جین به سرعت سمتش چرخید و داد زد:

!اون دوستم نیست/_

.البته از جایی که من بودم، اینطور/ به نظر می رسید_

من سعی کردم اون رو خلع سالح کنم؛ یکی از م/ا بای/د_
.آزاد میموند

:گرانت با صدای بی حوصله ای گفت
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تمومش کن، ی//ه ب/ار ف/ریبت رو خ//وردم؛ دوب/اره چ//نین_
چیزی تکرار نمیشه؛ قصد

داری حرکت کنی؟

جین متوج//ه ش//د ک//ه االن توض//یح دادن، هیچ فای//ده ای
نداره.هروقت اون به اندازه

کافی آروم شد، که گوش بده؛ ه//روقت خ//ودش ب//ه ان//دازه
کافی آروم شد، تا دالیل

منطقی اش رو توضیح بده؛ اون موقع یه فکری به حالش
.میکرد

همینک//ه از گ//رانت دور ش//د ب//ه در ب//از ک//امیون نگ//اه
گذرایی انداخت و متوجه چیزی

ش//د ک//ه در گوش//ه ای از ک//امیون ق//رار داش//ت؛ کول//ه
!پشتیش

از ک//امیون ب//اال رفت و کول//ه اش رو از زی//ر ص//ندلی
.بیرون کشید

:گرانت پرخاش کرد

اون لعنتی/ رو ولش کن!_
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:جین هم با پرخاش داد زد

.بهش نیاز دارم_

.دوباره تسمه رو دور کمربند شلوارش محکم کرد

گرانت هفت ت//یر رو از کمربن//دش ب//یرون اورد و نش//ونه
.گرفت

.جین چشم هاش گشاد شده بود

با آرامش به چرخ جلوی کامیون شلیک کرد، بعد دوب//اره
هفت تیر رو وارد جلد

.چرمی اش کرد

:جین با صدای آرومی گفت

چرا اینکارو کردی؟_

چ//ون اینط//وری/ ب//ه نظ//ر میرس//ه ک//ه م//ا مجب//ور/ ش//دیم_
.کامیون رو رها کنیم

وقتی گرانت صدای موتور/ ماشینی رو شنید، بازوی جین
رو محکم به چنگ گرفت

و از ج//اده دور ک//رد؛ مجب//ورش ک//رد روی زمین دراز
بکشه و تا زمانی که صداش

.محو نشد، باال نیومدن
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لباسش که تا یک ساعت پیش یا بیشتر، سفید و زیبا ب//ود؛
حاال گلی بود و به خاطر

.گیر کردن به خارها، تیکه پاره شده بود

نگاه کوتاهی به لباسش انداخت، ولی بعد فراموشش کرد.

:جین نفس نفس زنان گفت/

چقدر طول میکشه تا تارگو دوباره ردمون رو بگیره؟_

خیلی زود؛ دلت براش تنگ/ شده؟_

.جین دندون هاش رو به هم سابید و اون رو نادیده گرفت

دقیقه بعد دوباره به مرز شهر رسیده ب//ودن؛ گ//رانت۲۰ 
دورتادور محوطه رو با

.دقت نگاه میکرد

جین دوست داشت ازش بپرسه، دنب//ال چی میگ//رده، ولی
بعد از اینکه با زبونش

.بهش نیش زده بود؛ ترجیح میداد، که سکوت کنه

اون دوست داش//ت ص//ورت خ//ونی گ//رانت رو بش//وره/ و
.زخم بازوش رو ببنده
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.جین دندون هاش رو به هم سابید و اون رو نادیده گرفت

دقیقه بعد دوباره به مرز شهر رسیده ب//ودن؛ گ//رانت۲۰ 
دورتادور محوطه رو با

دقت نگاه میکرد؛ جین دوست داشت، ازش بپرس//ه دنب//ال
چی میگرده ولی بعد از

اینک//ه ب//ا زب//ونش بهش نیش زده ب//ود، ت//رجیح می//داد ک//ه
.سکوت کنه

اون دوست داش//ت ص//ورت خ//ونی گ//رانت رو بش//وره/ و
زخم بازوش رو بانداژ کنه،

ولی نمیتونس//ت هیچک//دوم از اون کاره//ا رو انج//ام ب//ده؛
گرانت االن از اون چیزی

.نمیخواست/

وارد یه آلونک فروریخته شدن ک//ه پش//ت ی//ه خون//ه زوار
در رفته قرار داشت؛ روی

زمین نشستن.

وقتیکه گرانت/ غیرعمدی به بازوی چپش فش//ار اورد، از
درد به خودش لرزید، اما
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وق//تی جین ب//ه س//متش ح//رکت ک//رد، نگ//اه س//ردی بهش
انداخت و اون رو سر جای

.خودش نشوند

جین دوب//اره روی زمین نشس//ت و پیش//ونی اش رو روی
.زانوهاش گذاشت

قراره چیکار کنیم االن؟_

:گرانت رک گفت

ق//راره از کش//ور خ//ارج بش//یم، از ه//ر راهی ک//ه بش//ه؛_
بابات منو استخدام کرد تا تو

رو از اینجا بیرون ببرم و این کاریه که قراره انجام بدم؛
بهتره/ که هر چه سریعتر/

.تو رو بهش برسونم

��پایان_فصل_ده#

��شروع_فصل_#

بع///د از اون جین در س///کوت نشس///ت؛ پیش///ونی اش رو
روی زانوش گذاشت و چشم

.هاش رو بست
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اندوهی سرد درونش ش/روع ب/ه رش/د ک/ردن ک/رد و اون
رو پر از پریشانی/ و وحشت

کرد؛ اگه نتون//ه گ//رانت رو متقاع//د کن//ه ک//ه بهش خی//انت
نکرده، چه اتفاقی میوفتاد؟

البت//ه ک//ه دوب//اره تالش میک//رد ت//ا اون رو ق//انع کن//ه؛ ت//ا
زمانی که بطور کامل ترکش

نک//رد اینک//ارو انج//ام می//داد، ام//ا... اگ//ه اون ب//ه حرف//اش
گوش نده چی؟

بعدش باید چیکار میکرد؟

به نحوی، اون نمیتونس//ت زن//دگی اش رو ب//دون گ//رانت،
تصور کنه؛ فاصله احساسی

.که بینشون/ افتاد، مثل شکنجه بود

حرارت و گرم//ا، در ح//ال اف//زایش ب//ود و خنکی آلون//ک
زهوار در رفته رو، از بین

.برد

صدای غژغژ بلند لوالی در خانه به گوش رس//ید و خیلی
زود پیرزنی/ که کمرش
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قوز شده بود، به آرومی به سمت آغلی ک//ه خ//وک ه//ا در
اون خرخر میکردن رفت؛

هیچ خط///ری تهدیدش///ون نمیک///رد؛ بوت///ه ه///ای ه///رز و
ماریجوانا بصورت غیرقابل

کنترلی بین آلونک و خان//ه رش//د ک//رده ب//ودن؛ خ//وک ه//ا
وقتی که پیرزن بهشون غذا

.داد، با خوشحالی خرناس میکشیدن

جین به هیچ عنوانی تکون نخورد؛ حتی وق//تی خ//وک ه//ا
به خاطر غذایی که بهشون

.رسید جشن گرفته بودن، چشم هاش رو باز نکرد

گ//رانت بهش نگ//اه ک//رد؛ اینک//ه جین در س//کوت اونج//ا
نشسته بود و حتی به خاطر سر

و ص//دای ایجاش//ده، کنجک//اوی نمیک//رد، اص//ال دوس//ت
.داشتنی به نظر نمیرسید/

اون میدونست/ که اونها سروصدای خوک بودن؛ البته ک//ه
میدونست،/ ولی اینکه نگاه

نکرد چی باعث این سروص//دا ش//ده، عجیب ب//ه نظ//ر می
رسید؛ اون مثله یه گربه
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فض//ول ب//ود و دماغش//و ت//وی هرچ//یزی ف//رو میک//رد و
دیدنش توی این وضعیت قابل

.تحمل نبود

گرانت حس کرد که رنگ صورت جین پریده؛ میتونس//ت
تعدادی از کک و مک

های صورتش رو ببینه.

گرانت از خشم به خودش پیچید و دس//ت ه//اش رو مش//ت
کرد؛ لعنت بهش.

گرانت میدونست چطور ص//بر کن//ه؛ ص//بر، ط//بیعت دوم
اون بود؛ میتونست تمام روز

رو در همین حالت بمون//ه؛ اگ//ر الزم ب//ود درد ب//دنش رو
نادیده میگرفت، انگار که

اص//ال وج//ود ن//داره، ام//ا س//کوت و ع//دم تح//رک ت//وی
آلونک،/ داشت روی اعصابش

میرفت، چون این چیزی نب//ود/ ک//ه از جین انتظ//ار داش//ته
باشه؛ داشت نقشه چیزی رو

می کشید؟
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ظاهرا بارون متوقف شده بود و حرارت دوباره در ح//ال
افزایش بود؛ در نهایت/ جین

:با کج خلقی پرسید

قراره کل روز رو اینجا بشینیم؟_

شاید؛ من کار بهتری/ ندارم که انجام بدم، تو داری؟_

جین جواب سوالش رو نداد و سوال بیشتری هم نپرس//ید؛
میدونست/ گرانت توی

.مودی نیست/ که بخواد چیزی بگه

از گرسنگی در حال مردن بود ولی چیزی توی کوله اش
نبود که بخوره؛ حوصله

نداشت بابت این موضوع/ از گرانت/ گله کنه.

چش//م ه//اش رو بس//ت و س//عی ک//رد کمی بخواب//ه؛ ش//اید
اونموقع فراموش میکرد که

.چقدر بدبخته

نزدیک به گرگ و میش گرانت شونه هاش رو تکون داد
.و از خواب بیدارش کرد

.بزن بریم_
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.جین رو به سمت باال کشید تا از خواب بیدار شه

قلب جین مثل یه اسباب بازی

چسبناک گرانت رو دنبال میکرد؛ جای پاش، پ//ا میذاش//ت
و هروقت می ایستاد، اون

هم متوقف میش//د و همیش//ه ت//وی فاص//له یکس//انی از اون
.قرار داشت

جسورانه وارد مرکز شهر شد و جوری توی خیابون راه
میرفت که انگار نه انگار

.مسلحه و مردم دارن نگاهش میکنن

چن//د نف//ر نگ//اه عجیب و غری//بی بهش//ون ان//داختن ولی
.هیچکس جلوشون رو نگرفت

:جین قیافه های عجیب و غریبشون رو تصور کرد

مردی با موهای بلوند و قد بلند با صورت کبود و خونی،
که به راحتی روی یه

شونه اش اسلحه حم/ل میک/رد؛ ی/ک زن ب/ا موه/ای ف/وق
العاده به هم ریخته، لباس های

ک//ثیف/ و کول//ه ای ک//ه ب//ه کمربن//دش بس//ته ش//ده و ازش
.آویزونه
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خب... معلومه که هم//ه چ//یز دربارش//ون عجیب ب/ه نظ/ر
میرسید؛ جین حس میکرد

.توی بازی ویدیویی گیر افتاده

تابلوه//ای نئ//ون ن//ورانی بهش چش//مک م//یزدن؛ گ//رانت
داشت چیکار میکرد؟ اونا توجه

ه//ای زی//ادی رو ب//ه خودش//ون جلب ک//رده ک//رده ب//ودن؛
بطور قطع تا االن، تارگو اونها

رو در چش//م م//ردم این منطق//ه تب//دیل ب//ه متهم ه//ای تحت
تعقیب کرده بود. این کار

.گرانت دقیقا مثل این بود که میخواست تارگو پیداش کنه

وارد یه خیابون فرعی شد و جلوی یه بار )میخانه( که با
نور نئون های ضعیفی

.روشن بود، ایستاد

:گرانت مختصر دستور داد

.نزدیکم بمون و دهنت رو بسته نگه دار_

.و بعد وارد بار شد
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داخل بار کوچیک، گرم و پر از دود سیگار ب//ود و ب//وی
قوی نوشیدنی که با عرق

.ترکیب/ شده بود، به هوا نفوذ کرده بود

به جز پیشخدمت/ که خیلی خسته به نظر می رسید و دوتا
فاحشه که حرکات

مستهجنی رو انجام میدادن، هیچ خانومی/ توی ب//ار نب//ود؛
چند مرد با نگاه هاشون به

جین خ//یره ش//ده ب//ودن، ولی وق//تی گ//رانت رو دی//دن،
سرشون رو برگردوندن و مشغول

نوشیدن شدن؛ ظاهرا فکر میکردن ک//ه جین ارزش//ش رو
نداره که بخوان خودشونو

.به دردسر بندازن

گرانت به سمت میز کوچیکی که در قس//مت تاری//ک ب//ار
قرار داشت رفت؛ بعد از

.چند لحظه پیشخدمت باالی سرشون اومد

گرانت بدون اینک//ه بپرس//ه جین چی ت//رجیح می//ده، دو ت//ا
.نوشیدنی سفارش داد

:جین پیشخدمت رو متوقف کرد و گفت
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صبر کن، لیموناد هم دارین؟_

زن جوان سرش رو به معنی آره تکون داد؛ جین آهی از
روی آسودگی کشید و

:گفت

.یه لیوان لیموناد به جای نوشیدنی/ برام بیار لطفا_

گ//رانت/ س//یگاری آتیش زد و دس//تش رو دور فیل//تر اون
.حلقه کرد

نوشیدنی/ رو ترک کردی؟_

.با معده خالی نوشیدنی نمیخورم/_

بعدا چیزی برای خوردن پیدا می کنیم؛اینج//ا غ//ذا س//رو_
.نمیکنن

جین قب//ل از اینک//ه س//والی ازش بپرس//ه ص//بر ک//رد ت//ا
.نوشیدنی هاشون رو بیارن

خطرناک نیست/ که ما اینجاییم؟ افراد تارگو تا االن باید_
فهمیده باشن که ما داشتیم

.خیابون رو گز میکردیم
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گ//رانت از بین دود آبی س//یگارش، موش//کافانه ب//ه جین
خیره شد.

این موضوع چرا بای//د نگ//رانت کن//ه؟ فک//ر نمیک//نی/ ک//ه_
اون با آغوش باز بهت

خوشامد بگه؟

جین دست هاش رو به میز تکیه داد و با چش//م ه//ایی ک//ه
از حرص تنگ شده بود

:گفت

به من گوش کن؛ من مجبور بودم که زمان بخرم و تنها_
کاری که به ذهنم رسید

رو انج//ام دادم؛ ببخش//ید ک//ه فرص//ت نداش//تم قبلش ب//رات
توضیح بدم، اگه تارگو من رو

هم می بس//ت، دیگ//ه هیچ راهی وج//ود نداش//ت ک//ه بت//ونم/
.بهت کمک/ کنم

گرانت همونطور که چشم ورم ک//رده و خ//ونیش رو لمس
:میکرد، غرید
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مرسی عسلم ولی من میتونستم بدون کم//ک/ ک//ردنت هم_
.از دستشون فرار کنم

خشم درون جین ش//عله کش//ید؛ اون بی گن//اه ب//ود و خس//ته
شده بود از بس باهاش مثل یه

.خائن رفتار شده بود

داشت فکر میکرد لیمونادش رو روی لباس گرانت بپاشه
ولی معده اش غرید و

ترجیح داد به جای تالفی کردن، چیزی ت//وی مع//ده خ//الی
.اش بریزه/

دوباره به صندلی اش تکیه داد و مشغول مزه مزه ک//ردن
نوشیدنیش شد؛ میخواست

.تا اونجایی که میتونه نوشیدنش طول بکشه

چندین دقیقه گذشته ب//ود و جین کم کم احس//اس اض//طراب
بهش دست داد؛ هر ثانیه که

.اینجا نشسته بودن، بیشتر توی خطر قرار میگرفتن

ک//امیونی/ ک//ه وس//ط ج//اده ره//ا ک//ردن نمیتونس//ت اون رو
مدت زیادی فریب بده.
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یک مرد روی صندلی که کنارش قرار داشت، نشس//ت و
باعث شد جین از جاش

.بپره؛ قلبش توی دهنش اونده بود

اون مرد قبل از اینکه تم//ام ت//وجهش رو ب//ه گ//رانت/ ب//ده،
نگاه سرسری به جین

.انداخت

بنظر یک آدم معمولی/ بود؛ لباس هایی کهنه به تن داش//ت
و صورتش با ته ریشی

.چند روزه پوشیده/ شده بود

بوی نوشیدنی روی ب//دنش ب//اقی مون//ده/ ب//ود و ب//اعث ش//د
جین دماغش رو چین بده؛ بعد

مرد، شروع به صحبت با گرانت ک//رد؛ اونق//در آروم ک//ه
.نمیتونست بشنوه چی میگن

گرانت حضورشون رو به همه نشون داد نه ب//رای اینک//ه
تارگو پیداشون کنه، درواقع

برای این بود که یه نفر دیگ//ه پیداش//ون کن//ه؛ مث//ل ش//رط
بندی کردن بود ولی ارزشش رو

.داشت
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گرانت خیلی وقت ب//ود ک//ه از ک//ارش دور ش//ده ب//ود ولی
اون شناخته شده بود؛ گرانت/

به شهرتی که داشت اعتماد کرد تا بتونه ب//ا کس//ی ارتب//اط
برقرار کنه؛ به احتمال زیاد

این م//رد، ی//ه ش//خص ج//انبی ب//ود ولی ب//ه هرح//ال ب//رای
.گرانت فایده ای داشت

به یه وسیله نقلیه نیاز دارم، تا یه ساعت دیگه؛ میت//ونی_
جورش کنی؟

:مرد آروم سرش رو به معنای تایید تکون داد و گفت

سی )بله.(_

خوبه، اون رو دقیقا پشت پلیک//ان آبی پ//ارک کن؛ دقیق//ا_
از االن تا یه ساعت دیگه؛

سوییچ رو زیر صندلی راست بزار، االن برو و از اینجا
دور شو!

