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 : مطلوبتگ

 

 : خالصه

 فعالشیکه پ  یانمتفاوت، خواهر   یتیدو خواهر دوقلو اما با ذهن  یزندگ  تگر  یروا
ماجراها  یذهن گذر  از  بعد  و  راه  دهیچیپ  یهستند   مارستان یت  یدر گذشته 
 یهاکه رگ   ییدخترها  ی. زندگشوند یم   بیغ  یطور مجهول  اما بعد به  شوند یم

 معما شد. شانیها سرخ چشم یهاسرخ چشمان مرگ، در رگه 

 د یمرگ صفحه سف  یهامرگ، چشم   کیبا تکن  یروانگر  ،یاز جنس روانگر  ییمعما
 ز یکه ن  یزهر انیجر رحمانه،ی که ب  یقلمکردند. سرخ  ینقاش ز یرا ن شانیهاچشم
ا  یپادزهر ها، به عمق  مقتول  چشم  یهاز رگهبه منظور  مرگ  را سفاک نموده، 
آن شلعه   یدوگو نقاشور  کرد.  ارتقاع  چک  هاآن  یزندگ  یها،  شدن    دهیخون 

 مرگ.  گر لهیح یهابراقشون و چشم  یهادرونشون معنا شدند و در آخر چشم

 

 

 :مقدمه

 حافظه داره شهیش گنیم

  ک یکه    نهیهم  یبرا  کنه،یتو خودش جمع م   یکه بهش بزن  یاهر ضربه   یعنی
 .شکنه یم کیتق کوچ کیبا  ل ی دلیوقت ب
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بارش تو    کی  ؛یزنیضربه م  میاشه یرو تن ش  یکه ه  یهمون  م،شه یهمون ش  من
 شکنمیدوبار م شکنم،یخودم م

 تق""تق

از گرما، از    فیخف  یلرزش   لرزم،یو من عاجزانه م  یزنیم  ادیفر  رحمانهیتو ب  اما
ها، از خاطرات  از حس و حال حرف  اد،یم  رونیکه از حنجره ب  ییسرما، از تن صدا

ها در من ! اونشنیکه روح سرکششون هرگز رام من نم  یکور و ناشنوا، از کلمات
تو رو در    ر یکه انعکاس تصو   میکس  نچرا؟ چون م  اد،ی. از خودم بدم مشاننیپر

 !یچه نخوا ،یچه بخوا ذارم یم شیبه نما یحال مبارزه با مرگ و زندگ

 خودم جمع کردم ُپر شدم.  یکه تو  یهمه چ نیا از 

 شهیمن حک م یاشه یتن ش یهستن که رو  ش ضربه همه، همه  هان یا

ُپردرد  یآشناست. اون صداهم واسه تو نا  یبشنو ،یشنویمن رو نم یتو صدا و
 جاش! ادیم گهید یکیبشکنه   گه،یاست د شهیش یگیمن، م

 تق""تق

و پرمعنا، واسه خودم با   معنایب ید ید یروزآشناست. اگه من واسه تو نا یصدا
کرد، از   یاز بدنت رو زخم  ییاز من جا  یاتلنگر شکستم و تکه  ای  کیتق کوچ  هی

 بدتر نشَکنم.  یزور خودخواه

شکست  الیخ  یول بدتر  ت  یباطل،  شده   یهاکه یتا  سمخرد  وجود    یم  در  بشن 
رو دارم که پاک بوده و به   ی! همون حس روحه؟یاالن حسم چ  یدونیم  ،یگرید

از    ینداره، هر ک  یدست خودش آلوده شده، من بد شدم، زهر شدم که پادزهر 
 کنارم رد شد شاهرگش رو زدم. 
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 در آخر... .  و

 *** 

 م یشد یخونه م نی وارد ا یوقت شهیدستش رو گرفتم هم م،ی شد  الیوارد و کایال با
پاش م ا  د،یلرزیدست و  تو تک   ن یدرست برعکس من که  هام تک عضو خونه 

 .دادینفوذ کرده بود و بهم آرامش م

سر نزده بودم    جا،نیکه به ا  شد یم  یدو ماه  با  یرو در حدقه چرخوندم تقر  نگاهم
حس غرور، دوباره به سراغم    نیمن عوض کرده بودن، ا  یرو به خواسته  تم خونه 

که تو راه    ییهاخوب بود و البته واسه شکار   ن یاومده و وجودم رو قلقلک داد. ا
اصالت و    ی عنی  اهیبه دو رنگ س  نه. تم خوشد یم  زتر یحسم داشت ت  نیا  میداشت
به تنش نشسته بود.    یخواستن  یشده بود که مثل لباس  شی خون آرا  یعنیسرخ  

ها، تابلو  ، ییجنا یها. عکسد یلغز وار ید یرو ی تابلوهابه   چشم چرخوندم نگاهم
واسه من خوب بود، سرم رو تکون دادم و نگاهم    نیوحشتناک بود. ا  یهمه چ

 هام رو محکم کردم.قدم  ورو دوختم رو به روبه

کردم و به   یط  یکیی کیها رو  رو فشردم و پله   کایال   یهادست  گه یبار د  کی  و
اتاق    ن ی. امیدر رو هل دادم و وارد شد   مید یمحل قرار رس  یعنی  ،یاشه یاتاق ش

در ثابت    یرو ول کردم و نگاهم دوباره رو  کا یبود. دست ال  ی اشه یهمه جاش ش
 ...امروز، روز ما بود.شمردم یها رو مموند لحظه

بود   یاشه یهم ش  نشیکف زم  جا،ن ی. ادم یکف کوب  یاشهیش  کر یپ  یرو رو  پاهام 
 کرده بود.   جادیا ،ینوازآواز گوش زم یت یها و با برخورد پاشنه
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که داخلشون    یو نگاهم به دو گو  دمیرو شن  ی محکم  یهاقدم   ن،یهمون ح  در 
 بود، برخورد کرد. یسرد برف یدرون فضا دهیسرکش یهادرخت

چشم   نگاهش عمق  سختدرون  به  شد.  احضار  درخت  یهام  اون  از    یهانگاه 
وسط اتاق نشستن و با دست   یهایسرد گرفتم که رو صندل  یو فضا  دهیسرکش
و نشست   د یرو عقب کش  یلرزون صندل  یبا پاها   کای. المینیکردن که بش  یااشاره

از مکث کوتاه پس  رو سمت صندلقدم   یمنم  پشت ص  یهام  و   ی ندلبرداشتم 
 ضرب گرفتم که تپش لب از هم باز کرد.

هال  منید  -  انگل  نایو  بر   سیاز  و  اداره    یابرگشتن  کارشون  از    یکیشروع 
م  یهاشرکت به دست گرفتن  رو  ا نیدونیبانفوذ  از  فقط قصدش  اون   ن یکه 
که چند    یا. نقشه میکن  ی. وقتشه نقشه رو عملهیگم کنرفتن و راه  یآب  ر یکارها ز

اونم   ره،یوسط هست که پاش گ  نیا  یزیچ  کیاما    میکرد  ز یساله واسش دندون ت
 وسط دکو پوز اون هم آشکار بشه.  نیا د یرهام رادفره، با

 هام، به حرفش ادامه داد. متعجب و شنگول شد که با زل زدن به چشم  نگاهم

هامون هست. فکر کنم بهتون اطالع دادم در رابطه با گذشته  نجا،یوجود شما ا  - 
 میعمل کن مید یکه کش  یابهتره به نقشه ؟یکه چجور  نهیا میکه دار  یمشکل یول

 .می شب شیو وارد زندگ

آروم و    شهیکوتاه مثل هم  یزدم و بعد از مکث  یشخند ین   د یحرفش که رس  نیا  به
 محکم لب زدم. 

 ور دلش. میریدرست م کایمنو ال یول  دونمیشما رو نم - 

 بهت وسط حرفم لش کرد.  یتعجب و کم با
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 !کا؟یتو؟ ال یگ یم یچ - 

 بعد. یزود از کوره در نرو، بذار ادامه حرفم رو بشنو - 

 کردم و ادامه دادم.   هام رو تر ساکت شد و منم لب که  گفتم

جا واسه پنهان کردن    نی. بهترمیبند یما برعکس شما، به اصول پنهون کردن پا  - 
اون که    میکنیم  فی درخت جنگله. خب ما هم درست بغل گوشش نقشه رو رد

 . ستی ن ادشیما رو  افهیق

.  د یتپش به روال اولش برگشت و از اون چهره عبوسش دست کش  افهیحرفم ق  با
لغز عارجون  طرف  به  م   د ینگاهم  برق  شبزدینگاهش  مثل  بهش    ی.  ماه  که 

اتاق رو ترک کردن منم به مغزم حکم صادر   قه،ی. بعد چند دقبخشهیم  ییروشنا
ست به گذشته در   م و افکار   ارهیگذشته، قلبم رو به درد ب  یسازر یکردم که با تصو 
که مادر و پدرم اومدن اتاقمون و ما   یپرتاب شد. روز مارستان،یروز فرارمون از ت

ها ما رو بردن  اون  یول   میدنبالشون رفت  خبر،یب  یرو حاضر کردن ما هم از همه چ
مادرم هنوز هم درون ذهنم حکه، تک کلمه مارستانیت لحظه آخر حرف  پر   ی. 