:مرد دوباره سرش رو تکون داد و گفت

.موفق باشی رفیق_
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اون لبخن///د ی///ه وری گ///رانت، دوب///اره روی لب ه///اش
.نشست

.ممنون/_

مرد وارد شلوغی جمعیت شد و بعد از دیدشون محو شده
.بود

جین ب///ه آرومی نوش///یدنی/ اش رو ب///ا ک///ف دس///ت می
.چرخوند و به میز خیره شده بود

حاال ارتباطی که میخواس//تی رو برق//رار ک//ردی؛ وقتش_
نیست که بریم؟

گ//رانت/ نوش//یدنی/ رو ب//ه س//مت لبش ب//رد و جرع//ه ای
نوشید؛ صورتش به خاطر تیز بودن

.مزه ی نوشیدنی/ جمع شده بود

.یکم بیشتر صبر میکنیم_

:جین با تن صدای مالیمی پرسید

به نظرت اینجا سرویس بهداشتی پیدا میشه؟_

.اینجا؟ بعید/ میدونم_

.هرجا_
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باشه، تمومش کردی؟_

گرانت بقیه نوشیدنیش رو خورد و جین هم همینک//ارو ب//ا
.لیمونادش کرد

جین پشت گردنش احساس مور م//ور ش//دن ک//رد و وق//تی
از جاش بلند شد این احساس

تشدید شد؛ راهشون رو از بین میز ها ص//ندلی ه//ایی ک//ه
در مسیر بود به سمت در

.ورودی باز کردن

:به محض اینکه بیرون/ در متوقف شدن جین گفت

.فکر کنم توسط یکی از افراد تارگو شناسایی شدیم_

میدونم؛/ به خاطر همین قراره که مسیر مخ//الف پلیک//ان_
.آبی رو بریم

میش//ه بگی پلیک//ان آبی ک//دوم قس//مت از ک//ره زمین//ه؟_
چطور انقدر درباره این شهر

اطالعات داری؟ قبال اینجا بودی؟

نه، فقط با دقت نگاه میکنم؛ پلیک//ان آبی اولین نوش//یدنی_
فروشی بود که ازش عبور
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.کردیم

جین تازه ب//ه ی//اد اورده ب//ود؛ اولین نوش//یدنی/ فروش//ی ب//ا
تابلوهای نئونی آبی و قرمزی

.که دیده بود، پلیکان آبی بود

به سمت یه خیابون فرعی کوچیک ک//ا در ت//اریکی ق//رار
داشت رفتن؛ جاده آسفالت

نشده بود، پیاده رو نداشت و هیچ چراغی وجود نداش//ت،
حتی یه تابلوی نئونی هم

.نبود تا نور زننده اش رو بتابونه

زمین زیرپاش ناهموار بود و بوی گن//د زبال//ه اطرافش//ون
رو احاطه کرده بود؛ جین

فک//ر نک//رد، دس//تش رو دراز ک//رد و ب//ه کمربن//د/ گ//رانت/
.چنگ زد

گرانت متوقف شد؛ بعد بدون اینکه چیزی بگه شروع ب//ه
.حرکت کرد

چیکار باید میکرد اگه روزی گرانت رو نداش//ته باش//ه ت//ا
توی تاریکی باهاش باشه؟
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زمان زیادی از دوران وحشتناک کودکی اش گذشته بود؛
شاید الزم بود که یه قدم

برای خودش برداره. به آرومی و از روی عم//د، دس//تش
رو از روی کمربند گرانت

.رها کرد و گذاشت کنار بدنش بیوفته

گرانت متوقف شد و به اون نگاه کرد؛ تاریکی ب//دنش رو
پوشونده/ بود

مشکلی با این قضیه ندارم که کمربندم رو بگیری._

جین همچنان ساکت موند؛ میتونست کنجک//اوی ناخواس//ته
گرانت رو حس کنه؛ همه

درب//اره ی ک//ابوس ه//ایی ک//ه میدی//د و ت//رس ش//دیدش از
تاریکی خبر داشتن، اما اون

هیچ//وقت ب//ه کس//ی درب//اره جزیی//ات گروگ//انگیری اش
.چیزی نگفته بود

نه به خونوادش، ن//ه ح//تی ب//ه ک//ریس ک//ه قب//ل از ازدواج
بهترین/ دوستش بود؛ از اون
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زمان که گروگان گرفته شد تا االن، فقط به ی//ک نف//ر این
موضوع رو گفته بود؛ فقط

.به یک نفر اعتماد کرده بود

اصال اهمیتی/ نداشت که چقدر دلش میخواست خودش رو
توی آغوش گرانت/ بندازه؛

باید روی پای خودش می ایستاد، چون به زودی اون رو
.از دست میداد

ترسش از تاریکی در برابر ترسش از تنها مون//دن ب//رای
باقی عمر، قابل مقایسه

.نبود

اونها مسیر دیوونه واری رو، دورتادور شهر پیش گرفته
بودن و از یک مسیر

چندین بار عبور میکردن جوری که جین کامال گیج ش//ده
بود؛ احتماال گرانت/ قصد

.رد گم کنی داشت

گ//رانت/ متوق//ف ش//د وق//تی ک//ه جین بی مقدم//ه وارد ی//ه
رستوران کوچیک و کثیف شد؛
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تنها یک المپ/ از سقف آویزون ب//ود و ن//ور کمی از اون
.می تابید

الشه متعفن چندین سوسک مرده در گوشه ای دیده میش//د
و ظاهر کلی رستوران مثل

جنگ جهانی دوم بود، اما جین توی حالی نبود که بخ//واد
خرده گیری بی جایی کنه،

حداقل لول//ه کش//ی س//المی داش//ت. وق//تی ش//یرآب رو ب//از
کرد، آب ولرمی به بیرون

جاری شد؛ دس//ت ه//اش رو شس//ت؛ خم ش//د و آب رو ب//ه
.صورتش پاشید

هیچ حول//ه ای اونج//ا نب//ود؛ پس دس//تش رو ب//ا ش//لوارش
خشک کرد و صورتش رو به

همون شکل رها کرد تا خشک بشه.

وقتی از ساختمون خارج شد، گرانت از تاریکی هایی که
در اون خودش رو پنهان

.کرده بود بیرون اومد و بازوش رو گرفت
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زیاد از پلیکان آبی دور نبودن؛ وقتیکه از گوش//ه خی//ابون
پیچیدن، جین تونست/ نور

تابلوی آبی و صورتیش رو ببینه، اما گرانت مس//تقیما ب//ه
.اون سمت نرفت

تقریب//ا دوب//اره اون منطق//ه رو دور زد و گ//اهی اوق//ات
بدون حرکت می ایستاد و

اطراف رو نگاه میکرد؛ ب//االخره ب//ه ی//ک اتومبی//ل ف//ورد
قدیمی که پشت نوشیدنی

فروش//ی پ//ارک ش//ده ب//ود رس//یدن، ام//ا گ//رانت همچن//ان
.محتاط بود

کاپوت ماشین رو باال زد و فندکش رو روشن ک//رد ت//ا ب//ا
.اون موتور/ رو بررسی کنه

کاپوت رو به آرومترین شکل ممکن بست و مشخص بود
.که خیالش راحت شده

.سوار شو و سوییچ رو از زیر صندلی بیار بیرون/_

.جین در رو باز کرد؛ نور زیادی داخل ماشین نمی تابید

دوس داش//ت خ//ودش هم داخ//ل ماش//ین و پش//ت ص//ندلی
هارو چک کنه.نفسش توی سینه
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اش حبس شد وقتی فکر کرد که ممکنه یکی پشت ماش//ین
باشه ولی هیچ چی اون

.پشت نبود؛ نفسش با آسودگی آزاد شد

دس//تش رو ب//ه ص//ورت رفت و برگش//ت زی//ر ص//ندلی
حرکت داد تا سوییج رو پیدا کنه؛

در دیگ/ه ب//از ش/د و ماش//ین زی//ر وزن گ//رانت ب//ه چپ و
.راست نوسان پیدا کرد

:گرانت با پرخاش گفت

عجله کن!_

.نمیتونم سوییچ رو پیدا کنم_

انگشت ه//ای جین ک//ه در ح//ال تقال ب//ودن، تع//داد زی//ادی
چیز های کثیف/ و ورقه های

.کاغذ رو پیدا کردن ولی سوییچ رو پیدا نکردن

.شاید زیر صندلی راست نیست/_

.باید باشه، دوباره چک کن_

جین روی زمین نشست و تا اونجایی که میتونست/ دستش
رو زیر صندلی دراز کرد
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.و به جلو و عقب حرکت داد

.هیچی نیست؛ زیر صندلی خودتو چک کن_

گ//رانت خم ش//د و دس//تش رو زی//ر ص//ندلی خ//ودش دراز
.کرد

آهس//ته فحش//ی داد؛ س//وییچ رو ک//ه ب//ا س//یمی ب//ه تک//ه ای
چوب کوچیک وصل بود بیرون/

.کشید

زیر لب درباره ی آدمایی که حتی نمیتونستن یه کار ساده
رو درست انجام بدن غر

غر میکرد.

سوییچ رو وارد سیستم کرد و استارت زد؛ برخالف مدل
قدیمی ماشین، موتور آروم

.و بی سر و صدا کار میکرد

گرانت ماشین رو توی دنده گذاشت و دنده عقب از کوچه
خارج شد، تا زمانی که

کامال از پلیک/ان آبی دور نش/دن، چ//راغ ه/ای ماش/ین رو
روشن نکرد؛ جین به صندلی
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.هایی که بوی پوسیدگی/ میداد، تکیه کرد

.بود؛ تالش کرد بخوابه ولی نتونست/۱۰ساعت تقریبا/  

هنوز قصد داریم به لیمون بریم؟_

چطور؟ این چیزیه که به معشوقه ات گفتی؟_

جین ک//امال بی ح//رکت نشس//ت؛ ب//ه خ//اطر خش//می ک//ه
وجودش رو گرفته بود، دندون

.قروچه ای کرد

.باشه... یک بار دیگه تالش میکنه

اون معش//وقه من نیس//ت/ و من چ//یزی بهش نگفتم؛ فق//ط_
داشتم سعی میکردم من رو

نبندن، تا بتونم توی زمان مناسب/ یکی از اونه//ا رو خل//ع
سالح کنم و اسلحه اش رو

بگیرم؛ فکر میکنی/ هفت تیری که ازم گرفتی رو از کج//ا
اوردم؟

جین فکر میک//رد اون هیچ نکت//ه ای رو ج//ا نمی//ذاره.ولی
گذاشت.

:گرانت با صدای بی حوصله ای گفت
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ببین/ تو مجبور نیستی/ چیزی رو برام توضیح ب//دی؛ من_
.عالقه ای ندارم

:جین با عصبانیت/ فریاد زد

!ماشین رو نگه دار_

:گرانت هشدارآمیز گفت

سعی نکن یکی از اون مشت ه//ات رو س//مت من پ//رت_
.کنی

.و نگاه سختی به جین انداخت

جین به سمت فرمون ماش//ین ش//یرجه زد؛ عص//بی ت//ر از
این بود که به این موضوع

.فکر کنه ممکنه تصادف کنن

.گرانت با یه دست اون رو به سمت عقب هل داد

در حال فحش دادن بود که جین از زی//ر دس//تش در رفت
و فرمون رو گرفت و با

شدت به سمت خودش چرخوند؛ گرانت ب//ا ش//اخه ی ی//ک
درخت سرخس برخورد

کرد؛ تالش میکرد با یه دست کنترل ماشین رو حفظ کن//ه
و با دست دیگه اش جین
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.رو دور نگه داره

جین دوباره فرمون رو گرفت و کشید و ماشین وق//تی ب//ه
شانه راه برخورد کرد

.تکون شدیدی خورد

گرانت، جین رو رها ک//رد ت//ا ماش//ین رو ک//ه در ج/اده ی
تنگ به چپ و راست حرکت

میکرد، دوباره کنترل کنه.

خیلی سریع ترمز گرفت و در نه//ایت ماش//ین رو متوق//ف
کرد؛ حاال کامال میتونست/

حواسش رو به جین بده، اما قبل از اینکه ماشین به ط//ور
کامل متوقف بشه، جین در

.رو باز کرد و بیرون پرید

:جین جیغ زد

.من خودم از کاستاریکا خارج میشم_

.و بعد در ماشین رو با شدت کوبید

:گرانت از ماشین پیاده شد و گفت
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!جین، برگرد توی ماشین_

!حتی یک متر دیگه هم باهات نمیام_

.اگه به زور ببندمت باهام میای_

.دقیق و حساب شده به سمت جین قدم برداشت

:جین متوقف نشد؛ با صدای تمسخر آمیزی گفت

این راه حلت برای همه چیزه؟ اینطور نیست؟_

گ//رانت ب//دون هیچ هش//داری، س//ریعا ب//ه س//متش دوی//د؛
اونقدر سریع حرکت کرد که

.جین فرصتی برای دویدن پیدا نکرد

گریه ای از روی بهت/ زدگی سر داد، وق//تی دس//ت ه//ای
گرانت پیراهنش رو در

چنگ گرفت و متوقفش کرد، خودش رو به ش//دت تک//ون
داد؛ تقال میکرد تا خودش

.رو آزاد کنه

گ//رانت ب//ازوی جین رو ک//ه وحش//یانه در ح//ال تک//ون
خوردن بود گرفت و کنار بدنش
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.چسبوند

:گرانت تند نفس کشید و گفت/

لعنتی؛ دختر، چرا انقدر همه چیزو باید سختش کنی؟_

:جین جیغ زد

!بزار.../ برم_

گرانت دستش رو دور اون حلقه ک//رد؛ جین درح//ال لگ//د
پروندن و جیغ زدن بود ولی

گرانت خیلی قوی ب//ود؛ اون رو کش//ون کش//ون ب//ه س//مت
.ماشین برد

گرانت برای اینکه در ماشین رو باز کنه مجب//ور ب//ود ی//ه
دستش رو از دور جین رها

.کنه؛ با همین کار، جین از زیر دستش در رفت

گرانت دوباره به اون چن//گ زد.انگش//ت ه//اش ت//وی یق//ه
لباسش قالب شدن؛ پارچه

.لباس به خاطر کششی که ایجاد شده بود، جر خورد

جین جیغ زد:.اشک میریخت
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.حاال ببین/ چیکار کردی_

از گرانت رو برگردوند؛/ بغضش ترکید/ و شونه هاش ب//ه
.لرزش افتاد

.گریه ای که از گلوی جین خارج میشد خیلی شدید بود

ج/وری ک/ه گ/رانت/ مجب/ور ش/د دس/ت دراز ش/ده اش رو
.پایین بندازه

چرا نمیتونست/ آروم گریه کن//ه ب//ه ج//ای اینک//ه اینج//وری
زجه بزنه انگار که اذیت شده؟

علی رغم همه چیز هایی که اتف//اق افت//اد، گ//رانت دوس//ت
داشت اون رو بین بازوهاش

بگیره ؛ موهای تیره/ اش رو نوازش کنه و دم

.گوشش زمزمه کنه همه چیز خوبه و مشکلی نیست

جین به سمتش چرخید؛ با یه دستش پیراهن پاره پوره رو
به سینه اش فشار میداد و

.با دست دیگه اش صورتش رو از اشک پاک میکرد

:جین با صدای گرفته ای فریاد زد

درباره چندتا چیز کوچیک/ فکر کن؛ فک//ر کن چج//وری_
من هفت تیر رو گرفتم؛ به

440



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

تارگو فکر کن؛ یادته وقتی پشتت بود بهت هشدار دادم؟

متوج//ه ش//ده ب//ودی ک//ه قب//ل از اینک//ه بهش ش//لیک ک//نی،
صورتش خونی بود؟

یادته که از دماغش خون میومد؟

فکر میکنی اون بال رو کی سرش اورد؟

نکنه فکر میکنی توی گنده بک، احم//ق، کل//ه پ//وک، ن//ره
خر، این بال رو سرش

اوردی؟

همونطور/ که مشت اش رو زیر بینی/ گرانت/ تکون می//داد
:گفت

لعنت/ بهت؛ نمیتونی فقط بهم بگی عاشقتم؟_

گرانت مثل یه صخره بی حرکت مون//د، ح//تی ی//ه عض//له
اش هم تکون نمیخورد،

نفس//ش بن//د اوم//د؛ انگ//ار کس//ی مش//ت محکمی ب//ه قلبش
.کوبید

جین درست میگفت؛ صورت ت//ارگو خ//ونی ب//ود، ام//ا در
اون لحظه به این موضوع/
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فکر نکرده بود؛ اونقدر عصبی بود و حسادت میکرد ک//ه
اصال دربارش فکر نکرده

بود؛ فقط نسبت به چیزی ک/ه فک/ر میک/رد خیانت/ه واکنش
نشون داد؛ اون نه تنها سریعا

فکری به ذهنش رسید تا نبندنش، تا اونجایی که میتونست
عجله کرد تا نجاتش بده؛

!جین عاشقش بود

گرانت س//رش رو پ//ایین اورد و ب//ه جین خ//یره ش//د و ب//ه
مشت کوچیکی که خیلی

خطرناک نزدیک/ به بینی/ اش تکون میخورد؛ اون محشر
بود، موهای به هم ریختش

اطراف شونه هاش رها شده بودن، صورتش پر از خش//م
غیرقابل کنترلی شده بود و

.سرش جیغ میکشید

س//رکش... جس//ور... دیوون//ه کنن//ده/ و ب//ه ش//کل لعن//تی
جذاب؛ همه اینا باعث شد که

.گرانت بلرزه
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مش//تش رو در دس//ت گ//رفت و ب//ه س//مت خ//ودش کش//ید؛
اونقدر محکم جین رو به

خ//ودش فش//ار می//داد ک//ه ص//دای نفس نفس زدنش رو می
.شنید

جین همچنان در حال جنگیدن باهاش بود؛ مش//تش رو ب//ه
کمرش می کوبید/ و دوباره

.گریه رو از سر گرفت

بزار برم... لطفا... فقط بزار برم._

:گرانت زمزمه کرد

.نمیتونم_

قسم میخورم ک//ه عص//بانیت/ ت//و ی//ه چ//یز دیگس//ت؛ من//و_
میبخشی؟

سوال احمقانه ای بود.

.نه_

اینو ذخیره میکنم/ تا وق//تی ک//ه دفع//ه بع//د دع//وا افت//ادیم،_
.بکوبمش توی صورتت/
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جین میخواست بگه برای باقی عمرمون؛ ولی درسته ک//ه
دستهای گرانت/ محکم اون

.رو بغل کرده بود ولی هنوز بهش نگفته بود که عاشقشه

اون قصد نداشت زی//اد از این ب//ابت پافش//اری کن//ه؛ ش//اید
گرانت االن نمیتونست/ چنین

.چیزی رو بگه و از اینکار منظوری/ داشت

:گرانت خندید و گفت/

.حتما همینکارو میکنی_

:گرانت دست هاش رو از دور جین باز کرد و گفت/

دوس//ت دارم همینج//ور/ اینج//ا بایس//تیم/ ولی الزم//ه ک//ه_
خودمون رو به لیمون برسونیم.

وقتی این ماجرا تموم ش//د، ت//و رو ب//ه هت//ل می//برم و ت//ا_
وقتی که هیچکدوممون نتونیم

.راه بریم دارمت

ب//ه ماش//ین برگش//تن و جین ب//اقی مون//ده/ ه//ای لباس//ش رو
توی کوله گذاشت و یکی از

پ//یراهن ه//ای گ//رانت رو، ک//ه دی//روز ص//بح ت//وی کول//ه
.گذاشته بود، بیرون اورد
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انگار دو سایز براش بزرگتر/ بود؛ شونه های لباس روی
.آرنجش اویزون شده بود

آستین هاشو تا جایی که امکان داشت به سمت ب//اال ت//ا زد
و دنباله بلند لباس رو جلوی

کم/رش گ/ره زد؛ قطع/ا طب/ق م/د روز نب/ود ولی اون رو
.می پوشوند

.حوالی صبح به لیمون رسیدن

االن چی؟_

االن س//عی می کنم ب//ا ی//ه نف//ر ارتب//اط برق//رار کنم ک//ه_
میتونه مارو از اینجا خارج کنه؛

.دلم نمیخواد/ تا صبح منتظر بمونم

هیچوقت قرار نبود تموم بشه؟

جین آرزو کرد توی هم//ون جنگ//ل میمون//دن؛ پنه//ان ش//ده
بین درخت های بارانی،

.جوری که هیچکس نمیتونست پیداشون کنه

ظاهرا گرانت قبال به لیمون اومده ب//ود؛ ب//ه راح//تی ت//وی
جاده حرکت میکرد و به

445



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

.سمت ایستگاه قطار میروند

:جین نگاه گیجی بهش انداخت و گفت/

میخوام سوار قطار بشیم؟_

.نه، اینجا تلفن داره_

لیمون یک دهکده احاطه شده با جنگل یا شهری کوچیک
نبود؛ به معنای واقعی یک

.شهر بود با تمام قوانین مربوط/ به شهر

گرانت مجبور بود رایفل رو قب//ل از ورود ره//ا کن//ه ولی
هفت تیر رو توی بوت هاش

.قرار داد

مسئول بلیط ها با کنجکاوی زیادی بهش//ون نگ//اه میک//رد،
اما گرانت نادیدش گرفت و

مستقیما/ به سمت باجه ی تلفن رفت؛ اون با کسی ب//ه اس//م
آنجل تماس گرفت؛ صداش

وق//تی از اون ش//خص ش//ماره ای رو درخواس//ت میک//رد
.سفت و سخت بود

تلفن رو قطع کرد و سکه های بیشتری توی س/وراخ تلفن
انداخت و شماره ی دیگه
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.ای رو گرفت

جین زمزمه کرد:

با کی داری تماس میگیری؟_

.با یه دوست قدیمی_

اسم این دوست قدیمی وینسنت/ بود؛ وقتی که گ//رانت تلفن
رو قطع کرد، حالتی از

.رضایت روی صورتش نشست

اونها مارو امشب از اینجا خارج می کنن؛ چن//د س//اعت_
دیگه ما به خونه ی آزادی

.میرسیم

اونها کی هستن؟_

!زیاد سوال نپرس_

جین نگ//اه عبوس//ی بهش ان//داخت، بع//د ت//وجهش ب//ه چ//یز
.دیگه ای جلب شد

تا وقتی اینج/اییم، میت/ونیم یکم ب/ه خودم/ون برس/یم؟ ت/و_
وحشتناک به نظر میرسی.

447



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

یه سرویس بهداشتی عمومی و خالی پی//دا ک//ردن؛ گ//رانت
مشغول شستن صورتش شد

در همون حال جین مشغول بافتن موهاش شد؛ بع//د حول//ه
ای رو مرطوب/ کرد و با

.دقت اطراف زخم بازوی گرانت رو تمیز کرد

گلوله به درون بدنش نفوذ نکرده بود اما خراش عمی//ق و
بسیار بدی رو ایجاد کرده

بود؛ بعد از اینکه زخمش رو با ص//ابونی/ ک//ه ب//وی تن//دی
داشت شست، جعبه کوچیک/

.کمک های اولیه رو از کوله اش خارج کرد

:گرانت غرید

یکی از همین روزا دوست دارم ببینم دیگه چه چ//یزایی_
.توی کوله ات چپوندی

جین س//رپوش بط//ری کوچی//ک نوش//یدنی/ رو ب//از ک//رد و
اون رو روی زخم گرانت ریخت؛

.گرانت نفس تیزی کشید و فحشی به شدت رکیک/ داد

:جین سرزنش آمیز گفت
448



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

بچه نباش؛ وقتی که بهت/ شلیک شده ب//ود انق//در غرغ//ر_
.نمیکردی

پماد آنتی بیوتیک رو روی زخمش مالید بعد باند گاز رو
دو بازوش پیچید و آخر

اونها رو محکم به هم بست؛ بعد از اینکه جعب//ه رو ت//وی
کوله گذاشت، مطمعن شد

.که تسمه کوله محکم به کمربند شلوارش بسته شده باشه

گ///رانت در رو ب///از ک///رد ولی ناگه///ان ی///ک ق///دم عقب
برداشت و دوباره اون رو بست.

جین دقیقا پشت گرانت/ ایستاده بود و برخورد بدن هاشون
به همدیگه باعث شد

.تلوتلو بخوره

.گرانت سریعا بازوش رو گرفت و مانع افتادنش شد

تارگو و چندتا از افرادش چند لحظه پیش وارد ایس//تگاه_
.قطار شدن

به اطراف نگاه ک//رد؛ چش//م ه//اش موش//کافانه و هوش//یار
.بود
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.باید از پنجره بریم بیرون_

قلب جین با شدت به س//ینه اش می کوبی//د؛ ب//ا وحش//ت ب//ه
پنجره کوچیکی که در قسمت

باالیی سرویس بهداشتی نصب شده بود نگاه ک//رد؛ ک//امال
یه وجب از سرش باالتر

.بودن

.نمیتونم از اونجا برم باال_

.البته که میتونی_

گرانت خم شد و دستش رو دور زانوی جین حلقه ک//رد و
اون رو به سمت باال

کشید.حاال دستش به پنجره می رسید.

یکی رو باز کن؛ ازش بپر بیرون، سریع، فقط یه دقیقه_
.وقت داریم

...اما تو چطور میخوای بیای باال_

میتونم انج//امش ب//دم؛ جین... همین ح//اال از اون پنج//ره_
.بپر بیرون
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جین دستگیره رو چرخوند و پنجره رو باز ک//رد و ب//دون
اینکه به خودش فرصت

فکر کردن درباره ارتفاعی که میخواست از اون بپره/ رو
بده، به لبه پایینی/

چ//ارچوب چن//گ زد، از اون اوی//زون ش//د و بع//د روی
زمین پرید؛ امیدوار بود که

خ//ودش رو ب//ه کش//تن ن//ده؛ ب//ا دس//ت و زانوه//اش روی
.سنگریزه ها فرود اومد

یکی از سنگ ها کف دستش رو برید و مجبور شد برای
جلوگیری/ از گریه

.کردنش، دستش رو روی دهنش چفت کنه

:گرانت اون رو بلند کرد و پرسید

تو خوبی؟_

:با نفسی که سعی در حبس کردنش داشت جواب داد

فکر کنم هیچ استخونی/ نشکسته._

گرانت شروع به دویدن در ط//ول س//اختمون ک//رد و جین
رو هم پشت سرش می
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.کشید

ص////دای ش////لیکی رو از پش////ت سرش////ون ش////نیدن ولی
سرعتشون رو کم نکردن یا به عقب

.بر نگشتن

جین سکندری خورد و تنها به خاطر دس//ت ه//ای گ//رانت
.بود که نیوفتاد

:جین ناله کرد

نمیشه برگردیم/ فورد رو بگیریم؟؟_

نه، باید پیاده تا اونجا بریم؟_

تا کجا؟_

.جایی که قراره هلیکوپتر/ فرود بیاد_

چقدر باهاش فاصله داریم؟_

.زیاد دور نیست_

جین با لحن خواهش مندی گفت:

.با متر و کیلومتر/ فاصله اش رو واسم مشخص کن_
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به سرعت جین رو داخل سایه های کوچه کش//ید؛ گ//رانت
.در حال خندیدن بود

.شاید یک کیلومتر/_

هرکاری که با تارگو کردی عس//لم، اون رو مثل//ه س//گ_
.جهنمی کرد

.فکر کنم دماغش رو شکستم_

:گرانت دوباره خندید و گفت/

فکر کنم همینطور باشه، تموم صورتش ورم کرده بود؛_
تو رو برای مدت ها

.فراموش نمیکنه

:جین قسم خورد

هرگز، من به دولت درباره ی این مرد گزارش میدم._

.بعدا عسلم؛ االن، فقط از اینجا قراره بریم بیرون_

��پایان_فصل_یازده#

��شروع_فصل_#
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هلیکوپ//تر ب//ا س//رعت ب//ه س//مت پ//ایین اوم//د.و ب//ه آرومی
روی باند فرود، نشست؛ شبیه

.یه حشره غول پیکر بود

گرانت و جین از مزرعه ک//وچیکی ک//ه روبروش//ون ب//ود
عبور کردن و به خاطر بادی

که از حرکت سریع پروانه های هلیکوپتر/ ایجاد شده بود،
.دوال شدن

پشت سرشون، مردم از خونه هاشون بیرون اومده ب//ودن
تا ببینن این همهمه به

خاطر چیه؛ جین هرهر در حال خندی//دن ب//ود، ب//ه خ//اطر
پیروزی که در اون لحظه به

.دست اوردن، گیج بود

تا زمانی که گرانت/ بهش کمک کرد وارد هلیکوپتر/ بشه،
در حال خندیدن بود؛

جوری می خندید که اش//ک از چش//م ه//اش س//رازیر ش//د؛
!اونها انجامش دادن

تارگو دیگه نمیتونست اونها رو بگیره؛ قبل از اینک//ه اون
بتونه هلیکوپتر خودش رو
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آماده کنه تا دنبالشون بگرده، اونها از کش/ور خ/ارج ش/ده
بودن و همچنین جرات

.نداشت که در خارج از کشور اونها رو تعقیب کنه

گرانت لبخند دندان نمایی به او زد، که ب//ه جین میفهمون//د
گرانت متوجه شده چرا این

خنده احمقانه رو سر داده.

:گرانت داد زد

.کمربندتو/ ببند_

و بعد خودش روی صندلی کن//ار خلب//ان نشس//ت و شس//ت
.دستش رو باال اورد

خلبان سرش رو تک//ون داد، لبخن/دی زد و بع//د هلیکوپ/تر/
.وارد آسمان شب شد

گرانت هدفونی که بهش اجازه میداد با خلبان صحبت کنه
.رو روی گوشش قرار داد

جین سعی کرد بش//نوه/ اونه//ا چی میگن ولی امک//ان پ//ذیر
نبود؛ گوشه صندلی اش رو
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محکم گرفت و از پهلوی باز هلیکوپ//تر/ ب//ه ب//یرون/ خ//یره
.شد

هوای شب دورش می چرخید و جه/انی ک/ه پش/ت س/رش
بود، تبدیل به یه اثر هنری

.کوچک شده بود

اولین بارش بود که سوار هلیکوپ//تر/ می ش//د و حس//ش ب//ا
سوار شدن هواپیمای جت

.کامال متفاوت بود

.حس میکرد توی تاریکی مخملی شب، شناور شده

آرزو کرد که شب نب//ود؛ اینط//وری میتونس//ت/ زمین زی//ر
.پاش رو ببینه

پروازش//ون زی//اد ط//ول نکش//ید ولی وق//تی ف//رود اوم//دن،
.جین متوجه فرودگاه شد

خودش رو کشید و ش//ونه گ//رانت رو ب//ه چن//گ گ//رفت و
:جیغ زد

ما توی سن جوس هستیم./_
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پریشانی و اضطراب وجودش رو پ//ر ک//رد؛ اینج//ا ج//ایی
بود که همه چیز شروع شد؛

.تارگو افراد زیادی توی پایتخت داشت

.گرانت هدفون رو از روی گوشش برداشت

خلبان حرکت پره ها رو قط//ع ک//رد و سروص//دا در ح//ال
کم شدن بود؛ اونها به هم

:دست دادن و خلبان گفت

خوشحال شدم که دوباره دیدمت؛ شنیدیم که دوباره توی_
منطقه هستیم و دستور

.داشتیم هروقت تقاضا کردی، بهت کمک کنیم/

موف//ق باش//ی؛ به//تره/ ک//ه س//ریعتر/ ح//رکت ک//نین، چ//ون
فرصت کمی برای رسیدن به

.پرواز دارین

روی آسفالت پریدن و شروع به دویدن به س//مت ترمین//ال
کردن؛ جین نفس نفس زنان

:پرسید

اون چه پروازیه؟_

.دقیقه دیگه حرکت میکنه۵پرواز به مکزیکوسیتی،/  _
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!مکزیکوسیتی/

.خب این بهتر به نظر می رسید

فرودگ//اه ت//وی اون س//اعت از ش//ب خل//وت ب//ه نظ//ر می
رسید، چون اکثر مسافر ها

سوار هواپیم//ا/ ش//ده ب//ودن. مس//ئول بلی//ط خیلی عجیب ب//ه
اونها خیره شده بود و به جین

یاداوری میکرد، چقدر داغون به نظر میرسن.