 معنا:

 ن« یاوت نکنو ما رو قض نینر ینفره به قاض »تک

 رو بهمون دادن. شون یکه خبر خودکش  یهست روز ادم ی

ع  ما پ  یهامرده  ن یهم  بغ  مانند،چ یکفن  تخت  بودرو  نشسته   ادمه ی.  م یکرده، 
ما رو   مارستانیت  گهیکه د  یحرف طور  کیاونم سر    کشتم،یداشتم پرستارو م 

 . د یبود که به دادمون رس  ینجات  یقبولمون نکرد. پرستار همون تپش بود، فرشته
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. تپش کردیم فیکارهاش رو رد  مارستانیت قیداشت که از طر سیرئ کی اونجا
ما نقشش عوض شده   دن یاونجا جا خوش کرده بود، که با د  یهم واسه جاسوس

اونجا منفجر شد و    سیردن اتاق رئبود. همه رو از اونجا آزاد کرد و بعد از قفل ک
رو که رو    ییهاهیتنب تهس  ادم ی. نجایگرفت و ما رو هم با خودش آورد ا  شیآت

 کرد.   تر یشون ما رو قوهمه یهام انجام شد ولتک اندام تک 

  ی . درسته، مادر و پدر من خودکشمیکه قاتل پدر و مادرم رو بکش  نهیوقته ا حاال
 شون به اصرار ما بازه. حاال پروندهش داده بودن و حاالنکرده بودن، جلوه

 ی کنم و باال  ز یاما حاال وقت منه که واسه خونشون دندون ت  دنیبه قتل رس  هااون
 هم بلند شد  کایشدم که ال  زپایافکار ت نیلبه دار ببرمشون. با ا

تا از خونه   و از    میبش  یراه  ز یانگخوف   پشت سرم راه اومد  به خونه خودمون. 
باز شد و محکم   کی گرفتم که در اتومات  شیو درب خونه رو پ  نییها اومدم پاپله 

 قدم برداشتم.  رونیب یبه سمت محوطه

رو   ششیکه ن  یاهی نگاهم از مار س  پام ترمز کرد.   یجلو  نیسروقتش ماش  درست
 ی . فردا قرار عملمیگرفتم و رفت   ختیریَسمش رو م  ش،یارقص حرفه  باز کرده و با

 کردن نقشمونه! 

هام رو موقع  کفش  شهی. مثل همرفتیم   یکیهوا رو به تار  م،یشد   ادهیپ  نیماش  از 
ها، قدم زدم و لهشون کردم. به سمت  چمن  یرو  رحمانهیو ب   ورود در آوردم 

  ک یگرفتم و خودم رو به اتاقمون رسوندم، اتاق تار  شیخونه رفتم و مقصدم رو پ
  ی نفوذ کرده بود و کم  اتاق بود که به دل    یتنها چراغ قرمز  شهیبود و مثل هم

سوق    کای. نگاهم رو سمت الد ی بخشیبه اتاق م  یرنگ دوست داشتنقرمز   ییروشنا
  شهیماز ه  تر تفاوتیبرخالف من که ب  نگاهش پر از سوال بود و  شهیدادم، مثل هم
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م آهنگ گوشکردم ینگاه  اتاق  سکوت  تار  ینواز.  بود.  انداخته  راه  به   ی کیرو 
 کا یال  ییایحرف داشت نگاه در  ادیوسط ز  نی که ا  یزیحرف و حس و تنها چپر 

 بود.