گرانت کوت//اه و مختص//ر گفت: _گ//رانت س//الیوان و جین
گریر؛ شما بلیط های مارو

.دارین

کارمند دوباره خونسردی خودش رو به دست اورد؛ دوت/ا
بلیط جلوشون گذاشت و

:گفت

بله آق//ا، ارنس//تو ش//ما رو مس//تقیما ب//ه خ//ارج از کش//ور_
.میبره/

ارنستو نگهبان فرودگاه بود و راه رو بهشون نش//ون داد؛
هواپیما همچنان منتظر بود
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و مهماندار به نرمی بهشون خوش آم//د گفت؛ انگ//ار هیچ
چیز عجیبی دربارشون

.وجود نداشت

جین میخواست دوباره هرهر بخنده، شاید اونق//درا هم ک//ه
فکر میکرد عجیب و غریب

به نظر نمیرسیدن؛ شاید شبیه روزنامه نگاره//ایی ب//ودن،
که زمان سختی رو در

.اطراشهر گذروندن

به محض اینکه نشستن هواپیما شروع ب//ه ح//رکت ک//ردن
کرد؛ بعد از اینکه

کمربندشون/ رو بستن، گ//رانت/ و جین نگ//اهی ب//اهم رد و
بدل کردن؛ مقصد بعدی

.مکزیکوسیتی/ بود

یه شهر بین المللی بزرگ که مراکز خری//د، رس//توران.../
و هتل داشت. 

:گرانت با صدای آهسته ای گفت

ب//ه زودی ت//ا چن//د س//اعت دیگ//ه ب//ه مکزیک//و میرس//یم،_
اونجا آزادیم.
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به محض اینکه رسیدیم اونجا به بابا زنگ/ میزنم/ تا اون_
و مامان دیگه نگران

.نباشن

:آهی کشید و ادامه داد

ت//و کس//ی رو داری ک//ه بهش زن//گ ب//زنی؟ خون//وادت_
میدونن کجا بود؟

گ//رانت یکی از اون نگ//اه ه//ای س//ردش بهش ان//داخت و
:گفت

نه اونها هیچی درباره ی کاری که انجام میدم نمیدونن،_
زیاد بهشون نزدیک/ نیستم؛

.دیگه نه

ن//اراحت کنن//ده/ ب//ود، ولی جین تص//ور میک//رد ب//ه خ//اطر
شغلی که گرانت/ داشت، بهتر/

.بود که خانوادش بهش نزدیک نباشن

جین مث//ل بچ//ه ه//ا خوابی//ده ب//ود؛ گ//رانت هم همینط//ور،
باالخره
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خستگی بهش غلبه کرد و اجازه داد تا بدن ضرب دی//دش
.استراحت کنه

وقتی در مکزیکو سیتی فرود اوم//دن، آس//مون ب//ه خ//اطر
طلوع خورشید به رنگ

.صورتی مرواریدی دیده میشد

فرودگاه پر از مردمی بود که سراسیمه ح//رکت میک//ردن
.تا به پروازشون برسن

اطرافشون پر از صدای مردم ب//ا زب//ان ه//ا و لهج//ه ه//ای
متفاوت/ بود.

گرانت یه تاکسی گرفت، ماشین توی ترافیک شهری گیر
افتاده بود. اعصاب جین به

هم ریخت//ه ب//ود ولی این ترافی//ک دربراب//ر چیزه//ایی ک//ه
پشت سر گذاشت خیلی پیش و

.پا افتاده بود

شهر در سپیده دم زیبا به نظر می رسید؛ با خیابون ه//ای
عریض، درخت های
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خوشبو و ساختمون هایی که به خ//اطر ن//ور خورش//ید ب//ه
.رنگ قرمز می درخشیدن

هوا احساسی مخملی رو القا میکرد ک//ه فق//ط من//اطقی ک//ه
نسبتا گرمسیر/ بودن چنین

.شرایطی داشتن

علی رغم ب//وی دودی ک//ه وج//ود داش//ت میتونس//ت ب//وی
شیرین شکوفه های پرتقال رو

.حس کنه

کارمند هتل درجه یکی که به اونج//ا رفت//ه ب//ودن، تم//ایلی
نداشت که بدون رزرو کردن

به اونها اتاقی بده؛ چشم ه//ای مش//کی اش بی ه//دف روی
صورت کبود گرانت/ حرکت

میکرد و با زبان اسپانیایی در حال وراجی ک//ردن ب//ود و
.عذرشون رو میخواست/

گرانت شونه ای ب//اال ان//داخت و دس//ت ت//وی جیبش ک//رد؛
چند اسکناس تا خورده رو

.جلوی مرد گذاشت
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کارمند ناگهان لبخندی زد و همه چ//یر ع//وض ش//د؛ م//رد
کلیدی رو از روی میز به

س//مت اونه//ا س//ر داد، بع//د از اینک//ه چن//د ق//دم برداش//تن،
گرانت برگشت/ و به کارمند

گفت: _ضمنا... هیچ مزاحمی نمیخوام؛ اگ//ه کس/ی زن//گ
زد یا دربارمون پرسید، ما

اینجا نیستیم؛ افتاد؟ در ح/د م//رگ خس//تم و واقع//ا عص//بی
میشم اگه صدایی منو از

.خواب بیدار کنه

صدای نرم گ//رانت/ پ//ر از تهدی//د ب//ود و م//رد ب//ه س//رعت
سرش رو تکون داد.

با دست های گرانت که دور شونه اش حلقه ش//ده ب//ود ب//ه
سمت آسانسور رفتن؛ گرانت

.رو فشار داد۱۹دکمه ی طبقه ی  

:جین با لحن مبهوتی گفت/

.ما در امانیم_

باورش برات سخته؟_
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من اون مرد رو محکومش میکنم، نم//یزارم ج//ون س//الم_
.به در ببره/

گ///رانت آهس///ته گفت: _نمی///بره، سیاس///تمدار ه///ا بهش
.رسیدگی می کنن

من نمیخوام سیاس//تمدارها اینک//ارو کنن، میخ//وام خ//ودم_
.انجامش بدم

:گرانت لبخندی بهش زد و گفت

تو یه دختر کوچولوی تشنه خونی، اینطور نیست؟ حس_
.میکنم ازش لذت میبری/

.این فقط یه قسمتشه_

و بعد لبخندی تحویل گرانت داد.

اتاقشون خیلی بزرگ بود؛ یک تراس، چندین محل مج//زا
برای نشست، میز

نه//ارخوری و ی//ه وان زیب//ا و م//د روز، ت//وی ات//اق دی//ده
.میشد

جین با کنکاوی س//رش رو داخ//ل وان ک//رد و ب//ا لبخن//دی
:شاد عقب کشید و گفت
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.همه وسیله های راحتی جدید اینجا فراهم شده_

.گرانت در حال خوندن فهرست سرویس داخلی اتاق بود

تلفن رو برداشت و دوت/ا ص/بحونه مفص/ل س/فارش داد و
باعث شد دهن جین آب

س//اعت از زم//انی ک//ه آخرینب//ار غ//ذا۲۴بیوفت//ه؛ ح//داقل  
.خوردن گذشته بود

تا وق//تی سفارشش//ون رو بی//ارن جین ب//ا ای//الت کنک//تیکت
۵ارتباط برقرار کرد؛ تقریبا 

دقیقه طول کشید تا تماس به خونوادش وصل شه، ت//ا اون
لحظه گوشی رو محکم

.توی دستش نگه داشته بود

مام//ان؟ مام//ان منم جین؛ ح//الم خوب//ه گری//ه نکن، اگ//ر_
گریه کنی نمیتونم باهات

.صحبت کنم

:جین اشک هاش رو پاک کرد و گفت/

گوشی رو بده به بابا تا بگم برن//اممون/ چی//ه؛ ق//ول می//دم_
وقتی رسیدم خونه بشینیم با

هم گریه کنیم.
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جین چند لحظه سکوت کرد و لبخند گرفته ای ب//ه گ//رانت
زد؛ چشم هاش از اشک

.برق میزد

:صدای پدرش شنیده شد که داد زد

جین؟ خودتی؟_

آره واقعا منم، االن ت//وی مکزیکوس//یتی هس//تم؛ گ//رانت_
منو از اونجا بیرون اورد؛

.چند دییقه پیش با هواپیما فرود اومدیم

صدای خفه ای از پدرش بلند شد و جین فهمید پ//درش هم
درحال گریه کردنه ولی

:توتست/ خودش رو کنترل کنه و پرسید

خب االن چی؟ کی میخواین بی//این اینج//ا؟ کی از اونج//ا_
خارج میشین؟

:جین ابروهاش رو برای گرانت باال انداخت و گفت

.نمیدونم_

:گوشی رو اورد پایین و از گرانت پرسید
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مقصد بعدیمون/ کجاست؟_

گرانت گوشی رو ازش گرفت و گفت:/

سالیوان هستم؛ احتم//اال چن//د روز دیگ//ه اونج//اییم، ی//ک_
سری کاغذبازی اداری هست

.که باید انجام بدیم

ما بدون بررسی شدن پاسپورتمون به اینج//ا اوم//دیم؛ قب//ل
از اینکه وارد ایالت متحده

بشیم باید با چند نفر تماس بگ//یرم.../ بل//ه م//ا خ//وبیم.../ ب//ه
محض اینکه از چیزی مطمئن

.شدم بهتون اطالع میدم

وقتی تلفن رو قطع کرد متوج//ه ش//د ک//ه جین ب//ا لب ه//ای
غنچه شده مشغول فکر

.کردنه

چط//ور ب//دون چ//ک ش//دن پاس//پورتمون تونس//تیم بی//ایم_
اینجا؟

به چند نفر رش//وه دادم و بهش//ون گفتم ک//ه پاس//پورتمون_
گم شده و قراره المثنی/ اون
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از سفارت آمریکا برامون فرستاده شه؛ چ//یز زی//اد مهمی/
.نیست

چطور همه ی این کار هارو انق//در س//ریع انج//ام دادی؟_
میدونم که این نقشه اصلی

.ما نبود

.من به تنهایی/ انجام ندادم، یک کمک داخلی داشتیم_

گرانت با خودش فکر ک//رد ک//ه س//ابین ع//الی عم//ل ک//رد؛
همه ی واسطه های قبلی

اونج//ا ب//ودن و میدونس//تن بای//د ب//ه ه//ر کمکی ک//ه الزم
داشت، رسیدگی کنن.

:جین حدس زد

شریکت توی شغل قبلیت... کمکمون کرد؟_

هرچه قدر کمتر بدونی بهتره؛ ت//و ب//ه ط//رز لعن//تی زود_
متوجه مسائل میشی، درست

مثله روشن کردن کامیون/ بدون سوییچ؛ قبال انجامش داده
بودی؟

:جین با معصومیت نگاهش کرد و گفت
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.نه، فقط بار اول که اینکارو کردی تماشات کردم_

الزم نیست وقتت رو تل//ف ک//نی و انق//در مظل//وم نگ//اهم_
.کنی

ض//ربه ی یکنواخ//تی/ ب//ه در ات//اق زده ش//د و نش//ونه ی
.رسیدن سرویس اتاق بود

گرانت از چشمی در بیرون رو بررس//ی ک//رد، بع//د چفت
در رو باز کرد و اجازه داد

.پسر جوان وارد اتاق بشه

ب//وی خ//وش قه//وه ات//اق رو پ//ر ک//رد و دهن جین رو آب
.انداخت

در حالی که پسر غذاها رو روی م//یز می ذاش//ت، ب//االی
سرش ایستاده بود و زمزمه

:کرد

اینجاروببین؛ پرتقال و هندونه ی تازه، زردآل//و، تس//ت،_
کره، تخم مرغ و قهوه!

:گرانت سر به سرش گذاشت و گفت

.عین بچه ها آب دهنت داره میریزه/ بیرون_
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.گرانت به پسرک انعام زیادی داد

شروع به خوردن کردن؛ تم//وم غ//ذاها خ//ورده ش//ده ب//ود،
قبل از اینکه به هم نگاه کنن

.و لبخند بزنن

:جین آهی کشید و گفت

االن احساس انسان بودن میکنم؛ ح//اال ن//وبت حم//وم آب_
.گرمه

بن//د کفش//ش رو ب//از ک//رد و اونه//ا رو کام//ل از پ//اش در
اورد.وقتی انگشتهای پاش رو

تکون داد آهی از روی آسودگی کش//ید؛ نگ//اه کوت//اهی ب//ه
گرانت انداخت و متوجه شد

.با لبخندی یک وری که عاشقش بود، بهش خیره شده

:قلبش توی دهنش میزد؛ با لحن مظلومی/ گفت

نمیخوای/ باهام دوش بگیری؟_

.و بعد به سمت سرویس حموم حرکت کرد

جین زیر فشار آب گرم دوش قرار گرفت؛ س//رش رو ب//ه
سمت باال متمایل کرد تا آب

.به صورتش برخورد کنه.
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:جین زمزمه کرد

.اوه، گرانت_

.متاسفم_

.حاال میتونیم بخوابیم_

.وقتی بیدار شدن هوای اتاق گرم بود

آفتاب سوزان مکزیکوسیتی از پرده ها عبور میکرد؛ 

از ع//رق خیس ش//ده ب//ودن.گ//رانت/ بلن//د ش//د و ک//ولر رو
روی آخرین درجه اش گذاشت

.و کمی ایستاد تا هوای خنک به بدن خیسش بخوره

شب فرا رسید و اونها ات//اق رو ت//رک ک//ردن؛ ت//وی ش//ب
گرم مکزیک/ دست توی دست

راه میرفتن و توی چندتا مرکز خرید که ت//ا دی//روقت ب//از
بود، خرید کردن.

جین ی//ه جفت ص//ندل، لب//اس شخص//ی جدی//د و ی//ه لب//اس
تابستونه صورتی خرید که باعث

میشد رنگ پوستش مثل عسل بش//ه؛ گ//رانت تابح//ال وقت
زیادی رو برای خرید کردن
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نذاشت. جین با خوشحالی برای گرانت یه جین، ی//ه جفت
کفش کالج و لباس

.پلوخوری برداشت

:گرانت رو به سمت اتاق پرو هل داد و گفت

ممکنه خیلی تغییر/ کنی، درضمن امش//ب م//یریم ب//یرون_
.غذا بخوریم

در نور کم رستوران مقابل هم نشسته بودن، و یه بط//ری
نوشیدنی روی میز بینشون

قرار داشت. گ//رانت متوج//ه ش//د ک//ه این اولین باری//ه ک//ه
طی این سال ها با یک خانوم

.بطور جدی معاشرت میکنه

اونها کاری نداشتن انجام بدن به جز اینک//ه غ//ذا بخ//ورن،
حرف بزنن، نوشیدنیشون رو

جرعه جرعه بچشن و به این فکر کنن وقتی که برگش//تن
.هتل چیکار کنن

گرانت بعد از اینکه بازنشسته شده بود، خ//ودش رو ت//وی
مزرعه اش حبس کرد؛

.گاهی اوقات هفته ها مردم رو نمی دید
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وقتی که نیازش به موادغذایی مجبورش میک//رد ب//ه ش//هر
بره، مستقیما به اونجا می

.رفت و برمیگشت/

اون نمیتونست کسی رو کنار خودش تحمل کنه، ام//ا االن
با وجود ادم های اطرافش

احس//اس راح//تی داش//ت؛ متوج//ه حضورش//ون میش//د ولی
اهمیتی نمیداد، چون االن همه

.فکر و ذهنش روی جین متمرکز/ بود

جین با انرژی درخشان و پرنور احاط//ه ش//ده ب//ود؛ چش//م
های تیره اش برق میزد؛

...پوست برنزه/ شده اش قرمز شده بود و خنده هاش

اونها زمان زیادی نداشتن که ب//ا هم بگ//ذرونن؛ ب//ه زودی
.به ایالت متحده برمیگشتن وکار گرانت/ تموم میشد

خیلی زود ب//ود؛ خیلی خیلی زود ب//ود، خن//ده ه//اش ک//ه
.اضطراب درونی اش رو از بین میبرد

اونها به هتل برگشتن.

تالش میکرد خاطرات زیادی رو ذخیره کنه تا بتونه سال
های پوچی که در پیش رو
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داره رو باهاش بگذرونه؛ ع//ادت ب//ه تنه//ایی/ ب//ا وج//ودش
.عجین شده بود

جین رو میخواست ولی نمیتونست/ اون رو ب//ا خ//ودش ب//ه
مزرعه ببره./ هیچ راهی

وجود نداشت که جین بتونه خ//ودش رو ب//ا دنی//ای گ//رانت/
.وقف بده

جین عالقه داش//ت ک//ه آدم ه//ا رو اط//راف خ//ودش داش//ته
باشه؛ درحالی که خودش

دوس//ت داش//ت تنه//ا/ باش//ه؛ جین معاش//رتی ب//ود ولی اون
.مرموز بود

جین هم این//و میدونس//ت/ ک//ه تقریب//ا/ هم//ه چ//یز داره تم//وم
میشه؛ در حال صحبت کردن

.بود

درب//اره دوران ک///ودکی اش، مدرس//ه ای ک//ه م///یرفت ،
موسیقی و غذای مورد عالقش و

.اینکه چه کتابی دوست داره مطالعه کنه

صدای گ//رانت آروم و خش//دار ب//ود وق//تی ک//ه درب//اره ی
پسر بچه موبلوندی که خودش
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بود، صحبت میکرد؛ تابستون/ ه//ای جورجی//ای جن//وبی/ و
وحشیانه دویدن در باتالق

ها؛ اون شکار و ماهیگیری رو به س//رعت ی//ادگیری راه
رفتن، یاد گرفت.

درب//اره ی فوتب//ال ب//ازی ک//ردن در دوران دبیرس//تان و
تعقیب کردن چرلیدر ها

تشویق/ کنن//ده ه//ا(، نوش//یدن و گیج ک//ردن و بع//د دزدکی)
وارد خونه شدن، طوری که

.مادرش مچش رو نگیره، حرف زد

متوجه شد سکوتی

که بینشون/ ایجاد شد به این خاطره که گرانت به نقطه ای
توی داستانش رسیده که

.زندگیش عوض شد

:جین زمزمه کرد

بعدش چه اتفاقی افتاد؟_

:قفسه سینه اش باال و پایین رفت
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سالم ب//ود ب//ه خ//دمت۱۸بعدش ویتنام اتفاق افتاد؛ وقتی  _
اجباری اعزام شدم؛ من به

شکل لعنتی توی پنهانی/ حرکت کردن ت//وی جنگ//ل خ//وب
بودم و این باعث شد اونها

.من رو به اونجا بفرستن/

یکبار مرخصی گرفتم و به خونه برگشتم؛ اطرافیانم مثل//ه
گذشته ها بودن درصورتی

که من هیچ شباهتی ب//ه قب//ل نداش//تم؛ م//ا ح//تی نمیتونس//تیم
باهم حرف بزنیم،/ به خاطر

.همین دوباره برگشتم

و همونجا موندی؟_

گرانت با صدای گرفته ای گفت:

.آره، موندم_

چطور وارد قسمت مامور مخفی یا هرچ//یزی ک//ه بهش_
میگین شدی؟

کاره/ای زیرزمی/نی، م/اموریت/ ه/ایی ب/ا ریس/ک ب/اال؛_
جنگ تموم شد و من برگشتم
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.خونه ولی کاری نبود که انجام بدم

چیکار میتونستم بکنم! برم توی بق//الی ک//ار کنم و منتظ//ر
بمونم مردم بیان قیمت تخم

مرغ رو ازم بپرسن؛ درصورتی ک//ه من ب//رای چیزه//ای
دیگه آموزش دیده بودم. یه

مدت گذشت و تونستم کمی به خ//ودم مس/لط بش//م؛ دوس//ت
نداشتم وقتم رو به بطالت

.بگذرونم

وقتی که یک کالج قدیمی باهام تماس گرفت، پیشنهادشون
.رو قبول کردم

اما االن بازنشسته شدی، به جرجیا برگشتی؟_

فق//ط ب//رای چن//د روز؛ من اونج//ا آرامش نداش/تم، م/ردم_
زیادی من رو میشناختن؛

.درصورتی که من میخواستم/ تنها باشم

به خ//اطر همین ی//ه مزرع//ه کوچی//ک/ نزدی//ک ک//وه ه//ای
تنسی خریدم و اونجا زندگی

.کردم

تاحاال ازدواج کردی؟ یا نامزد داشتی؟_
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.نه_

.به اندازه ی کافی سوال پرسیدی، حاال بخواب_

گرانت؟_

هوم؟_

فکر میکنی که اون دست از سرمون برداشته؟_

کی؟_

.تارگو_

:صدای گرانت پر از سرگرمی شد

عسلم، بهت قول میدم؛ نگرانش نب//اش، ت//و االن در امن_
و امانی. یکسری قدم هایی

داره برداشته میشه تا اون رو خنثی کنه.

ص///دات یکم تهدی///دآمیز/ ب///ود؛ منظ///ورت/ از "خن///ثی_
کردنش" چی بود؟

یعنی/ قراره که زمانی رو توی اون زندون ه//ای پ//ر از_
ناز و نعمت/ آمریکای
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مرک//زی بگذرون//ه، ک//ه هم//ه درب//ارش چ//یزای زی//ادی
.شنیدن؛ بخواب

جین اطاعت کرد و لبش به لبخندی خشنود باز شد؛ دست
های گرانت محکم دورش

.پیچیده بود

ظه//ر روز بع//د اونه//ا پاس//پورت/ داش//تن و میتونس//تن ب//ه
سمت داالس پرواز کنن ولی

بجاش اونها یک شب دیگه رو باهم گذروندن .

جین نمیخواست/ اینج//ا رو ت//رک کن//ه، ت//ا وق//تی ک//ه ت//وی
مکزیکو سیتی باشن، میتونست

تظاهر کنه که قرار نیست/ چیزی بینشون تم//وم بش//ه، ام//ا
خونوادش منتظرش بودن و

.گرانت هم باید به زندگی خودش برمیگشت/

جین باید دنبال یه شغل جدید میگشت؛ هیچ راهی نبود که
توی مکزیکوسیتی/ باقی

.بمونن

وقتیکه سوار هواپیما به مقصد داالس ش//دن، اش//ک ت//وی
چشم هاش جمع شد؛
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میدونس///ت ک///ه گ///رانت پروازه///ای جداگون///ه ای رو از
.داالس ثبت کرد

بع//د از رس//یدن ب//ه اونج//ا، جین ب//ه نیوی//ورک/ م//یرفت و
گرانت به کنوکسویل و

خداحافظی اونها باید توی فرودگ//اه عظیم و ش//لوغ داالس
اتفاق میوفتاد و جین

نمیتونست این موضوع رو تحمل کنه.

اگر خ//ودش رو س/خت کن//ترل نک//رده ب//ود، عین ی//ه بچ/ه
ضجه میزد و این چیزی نبود

.که گرانت بخواد

اگر گ//رانت از اون چ//یز بیش//تری/ میخواس//ت، بای//د ازش
تقاضا میکرد، چون به اندازه

ی کافی اشتیاق خ//ودش رو ب//رای ب//ودن ب//ا گ//رانت بهش
.نشون داد

گرانت چیزی از اون درخواست نکرد، پس به این مع//نی
.بود که جین رو نمیخواد
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جین میدونست این زمان میرس//ه و انتظ//ارش رو داش//ت؛
اشک هاش رو کنترل کرد

و مشغول خوندن روزنامه ش//رکت هواپیم//ایی/ ش//د. ح//تی
چیزی که میخوند/ رو درک

نمیکرد؛ جین دست گرانت رو تا زمانی که وع//ده غ//ذایی
.هواپیما سروشد، گرفته بود

جین ابمیوه سفارش داد و بعد از تموم ک//ردنش ی//ه ابمی//وه
.ی دیگه هم سفارس داد

گرانت موش//کافانه نگ//اهش ک//رد ولی جین لبخن//دی خ//یره
.کننده و جذاب به اون زد

قص//د نداش//ت گ//رانت متوج//ه این موض//وع/ بش//ه ک//ه از
.درون در حال متالشی شدنه

خیلی زود، خیلی خیلی زود، توی داالس ف//رود اوم//دن و
از آسانبر/ هواپیما در حال

.پایین اومدن بودن

:جین خیلی سریع و با نگرانی گفت/

من به آدرست نیاز دارم، بای//د لباس//ای زی//ادی ک//ه ت//وی_
کوله ام هست رو برات پست
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کنم مگر اینکه بخوای توی فرودگاه یه کیف بخ//ری؛ قب//ل
از پروازمون، کمی فرصت

.داریم

گرانت ساعتش رو چک کرد و گفت:/

دقیقه تا پ//روازت مون//ده،/ به//تره/ ب//ریم س//مت گیت؛/۲۸_ 
بلیط ها همراهته؟

آره اینجاست، لباسات چی میشه؟_

.با پدرت در تماس هستم، نگرانش نباش_

آره البته که در تماس بود؛ باید حق//وقش رو ب//ابت ب//یرون
کشیدن جین از کاستاریکا

.دریافت میکرد

صورت گرانت سخت و غیرقابل خواندن بود؛ چشم ه//ای
.طالیی اش سرد بودن

جین دستش رو به سمت جلو دراز کرد و متوجه نشد ک//ه
.در حال لرزشه

...خب، خداحافظ... بعد.../ اینکه_

جین حرف زدنش رو قطع کرد.چی میتونست بگه؟
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اینکه خیلی خوشحالم که باهات مالقاتت کردم؟

.آب دهنش رو قورت داد

لحظات خوبی بود._

گرانت سرش رو پایین اورد و به دست دراز شدش نگ//اه
کرد؛ دوباره نگاهش به

صورت جین برگشت./ چشم های سردش پ//ر از ناب//اوری
.بود

:گرانت به آرومی گفت

!چرت نگو_

جین رو به سمت خودش کشید و بین بازوهاش قرار داد؛
لبش رو روی لبش گذاشت

و زب//ونش ب//ه آرومی وارد ده//ان جین ش//د و اهمی//تی ب//ه
مردمی که کنجکاوانه

.نگاهشون میکردن نداد

.بدنش به لرزش در اومده بود

گرانت اون رو از خودش دور ک//رد؛ ف//ک اش رو محکم
.به هم فشار داد
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ب//رو.../ خون//وادت منتظ//رتن؛ ت//وی چن//د روز آین//ده ب//ا_
.پدرت تماس میگیرم

جین سرش رو تکون داد و خودش رو جمع و جور کرد؛
اون قرار نبود بشکنه و

.زیر گریه بزنه

گ//رانت آرزو میک//رد اون بزن//ه زی//ر گری//ه؛ اینط//وری/
حداقل دلیلی داشت تا دوباره اون

رو کنار خ//ودش نگ//ه داره، ام//ا جین قوی//تر از این حرف//ا
.بود

خدانگهدار._

بعد برگشت و از گ//رانت/ دور ش//د؛ دقیق//ا میدونس//ت کج//ا
داره میره./ اشک دیدش رو

.مختل کرده بود و مردم رو واضح نمیدید

با سرسختی و لجبازی پل//ک زد ت//ا اش//ک از چش//م ه//اش
سرازیر نشه؛ خب، دوباره

.تنها شده بود
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گرانت گفت چند روز آینده در دسترسه ولی میدونست/ که
اینطور نیست؛/ همه چیز

تموم شده بود و اون باید این موضوع/ رو قبول میک//رد و
بابت لحظه های خوبی که

.با گرانت/ داشت، سپاسگذار می بود

از هم//ون اول مش//خص ب//ود ک//ه گ//رانت س//الیوان م//ردی
نیست که بخواد پایبند/ کسی

.بشه

کسی ب//ازوش رو گ//رفت؛ ق//وی و گ//رم ب//ود؛ این دس//تای
.یک مرد بود

متوق//ف ش//د؛ امی//د، وحش//یانه وارد قلبش ش//د، ام//ا وق//تی
برگشت متوجه شد اون شخصی

.که متوقفش کرد گرانت/ نبود

مرد چشم و مو و پوست/ تیره ای داشت و کامال مش//خص
بود که اسپانیاییه؛ مودبانه

:پرسید

جین گریر؟_
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جین س//رش رو تک//ون داد و ب//ا خ//ودش فک//ر ک//رد اون
چطور اسمش رو میدونه و

.تونست/ شناساییش کنه

.دست مرد دور بازوی حین محکم شد

میشه خواهش کنم با من بیاین؟_

م////رد مودبان////ه این س////وال رو پرس////ید ولی عمال هیچ
خواهشی توی صداش نبود؛ اون

.دستور داد

خطر توی وجودش زنگ خورد و باعث شد ب//دبختی ک//ه
تا چند لحظه پیش بهش فکر

.میکرد رو فراموش کنه

لبخندی به م//رد زد .مش//تش رو دور تس//مه محکم ک//رد و
بعد کوله رو محکم به گوشه

.سر مرد کوبید و باعث شد او تلوتلو بخورد

صدای برخورد شدید کوله با سر مرد به جین فهموند ک//ه
بوت های گرانت/ که توی

.آن قرار داشتن به اون آسیب زده
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:جین جیغ زد

.گرانت/_

صداش از بین هزاران مردمی ک//ه در ح//ال تک//اپو ب//ودن
.میگذشت

.گرانت/_

مرد کنترل خودش رو بدست اورد و به س//مت جین خ//یز
.برداشت

جین شروع به دوی//دن ک//رد و از مس//یری ک//ه اوم//ده ب//ود
برگشت و مردم رو به سرعت

.کنار می کشید

جل//وتر از خ//ودش گ//رانت/ رو دی//د ک//ه از بین ش//لوغی
جمعیت به سمتش می دوید و

.مردم رو از سر راهش عقب میزد

م//رد ب//ه جین رس//ید و ب//ازوش رو گ//رفت و بع//د گ//رانت/
رسید.

م//ردم جی//غ م//یزدن و پراکن//ده/ ش//ده ب//ودن و نگهبان//ان
.فرودگاه به سمت اونا می دویدن
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گ//رانت/ م//رد رو پخش زمین ک//رد؛ ب//ازوی جین رو ب//ه
چنگ گرفت و به سمت

نزدیک//ترین خ//روجی دوی//دن. ب//ه س//رعت از بین م//ردم
عبور کردن و فریاد های

.ایست... ایست... رو نادیده کرفتن

:گرانت داد زد

چه اتفاقی افتاده؟_

نمیدونم، اون م//رد اوم//د پیش//م و ازم پرس//ید اس//مم جین_
گریر هست یا نه، بعد بازوم

رو گرفت و گفت باه//اش ب//رم؛ ب//ه خ//اطر همین ب//ا کول//ه
زدم توی سرش و شروع به

.جیغ زدن کردم

:گرانت غر زد

.کامال عالی منو باخبر کردی_

یه تاکس//ی گ//رفت و جین رو ت//وی ماش//ین ه//ل داد و بع//د
.خودش هم کنارش نشست

:راننده تاکسی

کجا برم؟_
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:گرانت

.مرکز شهر_

:راننده

جای خاصی توی مرکز شهر مد نظرتوته؟_

:گرانت

.بهت/ میگم کجا بایستی_

.جین همچنان در حال لرزیدن بود

نمیتونه دوباره تارگو باشه، میتونه؟_

:گرانت شونه اش رو باال انداخت و گفت

ممکنه، اگر به اندازه ی کافی پول داشته باشه؛ من بای//د_
.با کسی تماس بگیرم

جین فکر میک//رد در امنیت//ه؛ فک//ر میک//رد هردوش//ون در
امنیت/ هستنبعد/ از دو روزی

که توی آرامش در مکزیک گذروندن، این ترس ناگه//انی
.خیلی بدتر و زننده تر بود

نمیتونست لرزیدنش رو متوقف کنه.

489



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

گ//رانت ب//ه رانن//ده گفت ت//ا اونه//ا رو ب//ه ی//ه مرک//ز خری//د
.کوچیک ببره

:جین به اطراف نگاهی کرد و گفت

چرا مرکز خرید کوچیک؟_

اونجا تلفن هست و امن تر از اینه که گوش/ه ی خی/ابون_
از کیوسک/ تلفن استفاده

.کنیم

.زیاد نگران نباش عسلم_

وارد فروشگاه ش//دن و چن//د ردی//ف تلفن پی//دا ک//ردن، ام//ا
روز شلوغی بود و همه ی

.ردیف ها پر بود

اونها صبر کردن ت//ا زم//انی ک//ه ی//ه نوج//وون ب//ا م//ادرش
بحث کنه تا چه ساعتی از شب

میتون//ه ب//یرون باش//ه؛ در نه//ایت/ گوش//ی رو قط//ع ک//رد و
.باعصبانیت از اونجا دور شد

گ/رانت/ قب/ل از اینک/ه کس//ی از تلفن اس//تفاده کن/ه اون رو
.تصرف کرد
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جین نزدیک بهش ایستاد و مشغول تماشا ک//ردن اون ش//د
که سکه رو وارد شکاف

می ک//رد و ش//ماره میگ//رفت؛ بع//د س//که ه//ای بیش//تری/
انداخت و با خونسردی به گوشه

.اتاقکی که تلفن اونجا قرار داشت، تکیه داد

در نهایت وقتی که شخص پشت خط جواب داد گفت:

سالیوان هستم.../ اون تقریبا/ نزدی//ک/ ب//ود ت//وی فرودگ//اه_
.داالس دستگیر بشه

برای لحظه ای گ//وش داد و بع//د ب//ه س//رعت چش//م ه//اش
.جین رو نشونه گرفت

باشه فهمیدم، ما میایم اونجا؛ به هر حال حرکت احمقانه_
ای بود؛ جین میتونست/

.اون مرد رو بکشه

.تلفن رو قطع کرد و لبش به خنده ای باز شد

خب؟_

.تو یکی از مامورامون رو زدی_

یه مامور؟ منظورت یکی از همکاراته؟_
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آره، م//ا کمی راه انح//رافی رو پیش گرف//تیم؛ ت//و بای//د_
بازجویی میشدی و اینکار به

عهده یه نفر دیگه بود تا تو رو بعد از اینکه ک//امال از هم
جدا شدیم بگیره؛ من خیلی

وقته که از این شغل دور شدم و با استراتژی ه//ای جدی//د
.گروه آشنا نیستم

سابین خیلی حواس جمع کار میکنه.

سابین؟ دوستته؟_

.گرانت بهش لبخندی زد و گفت:/ _یکی از دوستامه

این اسمیه که ت//و بای//د فراموش//ش ک//نی عس//لم؛ چ//را ب//ه_
خونوادت زنگ نمیزنی و

نمیگی که امشب نمیتونی اونج//ا باش//ی و کاره//ا ب//ه ف//ردا
موکول شده؟ میتونی/ وقتی که

.مطمئن شدیم دوباره بهشون زنگ بزنی

تو هم باهام میای؟_

:گرانت لبخند گرگ نمایی زد و گفت

.از دستش نمیدم_
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نمیتونست عکس العمل ک//ل رو پیش بی//نی کن//ه وق//تی ک//ه
.جین رو میبینه

اما کجا قراره بریم؟_

ویرجینیا، ولی به خونوادت چ/یزی نگ/و، فق/ط بگ/و ک/ه_
پروازتو از دست دادی.

جین دستش رو به سمت تلفن دراز کرد ولی بع//د متوق//ف
.شد

.دوستت باید آدم خیلی مهمی/ باشه_

:گرانت حقیقت/ رو کامل فاش نکرد و گفت

.یه سری مقام و قدرت داره_

خب پس اون//ا بای//د درب//اره ی میک//روفیلم اطالع داش//ته
باشن؛ خوشحال میشد اگه قال

.این قضیه رو می کند

حاال میتونس//ت/ ی//ه روز بیش//تر ب//ا گ//رانت باش/ه، فق//ط ی//ه
روز بیشتر! اما جین نمیدونست/

.قدرت اینو داره که دوباره ازش خداحافظی کنه یا نه

��پایان_فصل_#
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��شروع_فصل_#

اطراف ویریجینا آسمان ص//اف، درخت//ان س//بز و گ//ل ه//ا
شکوفا بودن.بیشتر/ شبیه ایالت

کنکتیکت/ که پدرش اونج//ا متول//د ش//ده ب//ود، ب//ه نظ//ر می
رسید.

همه آدم ها مودب ب//ودن و چن//د نف//ر از آن ه//ا ب//ا گ//رانت
احوالپرسی کردن؛ جین متوجه

شد که اونها با دودلی اینکارو انج//ام می//دن و انگ//ار کمی
.از گرانت وحشت داشتن

دفتر کل دقیقا همونج//ایی ب//ود ک//ه همیش//ه ق//رار داش//ت و
همچنان هیچ اسمی روی در

.دفتر نبود

م//اموری ک//ه اونه//ا رو ه//دایت میک//رد ب//ه آرومی ب//ه در
.ضربه زد

:مامور

.سالیوان اینجاست آقا_

:کل سابین
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.بفرستشون داخل_

اولین چیزی که جین متوجه شد، حالت ق//دیمی ات//اق ب//ود؛
سقف خیلی بلند بود؛ شومینه

درجه یکی که مشخص بود سال ها پیش هم//راه ب//ا خون//ه
ساخته شد؛ در های شیشه

ای که پشت میز چوبی قرار داشت، اجازه میداد ن//ور ب//ه
درون اتاق بتابد و باعث

میشدن چهره مردی که پشت میز نشسته بود، تاری//ک ب//ه
نظر برسه؛ در حالی که

وقتی کسی وارد اتاق می شد، به خ//اطر آفت//اب درخش//ان
انگار زیر نورافکن قرار

.میگرفت

وقتی که وارد اتاق شدن مرد از جاش بلند شد؛ مردی ق//د
بلند، البته نه به قدبلندی

گرانت، اما بسیار محکم ب//ا افک//اری سرس//ختانه ب//ه نظ//ر
می رسید؛ برای احوالپرسی

به سمتشون قدم برداشت و با گرانت دست داد.
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:سابین

.داغون به نظر میرسی، سالیوان_

بعد چش//م ه//اش رو روی جین برگردون//د و جین تونس//ت/
.قدرت رو از اونها حس کنه

چشم هاش ک//امال مش//کی ب//ودن و هیچ ب//رقی ت//وی اونه//ا
وجود نداشت، انگار نور رو

جذب ک//رده ب//ودن و ب//ه عم//ق چش//م ه//اش کش//یده ب//ودن؛
موهاش مشکی و پرپشت/ بود؛

رنگ پوستش هم تیره/ بود و انرژی آتش//ینی/ در او وج//ود
داشت که باعث سوختن

.جین میشد

:سابین دستش رو دراز کرد و گفت

.خانوم گریر_

:جین در جواب گفت

.آقای سابین_

.و بعد به آرومی بهش دست داد

:سابین
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من یه مامور به شدت خجالت زده توی داالس دارم._

:گرانت خودش رو پشت جین کشید و گفت

.نباید باشه؛ جین خیلی راحت ولش کرد_

:جین توضیح داد

کفش های گرانت توی کوله بود؛ این باعث ش//د وق//تی_ 
به سرش ضربه زدم، شوکه

.بشه

اولین تغییر جزیی توی چشم های سابین ایجاد شد که این
یعنی جین اون شخصی که

انتظار داشت نبود. گرانت پشتر سر جین دس//ت ب//ه س//ینه
.ایستاده و منتظر/ بود

س//ابین چه//ره ش//اداب جین رو بررس//ی ک//رد؛ چش//م ه//ای
مورب گربه ایش و کک و

مک های روی گونه اش که زی//ر ن//ور مش//خص ب//ودن و
بعد به سرعت به گرانت

.نگاه کرد

.کسی که عین صخره جبل الطارق پشت او ایستاده بود
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سابین میخواس//ت/ از جین ب//ازجویی کن//ه ولی حس//ی بهش
میگفت که گرانت اجازه

.نمیده با سوال های پی در پی جین اذیت بشه

جین زیب//ایی افس//انه ای نداش//ت ولی طلس//می داش//ت ک//ه
باعث میشد سابین بخواد لبخند

بزنه؛ شاید جین با گرانت/ ارتباط داشته، ولی سابین زی//اد
به این مسئله اعتقاد نداشت

.چون االن اون دختر رو خیلی بیشتر از اوایل میشناخت

:سابین به آرومی گفت

خانوم گریر، شما میدونید که جرج پرسال...._

:جین با خوشرویی حرفش رو قطع کرد و گفت

بله میدونم؛ من گاهی اوقات توی کارها کمکش میکردم_
ولی نه زیاد،چون اون

روش خاص خودش رو برای انج//ام کاره//ا داش//ت؛ فک//ر
میکنم این چیزی باشه که

.شما میخواین

.جین کوله اش رو باز کرد و مشغول گشتن توی اون شد
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:جین

.میدونم/ که این داخل گذاشتمش... ایناهاش_

جین قطع//ه ک//وچیکی فیلم رو ب//یرون اورد و روی م//یز
.گذاشت

هردو مرد هاج و واج انگار که برق اونها رو گرفت//ه ب//ه
.جین نگاه کردن

:سابین با ناباوری پرسید

تو اینو/ همه جا همراه خودت میبردی؟_

خب، من این فرصت رو نداشتم که پنه//انش کنم؛ گ//اهی_
اوقات توی جیبم میذاشتم؛

اینط//وری/ وق//تی ت//ارگو ات//اقم رو میگش//ت چ//یزی پی//دا
نمیکرد.

جاسوس هایی مثل شما همیشه دوست دارن همه چیز رو
پیچیده کنن؛ جرج همیشه

.بهم میگفت که اون رو یه جای ساده پنهان کنم

گرانت با دهان بسته ش//روع ب//ه خندی//دن ک//رد نمیتونس//ت
جلوی خودش رو بگیره؛ این
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.خیلی بامزه بود

جین چرا بهم نگفتی/ که میکروفیلم پیش توعه؟_

فکر میکردم اگه چیزی دربارش ن//دونی ام//نیتت/ بیش//تر/_
.حفظ میشه

دوباره سابین دچار برق گ//رفتگی ش//د، انگ//ار نمیتونس//ت/
باور کنه کسی حس کنه که

.گرانت سالیوان نیاز به حفاظت داره

سابین بی احساس ترین مردی بود که گرانت تابح//ال دی//د
و االن میتونست حس کنه

که جین تعادلش رو به هم زده؛ دقیقا همونکاری ک//ه جین
وقتی با کسی مالقات میکنه

.انجام میده

سابین سرفه ای کرد تا عکس العملی که نسبت به حرفای
جین نشون داد رو

.بپوشونه

:سابین با احتیاط پرسید

خانوم گریر، شما میدونی/ محتوای اون فیلم چیه؟_

500



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

.نه، جرج هم نمیدونست/_

:گرانت دوباره خندید و به سابین گفت/

.ادامه بده، درباره فیلم بهش بگو.ازش لذت میبره/_

:سابین توضیح/ داد

این فیلم کپی از فیلم اصلیه ک//ه م//ا نمیخواس//تیم/ هیچکس_
دیگه ای دربارش بدونه؛

تمام چیزی ک//ه م//ا میخواس//تیم/ این ب//ود ک//ه قب//ل از اینک//ه
کسی این فیلم رو ببینه نابودش

.کنیم

تما چیزی که اونا میخواستن این بود که نابودش کنن؟

اون تمام مدت ت//وی جنگ//ل و نص//ف ی//ه ق//اره اون رو ب//ا
خودش حمل کرد تا در نهایت

ببینه که میخوان این فیلم رو بسوزونن؟

.لب هاش رو جمع کرد تا جلوی خندیدنش رو بگیره/

اما واقعا نمیتونست مقاونت کنه و هره//ر زد زی//ر خن//ده؛
اون برگشت و به گرانت

نگ//اه ک//رد و هم//ه ی اتفاق//ات ت//وی ذهنش//ون م//رور ش//د.
دوباره زد زیر خنده و بعد
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هردو مشغول خندیدن بودن؛ به تیشرت/ گرانت/ چن//گ زد
چون به خاطر خنده ی

.زیاد زانوهاش خم شده بود

جین با نفس های منقطع گفت:

من از یه پرتگاه سقوط کردم... ی//ه ک//امیون دزدی//دیم..._
به یه کامیون دیگه شلیک

کردیم... دماغ تارگو رو شکستم... تا ببینم این فیلم قراره
.بسوزه

گرانت دنده های ضرب دیدش رو گرفته بود و دوال ش//ده
بود و همچنان می خندید؛

س/ابین اون دوت/ارو دی/د ک/ه از هم آوی/زون ش/دن و دارن
.میخندن

:کنجکاوی درونش رسوخ کرد و پرسید

چرا به یه کامیون شلیک کردین؟_

.و بعد ناگهان خودش هم به خنده افتاده بود

ماموری که پشت در ایستاده بود، سرش به س//مت در کج
.شد و به صداها گوش کرد
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.نه! این غیرممکنه! سابین هیچوقت نمیخنده/

چقدر توی فعالیت های پرسال بهش کمک کردی؟_

:جین زمزمه کرد

ن//ه زی//اد، البت//ه درب//اره ی کاره//اش میدونس//تم، بای//د_
میدونستم؛/ گاهی اوقات از من به

عنوان رابط و پی/ام رس/ان اس/تفاده میک//رد ولی ن//ه زی/اد؛
همیشه خیلی باهام صحبت

میکرد و درباره اتفاقاتی که میوفتاد حرف م//یزد؛ اون ی//ه
.مرد عجیب و تنها بود

اون معشوقه تو بود؟_

:جین با شگفتی گفت/

!جرج؟ البته که نه

چرا البت//ه ک//ه ن//ه؟ اون ی//ه م//رد ب//ود اینط//ور نیس//ت؟ و_
وقتی که مثال مرد توی اتاق تو

.بود

:جین مکثی کرد و گفت

جرج مشکل داشت؛ از نوع پزش//کی و ف//یزیولوژی؛ اون
نمیتونست معشوقه کسی
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.باشه

پس این قسمت گزارش هم مشکل داشت که تو معش//وقه_
.اونی

البت//ه ک//ه اینط//وره، اون از من ب//ه عن//وان ی//ک پوش//ش_
استفاده میکرد.

.خوشحالم، اون خیلی برات پیر بود_

جین با چشم های تیره/ و متفکرش به گرانت نگ//اه ک//رد و
:گفت

حتی اگه پیر هم نبود من عالق/ه ای نداش/تم، بای/د خ/وب_
بدونی که تو تنها معشوقه ای

هستی که من تا االن داشتم؛ قبل از اینک/ه ت/و رو مالق/ات
کنم... هیچکس رو

.نمیخواستم

:گرانت آهسته گفت

و وقتی که منو مالقات کردی...؟_

.خواستمت/_

منم میخوامت._

.عاشقتم_
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کلم//ات خیلی دردن//اک و ناامیدان//ه از ده//ان جین خ//ارج
شدن، چون میدونست/ که این

.آخرین باره مگر اینکه از فرصتش استفاده کنه

:جین

با من ازدواج میکنی؟_

:گرانت

.جین، بس کن-

:جین

چی رو بس کنم؟ اینک//ه بهت بگم عاش//قتم رو؟ ی//ا اینک//ه-
ازت تقاضای ازدواج کردم؟

پاه//اش رو دو ط//رف گ//رانت گذاش//ت در ح//الت نشس//ته
قرار گرفت و موهای تیره اش

رو از جلوی صورتش کنار زد.

:چشم های طالیی گرانت تیره/ شده بود.توضیح داد

ما نمیتونیم/ ب//ا هم زن//دگی ک//نیم؛ من نمیت//ونم چ//یزی ک//ه_
نیاز داری رو بهت/ بدم، اگه با
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.من بمونی/ بدبخت میشی

:جین منطقی گفت

من در هرص//ورت ب//دبختم؛ ت//رجیح می//دم ب//ا ت//و ب//دخت_
.باشم نه بدون تو

:گرانت

من گوشه گیر هس//تم؛ ازدواج ی//ه ج//ور مش//ارکته و من_
ترجیح میدم که تنها باشم؛

باهاش کن//ار بی//ا عس//لم، م//ا ت//وی تخت ب//ا هم خ//وبیم ولی
.همش همینه نه بیشتر

:جین

.شاید برای تو اینطور/ باشه ولی من عاشقتم_

.جین نمیتونست دردی که توی صداش بود رو پنهان کنه

:گرانت

عاش///قمی؟ م///ا لحظ///ه ه///ای پراس///ترس زی///ادی رو_
گذروندیم؛ این طبیعت/ آدماست که

توی چنین شرایطی به هم نزدیک بشن
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:جین

توصیه های روانشناسیت/ رو برای خ//ودت نگ//ه دار؛ من
بچه یا احمق نیستم؛ من

وق//تی عاش//ق کس//ی باش//م متوج//ه میش//م و لعنت بهت من
عاشقتم؛ تو مجبور نیستی/ که

از این موضوع/ خوشت بی//اد ولی س//عی نکن ک//اری ک//نی
.من انکارش کنم

:گرانت نشست و گفت

.باشه-

:به چشم های عصبی جین نگاه کرد و ادامه داد

میخوای من برم یه اتاق دیگه؟_

ن//ه، این آخ//رین ش//بیه ک//ه ب//ا همیم؛ ق//راره ب//ا همدیگ//ه_
.بگذرونیم

حتی اگه دعوا کنیم؟_

:جین اون رو به چالش دعوت کرد

چرا که نه؟_

:گرانت

507



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

من نمیخوام که دعوا کنیم./_

جین دوباره تالش نکرد که گرانت رو متقاع//د کن//ه ب//ا هم
آینده ای دارن؛ از روی

تجربه ای که داشت میدونست/ اون چقدر کله شقه، گرانت
خودش باید این موضوع/

.رو کشف کنه

:نیمه های شب به نرمی گفت

ت//و میترس//ی... چیزه//ای زی//ادی دی//دی ک//ه نمیتون//ه بهت
اجازه بده عاشق بشی... چون

تو دی//دی ک//ه چط//ور جه//ان میتون//ه در ی//ک لحظ/ه ن//ابود
.بشه

:صدای گرانت خسته بود

جین، ولش کن._

:جین

باشه، این آخرین حرفای من بود و فقط ی//ه چ//یز دیگ//ه؛_
اگه خواستی شانستو امتحان

.کنی؛ اینکارو با من کن
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صبح زود چهاردست و پ//ا از تخت ب//یرون رفت و وق//تی
گرانت خوابیده بود ترکش

ک/رد؛ میدونس//ت ک//ه خ//واب گ//رانت س//بکتر از اونی//ه ک/ه
.متوجه نشه جین رفته

دوش گرفت، لباسش رو عوض کردن، از در

.خارج شد؛ به هر حال اونها قبال با هم خداحافظی کردن

وق//تی ص//دای بس//ته ش//دن در اوم//د گ//رانت/ روی تخت
چرخید و همینکه به اتاق خالی

.خیره شد، چشم هاش غمگین و دلگیر شدن

~~~~~~~~

جین و خونوادش همدیگ//ه رو س//خت در آغ//وش گ//رفتن؛
هم میخندیدن و هم گریه

.میکردن

جشن برگشتنش پیش خونوادش چند س//اعت ط//ول کش//ید؛
به همین خاطر شب فرصت

.زیادی داشت تا تنها با پدرش صحبت کنه

جین رازه//ای کمی رو از پ//درش مخفی ک//رده ب//ود؛ اون
شخص منطقی/ و باهوشی

509



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

.بود

با هم دست به یکی کرده ب//ودن ت//ا چیزه//ایی ک//ه م//ادرش
.رو ناراحت میکنه بهش نگن

جین درباره ی شرایط کلی که توی کاس//تاریکا داش//ت ب//ا
او صحبت کرد؛ حتی درباره

ی سفر سختی که در جنگل های بارونی داشتن گفت.

پدر جین متوجه تغییر صداش وقتی که ب/ه گ/رانت اش//اره
.میکرد شد

:پدر

تو عاشق سالیوان شدی، اینطور/ نیست؟_

جین سرش رو تک//ون داد و جرع//ه ای از نوش//یدنیش رو
.نوشید

:جین

تو باهاش مالقات کردی، دربارش چه فکری میکنی؟_

ج///واب پ///درش ب///راش مهم ب///ود چ///ون اون ب///ه خ///وبی
میتونست/ درباره شخصیت آدما

.قضاوت کنه
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:پدر

حس میکنم که اون چیزی ت//وی نگاهش//ه ک//ه آدم رو ب//ه_
وحشت میندازه، اما من بهش

اعتماد کردم تا جون دخترم رو نجات بده؛ اگه این چیزیه
که میخوای بدونی باید بگم

.اصال از این کار پشیمون نیستم

:جین

تمایلی داری که اون وارد خونوادمون بشه؟_

:پدرش با بدخلقی نمایشی گفت

من اون رو با آغوش باز میپ//ذیرم؛ فک//ر کنم اون بتون//ه_
.باالخره تو رو یجا ثابت نگه داره

:جین

خب، من ازش درخواس//ت ازدواج ک//ردم ولی اون من//و-
رد کرد؛ من یکم بهش زمان

میدم تا از نبودنم/ کالفه بش//ه و بع//د ن//وبت/ این//ه ک//ه ک//ثیف/
.مبارزه کنم

.پدرش لبخند دندون نمایی زد
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:پدر

داری چه نقشه ای میکشی؟

:جین

میخوام جوری اون مرد رو بچزونم و شکارش کنم ک//ه_
تاحاال چنین چیزی ندیده

باشه؛ فکر کنم یک یا دوهفته اینجا میمونم/ و بعد به اروپا
.میرم

:پدر

اما چرا اروپا؟ اونکه اروپا نیست._

:جین

میدونم،/ میخ//وام از راه دور ش//کارش کنم؛ این ای//ده رو_
از خودش گرفتم که چقدر

دلش برام تنگ میشه و اون بیشتر دلش ب//رام تن//گ/ میش//ه
.اگر بفهمه چقدر ازش دورم

:پدر

اما اون چطور قراره بفهمه؟_

512



: لیندا هوارد       نویسندهرنگین کمان نیمه شب                                                                       

:جین

اون رو به نحوی تنظیم/ میکنم، حتی اگه نقش//م نگ//رفت،_
سفر به اروپا هیچ وقت

.نمیتونه تلف کردن وقت باشه

~~~~~~

.اینکه تا این حد دلتنگ/ جین بشه، به شدت عجیب بود

اون هیچ//وقت پاش//و ت//وی مزرع//ه اش نذاش//ت ولی حس
میکرد روح جین رو چندبار

اون اطراف دی//ده؛ اون فک//ر میک//رد جین ص//داش میزن//ه
ولی وقتی برمیگشت،/

.هیچکس اونجا نبود

!شبها... خدایا

.شب ها وحشتناک بود

نمیتونست بدون جین بخوابه؛ دلش برای وقتی که جین ب//ا
وزن کمش روی بدنش

ولو میشد، تنگ/ شده بود.
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گرانت تالش کرد خودش رو ب//ا کاره//ای ف//یزیکی غ//رق
کنه تا کمتر به جین فکر کنه

.ولی تاثیری نداشت

تقریبا دو هفته بود که رفت//ه ب//ود؛ ب//ا پ//ولی ک//ه ب//ابت پی//دا
کردن جین بهش پرداخت شد،

تونست/ قرضی که برای خرید مزرع//ه داش//ت رو ص//اف
کنه و همچنان مقدار زیادی

از اون باقی مون//ده/ ب//ود؛ ب//ه خ//اطر همین تص//میم داش//ت
کسی رو استخدام کنه تا

.کارهای مزرعه رو انجام بده

روزه///ای اول ک///ار در مزرع///ه حکم درم///انگرش رو
داشت، اون هنوز بابت/ جراحتش

ض//عیف و کس//ل ب//ود ولی همچن//ان هوش//یاریش رو حف//ظ
کرد، فقط کافی بود تا یک

مخروط از روی درخت ک//اج بیوفت//ه، بالفاص//له از روی
تخت شیرجه میزد و چاقو

.رو از غالف بیرون میورد

.مشغول کارهای سخت و پر زحمت در مزرعه شده بود
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.چاله های جدید برای پرچین های جدید ایجاد میکرد

.پرچین ها رو به هم وصل کرد و رنگشون کرد

.سقف خونه رو بازسازی کرد

با تراکتور مزرعه رو شخم زد و برنامه ریزی کرد توی
بهار سال آینده چیزهای

.بیشتری بکاره

تا االن تنها/ چیزهایی ک//ه ت//وی مزرع//ه کاش//ته ب//ود، چن//د
نوع سبزی مختلف بود ولی

االن که مزرعه واس/ه خ/ودش ب/ود، برنام/ه ه/ای زی/ادی
.براش داشت

هیچکس نمیتونست/ با شغل کشاورزی ثروتمن//د بش//ه ولی
گرانت میتونست اینکارو

کنه.

ک//ار ک//ردن روی زمین، بهش آرامش می//داد، انگ//ار اون
رو با پسری که قبال بود

مرتبط میکرد، قبل از اینکه جن//گ زن//دگی اش رو تغی//یر
.بده
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در دوردست ها کوه ها پدیدار بودن؛ کوه هایی ب//زرگ و
مه آلود که همچنان روح

.سرخپوستها در انجا راه می رفت

جین باید کوه هایی که با برف های نقره ای پوش//یده/ ش//ده
بودن رو دوست میداشت؛

مکان های زیبا و شگفت انگیزی در اون ک//وه ه//ا وج//ود
داشت که باعث میشد زمان

.برای انسان متوقف شود

کوه و زمین باعث التیامش شده ب//ود و انق//در این پروس//ه
تدریجی بود که متوجه نشده

بود ت//ا االن ح//الش خ//وب ش//ده؛ ش//اید آخ//رین چ//یزی ک//ه
باعث درمان کاملش میشد، این

.بود که دوباره خنده های جین رو ببینه

گ////رانت/ بهش گفت////ه ب////ود "ولش کن" و جین هم دقیق////ا
.همینکارو باهاش کرد

صبح زود ب//دون هیچ سروص//دایی، ب//دون هیچ کلم//ه ای،
اون رو ترک کرده بود،چون

.گرانت این رو ازش خواست
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جین عاش//قش ب//ود؛ این موض//وع/ رو میدونس//ت؛ گ//رانت
ادعا میکرد که اون عشق

.نیست و چیز دیگه ایه

.مثال فشار روحی، که اونها رو به هم نزدیک/ کرد

خب، لعنتی!/ دلش در حد مرگ برای جین تنگ شده بود،
اگه این عشق نبود، پس

ت//رجیح می//داد هیچ//وقت عاش//ق ش//خص دیگ//ه ای نش//ه.
نمیتونست جین رو از ذهنش

بیرون کنه؛ نبودنش مثله جای خالی ب//ود ک//ه ب//ا کس//ی ی//ا
.چیزی پر نمیشد

جین درست میگفت؛ اون میترسید که بخ//واد شانس//ش رو
امتحان کنه.

اما اگر بزاره جین بیشتر/ از این ازش دور بشه، یه احمق
به تمام معناست؛ اول باید

فاصله ای ک//ه بین خ//ودش و خون//وادش افت//اد رو دوب//اره
.درست میکرد
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اون عاشق خون//وادش ب//ود و خون//وادش هم این موض//وع/
رو میدونستن؛ اونها آدمای

ساده و خاکی بودن و وقتی گرانت/ از جنگ برگشته بود،
انگار نمیتونستن اون آدم

.جدید رو بشناسن

خواهرش یک خانوم بلوند و زیبا ب//ود ک//ه از ک//ار ک//ردن
در کتابخونه ی محلی لذت

.تا بچه داشت۳میبرد؛ شوهرش خیلی آروم بود و  

چندین سال بود ک//ه خ//واهرزاده ه//اش، اون کوچولوه//ای
خوشگل رو ندیده بود؛ چندین

سال پیش که بازنشس//ته ش//ده ب//ود ب//ه خون//وادش گفت ک//ه
مزرعه ای توی تنسی خریده؛

اونها خیلی ناراحت بودن که گرانت/ فقط چندساعت اونجا
بود و بدون دیدن ری یا

.بچه ها از اونجا رفت

گرانت به سمت جرجیا رانندگی ک//رد؛ جل//وی ی//ک خون//ه
ی قدیمی و رنگ و رو رفته

.متوقف شد
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به درب خونه ای ک/ه اونج/ا ب/زرگ ش/ده ب/ود ض/ربه ای
.زد

مادرش در حالی که دستش رو با پیشبند پاک میک//رد، در
.رو باز کرد

تقریبا نزدیک به ظهر بود و همونطور/ ک//ه ی//ادش میوم//د
مثل همیشه وقت درست

.کردن نهار پدرش بود

ش//گفتی ب//اعث ب//رق زدن چش//م ه//ای قه//وه ای و عس//لی
مادرش شد؛ چشم هایی که

.کامال شبیه خودش بودن، فقط کمی تیره تر

:مادر

اوه خدایا؛ پسر، چی باعث شده که تو به ما سر ب//زنی؟_
نمیخوای بیای داخل؟

:گرانت صادقانه گفت/

.نمیخوام که یه گلوله بهم شلیک بشه_

:مادر
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تو میدونی/ که من اجازه نمیدم پدرت توی خون//ه اس//لحه_
بیاره؛ تنها تفنگ این خونه

یه شات گانه که اونم توی طویله ست؛ چی باعث شده که
اون حرف رو بزنی؟

.مادرش چرخید و به سمت آشپزخونه رفت

.همه چیز توی اون خونه قدیمی براش آشنا بود

وزنش رو روی یکی از ص///ندلی ه///ایی ک///ه دور م///یز
آشپزخونه چیده شده بودن

ان//داخت؛ این م//یزی ب//ود ک//ه دوران بچگی روش غ//ذا
.میخورد

:گرانت به آرومی گفت

مامان... من انقدر گلوله شلیک کردم که فکر میکنم این_
یه راه عادی برای

.برخورد با مسائله

م//ادرش لحظ//ه ای مکث ک//رد و بع//د دوب//اره س//رش رو
انداخت پایین و مشغول درست

کردن بیسکوییت/ شد.
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:مادر

می//دونم پس//ر، م//ا همیش//ه میدونس//تیم، ام//ا نمیدونس//تیم/_
چطور دوباره به دستت بیاریم و

به سمت خودمون برگردونیمت؛/ تو وقتی از اینجا رف//تی،
ساله بودی۱۸فقط یه پسر  

اما مثل یه مرد برگشتی و م//ا نمیدونس//تیم چط//ور باه//ات
.صحبت کنیم

:گرانت

هیچ راهی وجود نداشت که بتونید/ با من ص//حبت کنی//د؛_
من اونموقع خیلی وحشی و

بی تجرب///ه ب///ودم! ام///ا مزرع///ه ای ک///ه..ت///وی تنس///ی
خریدم،خیلی کمکم کرد تا دوباره

.خودمو پیدا کنم

:گریس)مادرش(

برای شام میمونی؟_

:گرانت

ترجیح میدم چند روز پیشتون بم/ونم، البت/ه اگ/ر برنام/ه_
.خاصی ندارین
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:گریس

گرانت/ سالیوان، تو خودت میدونی که من و پدرت هیچ_
برنامه ای برای سفر یا

ولگردی نداریم.

گ//رانت خندی//د چ//ون هم//ه چ//یز در ح//ال بهترش//دن ب//ود؛
مادرش با حیرت نگاهش کرد؛

سال بود که صدای خنده ی پس//رش رو نش//نیده۲۰تقریبا  
.بود

:گرانت با خوشرویی گفت

خیلی خوبه... چون این فرصت رو بهم میده ت//ا درب//اره_
ی دختری که قراره باهاش

.ازدواج کنم، باهات صحبت کنم

:گریس همونطور که می خندید چرخید و گفت

چی؟... اوه خ//دایا؛ ت//و زی//ر پ//امو خ//الی ک//ردی؛ واقع//ا_
میخوای ازدواج کنی؟ درباره

.اون دختر بهم بگو

:گرانت
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مامان تو عاشقش میشی؛ اون مثل//ه ی//ه فن/دق کوچول/وی_
.شیرینه

گ//رانت/ فک//رش رو نمی ک//رد ک//ه پی//دا ک//ردن جین انق//در
.سخت باشه

فکر میک//رد فق//ط کافی//ه ب//ا پ//درش تم//اس بگ//یره/ و آدرش
جین رو ازش بپرسه، اما باید

میدونس///ت/ ک///ه وق///تی پ///ای جین وس///طه، هم///ه چ///یز
.غیرمنتظره پیش میره/

روز ط//ول کش//ید ت//ا بتون//ه ب//ا پ//درش۳ب//رای ش//روع،  
ارتباط برقرار کنه؛ ظاهرا

خون//وادش خ//ارج از ش//هر ب//ودن و نگهب//ان خون//ه هم
اطالعی از جین نداشت؛ یا شاید

بهش دستور دادن چیزی به کسی نگه.

روز باالخره تونست با پدرش ص//حبت کن//ه ولی۳بعد از 
شرایط اونطور که

.میخواست پیش نرفت

:جیمز همیلتون به راحتی داشت توضیح/ میداد
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اون االن اروپاست... تقریبا دو هفته موند و بعد دوباره_
.شروع به سفر کرد

.گرانت حس میکرد نفرین شده

:گرانت

کجای اروپا؟_

:همیلتون

واقعا نمیدونم؛ اون خیلی سربسته حرف م//یزد، ت//و اون_
.رو میشناسی/

.و همین شناختنش بود که گرانت رو میترسوند

:گرانت

تماس هم گرفته؟_

همیلتون:

.بله چندین بار_

:گرانت

آق/ای همیلت//ون، من نی/از دارم ک/ه باه//اش ص/حبت کنم:_
هروقت دوباره زنگ زد،
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ممکنه بهش بگید همونجایی که هست ب//اقی بمون//ه ت//ا من
برم پیشش؟

:همیلتون

ممکنه چند هفته طول بکشه؛ اون منظم تماس نمیگ//یره،_
اما اگه خیلی اضطراریه،

تو ممکنه کسی رو بشناسی که میدونه جین کجاست؛ اون
اشاره کرد که با یکی از

دوستای تو صحبت کرده.../ صبر کن ببینم.../ اس//مش چی
بود؟

:گرانت دندون هاشو به هم سابید و گفت

سابین؟_

:همیلتون

آره، خودشه... سابین... چ/را باه/اش تم/اس نمیگ//یری؟_
توی وقتت صرفه جویی

.میشه

گرانت نمیخواست با کل تم//اس بگ//یره، میخواس//ت رودر
رو اون رو ببینه و خفه اش
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کنه؛ لعنت/ بهش! اگ//ه جین رو عض//و اون ش//بکه نظ//امی
کرده باشه...

اون وقت و ه////زینش رو ه////در داده ب////ود و این مس////یر
طوالنی رو دنبالش اومده بود؛ به

همین خاطر وقتی به ویرجینیا رسیده بود ک//امال از ک//وره
.در رفته بود

اون نمیتونست بدون اجازه وارد بشه پس مس//تقیما/ ب//ا ک//ل
.تماس گرفت

:گرانت

دقیق//ه دیگ//ه۵س//الیوان هس//تم، بهم اج//ازه ورود ب//ده؛  _
.اونجام

:سابین

...گرانت/_

گرانت گوشی رو قطع کرد؛ نمیخواست صداشو از پشت
.گوشی بشنوه/

.دقیقه بعد اون به میز کل تکیه داده بود۱۰ 

:گرانت
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اون کجاست؟_

:کل

مونت کارلو._

:گرانت مشتش رو به میز کوبید/ و نعره زد

!لعنتی/_

:گرانت

چطور تونستی/ خامش کنی؟_

:کل با خونسردی گفت

من خ//امش نک//ردم؛ اون ب//ا من تم//اس گ//رفت و گفت_
متوجه یه چیز باحال شده که من

ممکنه دوس//ت داش//ته باش//م ب//دونم و اون درس//ت میگفت؛
خیلی بهش عالقه مند شدم

:گرانت

چط//ور باه//ات تم//اس گ//رفت؟ ش//ماره ت//و ک//ه ج//ایی ثبت/
.نشده

:کل
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منم همین سوال رو ازش پرسیدم، مثله اینک//ه وق//تی ت//و_
از داالس باهام تماس

.گرفتی، کنارت ایستاده بود

گرانت فحشی داد و چشمش رو مالید:

باید میدونستم.بعد از اینکه بدون سوییچ اون کامیون رو_
روشن کرد باید انتظار این

ح///رکت رو هم ازش میداش///تم؛ اون فق///ط یکب///ار من رو
تماشا کرد که بدون سوییچ

ماشین رو روشن کردم و دفعه بعد خودش اینکارو انج//ام
.داد

:سابین

اگه باعث دل خوشیت میشه باید بگم ک//ه خیلی هم دقی//ق_
اینکارو انجام نداد؛ اون

.اعداد رو به یاد داشت ولی ترتیبشون رو نه

اون بهم گفت من پنجمین ش//ماره ای ب//ودم ک//ه گ//رفت و
.باالخره درست از آب دراومد

:گرانت
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اوه لعنتی لطفا دیگه سعی نکن منو دلخ//وش ک//نی؛ االن_
توی چه شرایطیه؟

:سابین

توی یه شرایط غیرمنتظره؛/ اون به ط//ور اتف//اقی ب//ا ی//ه_
جعل کننده اسکناس برخورد

کرد؛ اون مرد یه دستگاه با کیفیت داره که پوند و فرانک
و چند تا پول رایج دیگه

رو چ//اپ میکن//ه؛ بعض//ی از همک//ارای م//ا خیلی ب//ه این
.دستگاه عالقه مند شدن

:گرانت

میتونم تصورش کنم؛ فقط... نقش جین این وسط چیه؟_

سابین:

اون داره تالش میکنه تا دستگاه رو بدزده_

:گرانت رنگش پرید و گفت

و تو این اجازه رو بهش دادی؟_

:سابین منفجر/ شد
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لعنتی..گ//رانت! موض//وع اج//ازه دادن من بهش نیس//ت؛_
خودتم اینو میدونی؛ موضوع/

اینه که باید جین رو متوقفش کنیم و بیاریمش بیرون؛ من
اطرافش چندتا مامور

گذاشتم تا چهارچش//می حواسش//ون ب//ه جین باش//ه؛ مش//کل
اینجاست که اون مرد فکر

میکنه جین عاشقشه؛ شریکش مشکوک شده و مثله س//گ
پاسبون اطراف جین میپلکه

.و نمیتونیم بدون لو دادن کل ماموریت بیاریمش بیرون

:گرانت

باشه... باشه... من اون رو میارمش بیرون_

:سابین

چطوری؟_

:گرانت

خ//ودم دس//تگاه رو می//دزدم؛ بع//د هم اون رو از اونج//ا_
میارم بیرون. لعنتی... بعدشم

مطمعن میشم هیچوقت باهات تماس نمیگیره./
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:سابین

عمیقا ازت قدرانی میکنم، میخوای باهاش چیکار کنی؟_

:گرانت

.میخوام باهاش ازدواج کنم_

چیزی در چهره ی تیره/ ی سابین درخش//ید؛ ب//ه ص//ندلیش
تکیه داد و دست هاش رو

.پشت سرش حلقه کرد

:سابین

خب، شوکه شدم؛ میدونی ک//ه ق//راره چیک//ار ک//نی؟ اون_
زن مثل بقیه آدمایی که دیدی

.نیست

این مودبانه ترین روشی ب//ود ک//ه س//ابین تونس//ت نظ//رش
.رو راجع به جین بگه

گرانت از اولین باری که ب//ا جین برخ//ورد ک//رد، متوج//ه
غیرعادی بودن اون شد؛ اما

عاش//قش ب//ود و اگ//ه اون رو ب//ه مزرع//ه می//برد، دیگ//ه
نمیتونست زیاد دردسر درست

.کنه
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:گرانت

آره میدونم؛ به هرحال تو برای عروسیم دعوتی._

.جین لبخندی به فیلیکس زد؛ چشم هاش برق میزدن

این مرد واقعا دوست داشتنی بود، علی رغم اینک//ه جع//ل
کننده اسکناس و درحال

آسیب زدن به کشورش ب//ود؛ چه//ره ی آروم، چش//م ه//ای
خجالتی و کمی لکنت زبون

.داشت

فیلیکس عاش//ق ش//رط بن//دی ب//ود ولی واقع//ا ش//انس کمی
توی این زمینه

داشت، البته این بدشانسی تا زمانی ادام//ه داش//ت ک//ه جین
کنارش نشست؛ از اون

لحظه به بعد مرتبا/ در حال برد ب//ود؛ علی رغم اینک//ه در
مونت/ کارلو واقعا بهش

.خوش گذشت، کمی فکر به گرانت آزارش میداد

اگ//ه ت//وی خوابی//دن ب//راش مش//کل ایج//اد ش//د، اگ//ه گ//اهی
اوقات که از خواب بیدار میشد
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گونه هاش خیس بود، چیزی بود که بای/د قب/ولش میک//رد؛
دلش برای گرانت تنگ/ شده

بود، مثل این بود که عضوی از ب//دنش رو ب//رای همیش//ه
از دست داده؛ بدون اون،

.کسی نبود/ که بهش اعتماد کنه یا بین بازوهاش بخوابه

م//وقعیت/ االنش مث//ل راه رفتن روی ی//ه طن//اب س//یرک،
خطرناک بود ولی هیجانش

.باعث میشد که از افسردگی دور بمونه

فیلیکس دوباره برد؛ کازینوی/ شیک و مدرن پر از هیاهو
.و جمعیت/ بود

نور لوسترهایی ک//ه مث//ل الم//اس می درخش//یدن چش//م رو
.میزد

مرد ها کت و شلوار و خانوم ها لباس ش//ب و ج//واهرات
پوشیده بودن و با خونسردی

شانسشون رو با رولت های چرخان و کارت ه//ای پ//وکر
.امتحان میکردن

جین به آسونی خودش رو با چ//نین ش//رایطی تط//ابق داد؛
بدن ظریف و خوش اندامش
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در لباس شب مشکی و ابریشمی،/ خیره کننده/ دیده میش//د؛
گوشواره های مرمری بلند روی شونه اش افتاده ب//ودن و

موهاش به صورت

شلوغ باالی سرش جمع شده بودن.

از دستبند و گردنبن//د اس//تفاده نک//رده ب//ود؛ فق//ط گوش//واره/
هایی که با پوست طالیی و

.برنزه شدش هارمونی ایجاد کرده بودن رو اویخته بود

:از جاش بلند شد؛لبخندی زد و گفت

.من به هتل برمیگردم، کمی سر درد دارم_

:فیلیکس با نگرانی به او نگاه کرد و گفت

واقعا مریض شدی؟_

:جین

فق//ط کمی س//ر درد دارم؛ ام//روز بیش از ح//د وقتم رو_
توی ساحل گذروندم؛تو/ الزم

.نیست بیای، به بازیت ادامه بده

.فیلیکس با وحشت نگاهش میکرد
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:جین چشمکی بهش زد و گفت

چرا امتحان نمیکنی ببینی ب//دون من می//بری ی//ا ن//ه؛ کی_
میدونه، شاید نبودنم/ هم باعث

برد بشه.

چهره ی فیلیکس برق زد و با اشتیاق برگش//ت ت//ا ب//ازیش
.رو ادامه بده

!مرد کوچولوی بیچاره

جین کازینو/ رو ترک کرد و ب//ا عجل//ه ب//ه هت//ل برگش//ت؛/
مستقیما/ به سمت اتاقش رفت؛

میدونست/ که برونو،/ ش//ریک فیلیکس م//رد خیلی ش//کاکیه
و اون رو زیر نظر داره و

.همیشه متوجه افرادی که تعقیبش میکردن میشد

.جیغ نکش_

.قلب جین از سینش بیرون پرید

دست از روی دهانش برداشته شد.بوی مردونه ی آشنا و
:لذت بخشش رو نفس کشید و گفت

اینجا چیکار میکنی؟_
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:گرانت با صدای عصبی پرسید

فکر میکنی که اینجا چیکار میکنم؟_

:گرانت

وقتی که رسونومت خونه، احتماال چن//د ت//ا از اون چ//یز_
هایی که قبال بهت زدم

رو میخوری؛ من تو رو از دست تارگو نج/ات دادم و ب/ه
محض اینکه پشتمو/ کردم

.بهت، دوباره شیرجه زدی توی دردسر

:جین دندون قروچه ای کرد و گفت

.من توی دردسر نیوفتادم_

:گرانت

ت//ا وق//تی من اینج//ام نمیت//ونی/ این//و ث//ابت ک//نی؛ لباس//تو_
.بپوش، باید از اینجا بریم بیرون

:جین

نمیت//ونم؛ چن//دتا دس//تگاه جع//ل اس//کناس هس//ت ک//ه بای//د_
بگیرمش؛ اتاق من تحت نظره،

ب//ه خ//اطر همین میخواس//تم/ از پنج//ره وارد ات//اق فلیکس
بشم؛ یه ایده عالی دارم که
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اونهارو کجا قایم کرده

:گرانت

بعد بگو که توی دردسر نیوفتادی._

:جین

نیوفتادم.../ اما گ/رانت، م/ا واقع/ا بای/د اون دس/تگاها رو_
.بگیریم

:گرانت

.قبال اونهارو گرفتم_

:جین عین جغد پلک زد و گفت

گرف///تی؟... ام///ا چط///ور؟ منظ///ورم این///ه ک///ه چط///ور_
میدونستی.../ اه ولش کن مهم نیست؛

کل بهت/ گفته اینطور نیست؟/ خب فیلیکس اونه//ا رو کج//ا
قایم کرده بود؟

گرانت آهی از روی افسوس کشید؛ جین از موش و گربه
.بازی لذت میبرد

:گرانت
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فکر میکنی اونها رو کجا قایم کرده بود؟_

:جین

توی سقف... فکر میکنم یه قسمت مربعی از س//قف رو_
خالی کرده و دستگاها رو

اونجا گذاشته؛ بهترین مکان ب//رای پنه//ان ک//ردن ی//ه چ//یز
مهم توی اون اتاق سقفشه؛ از

اون دسته مردهایی نبود که بخواد چ//نین چ//یزی رو ت//وی
جعبه سپرده بانک بزاره؛

اگه من جاش بودم اونهارو توی سقف پنهون/ میکردم.

:گرانت عاجزانه و از روی عصبانیت گفت

البته که توی بانک/ نمیذاشتی؛/ بدون شک مثل اون توی_
.سقف پنهونش میکردی

:جین لبخند دندون نمایی زد

.پس درست حدس زدم_

:گرانت

.درسته_
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شاید نباید این//و بهش میگفت؛ جین رو برگردون//د؛ ض//ربه
:ای بهش زد و گفت

سریع وسایلتو جم//ع کن؛ دوس//ت کوچول//وت احتم//اال از_
اون دسته آدمای نگرانه که

هر شب قبل از خ//واب س//قف رو چ//ک میکن//ه و میخ//وام
قبل از اینکه چنین کاری کنه

.به اندازه کافی ازش دور شده باشیم

.جین چمدونش رو باز کرد و لباس هاشو داخلش انداخت

گرانت مشغول تماشا کردنش ش//د؛ اون از چ//یزی ک//ه ب//ه
یاد می اورد فوق العاده تر

.بنظر می رسید

.بازوش رو گرفت و اونو به سمت خودش کشید

:گرانت

.دلم برات تنگ/ شده بود_

:جین زمزمه کرد

.منم دلم برات تنگ/ شده بود_
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:گرانت

ب//ه وقتش ک//اری ک//ه ش//روع ک//ردی رو تم//وم میک//نیم؛_
جین... میشه لباس بپوشی؟

ب//دون س//وال اط//اعت ک//رد؛ ی//ک ش//لوار مخملی و ی//ک
تونیک سبز رنگ پوشید.

:جین

کجا قراره بریم؟_

:گرانت

در حال حاضر؟ ق//راره ک//ه ب//ه س//مت س//احل ب//رونیم و_
دستگاه رو به یه مامور بدیم و

.بعد یه پرواز به سمت پاریس، لندن و نیویورک/ بگیریم

:جین

البته اگه برونو ب//یرون در نایس//تاده باش//ه؛ وگرن//ه س//فر_
دریاییمون به سمت مدیترانه

.کنسل میشه

:گرانت
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برونو اون بیرون/ منتظرمون نیست؛/ میشه عجله کنی؟_

:جین

.تمومش کردم_

گرانت چمدون رو بلند کرد؛ وارد طبقه پایین ش//دن؛ هیچ
خبری از برونو و شوالیه

.هاش نبود

دستگاها رو به م//امور مخص//وص رس//وندن و ب//ه س//مت
فرودگاه حرکت کردن.

:جین

میدونی.../ تو هنوز بهم نگفتی که اینجا چیک//ار میک//نی؛_
باز نشسته شدی، یادته؟

.مجبور نیستی/ که دیگه چنین کارایی انجام بدی

:گرانت نگاه طالیی ذوب کنندش رو بهش دوخت و گفت/

ساده نباش... من از همون اول دستت رو خوندم... خیلی
خوب جواب داد، من

اومدم دنبالت؛
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من عاشقتم، تو رو به تنسی میبرم و باهات ازدواج میکنم
ولی بهتره بدونی که من

حقه بازی هاتو خوب یاد گرفتم، پس سعی نکن با زرنگ
بازیات گولم بزنی؛ چیزی

رو جا انداختم عسلم؟

:جین لبخندی زد، به صندلیش تکیه داد و گفت

.نه...فکر کنم همه چیزو تحت پوشش قرار دادی_

��پایان_فصل_سیزده#
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