نه نگاهم    شهیاما من مثل هم  د یکوبیهاش رو به مغزم م فدر سکوت حر   که
ت رو دوست داشتم، چرا؟ سکو  ن ی. من اخوردیهام تکون محرف داشت، نه لب 

چون  د،یکشیشعله به لشکر گوش و مغز م اومد یسکوت به وجود م یچون وقت
از حال مغز و حس    یوجود داره که تو بزن  ینه حرف  ت یدرونو طرف مقابلت 

حرف   گمیبشه، نم  دهیآدم مسکوت پرس  کیوجود داره که از    یبفهمه، نه سوال
 داره. وهیزدن بده نه اما ش

رمز آلودن    ادیز  یلیها خ فبود، حر   یباز  نیمن تو ا  اسلحه  نیبا کلمات بهتر  یباز
در رو واست باز    ایو    شکنهیها و عقلت رو مقفل درون چشم  ایرمز    نیو قفل ا

 . کنهیم

مز  و به ر   یباش  قیدق  یوجود داره که اگه کم  یزندگ  کی هر حرف    یه یدر ال  قا  یدق
که تو ذهن طرف مقابلت هست به مغز تو منتقل   یهر چ  ،یبد   تیها اهمحرف

دادم.   یاهیو نگاهم رو به س  دم یکش  خطمیزدم و دست از افکار ب  ی. پلکشهیم
از خواب  د یهم خواب  کایال قبل  ب  ینگاه  دنیو منم  به هوا  رونیبه  و  پنجره    ی از 
حرف    کی  ادی  شد،یم  یخواستن  یجور  ن یکردم، هر وقت هوا ا  یو خون  کیتار
 .افتادم یم

 .دم یترسیم شد یم یجور ن یها اشب  یاز وقت یبچگ ل یاوا
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وجود داره   یکارفیاون قدر کث  نیتو زم  کردیواسم تکرار م  شه یهم هم  مامان
باره    کیرو به    نیزم  فیکث  یهاکه آسمون دلش به درد اومده و همه اون خون 

 .دهیس کشنف

خودم فرود اومدم   یمادرم بود راست بود نگاه از شب گرفتم و دوباره تو جا   حرف
  ل یخسته تبد   یهاهام رو به روحرو تکرار کردم و حرف   میزندگ  گه یباره د  ک یو  

 کردم و به دست سرد هوا سپردمشون. 

 . کنهیم یپوشچشم هاشت یکه از تموم جنا  یمن فرزند شبم، فرزند شب - 

 دهیرو نفس کش هاشیکارفیتمام کث اون

 بشن. دهی مبادا گناهکاران د تا

 شب هستند. یکیماه و تار یشب در حال شکار سرخ یهادرنده

 راه داده. کشیها رو در دل تاردرنده نیترکناخطر  شب

 !ستین یاهیکه آخرش باالتر از س  یکیتار  همون

که به خوب و بد بودن   یاز کس  کنهیم   ییقاتل رونما  نیشب از بزرگتر  شکیب
 . کنهینم  یرحم نشیکه به مقتول  یکس  ندازه،یهاش نگاه نم مقتول

 !ا یدن

دق  من اسم ه یاز جنس شب، همون کس  یطانیش  قا  یاز جنس شبم   یوال یکه 
 . یکیاز جنس تار یحکه، کس شنهیس یترسناک شب رو

خوابم برد.   میمن، پس مثل هر شب با مرور زندگ  یچهار کلمه پر بود از زندگ  نیا
 .شدم یآماده م  د یفردا با
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 *** 

 صبح 

 سیرفته بود سرو  کایبستم. ال  یداشت، دم اسب  یبیرو که برق عج  اهمیس  یموها
تو  ، یبهداشت نگاه ش  نهیآ   یبه خودم    ی هاو رگه  زد یبرق م  میاشهینگاه کردم، 

 کیبود پس    یخواستن  دم یسفتر شده بودن. چقدر پوست  هام سرخچشم  بیعج
و   کردیفاش م  روهام  چشم   قتیحق  شهیهم  نهییآ   دم،یکرم ساده به صورتم مال

پ  رحمانهیب الد یکوبیم  کرم یبه  خودش.    کا ی.  حاضر کردن  به  شروع کرد  هم 
ست کرده بود    یکردم اونم آب  کایبه لباس ال  یبود، نگاه  یهام سرتاپا مشکلباس
با تپش تماس    میبه مقصد روند   میبه خودش زد. از خونه خارج شد   یو عطر
 ترسناکش به گوشم خورد.  یو کم فیلط یبوق... دو بوق... صدا کیگرفتم، 

وسط مهمه که اونم   نی مورد ا  کی تنها    ن ینباش  یزینگران چ  م،یما پشت سرتون  - 
 .د یبه خودتون راه ند  یشما دوتا پس ترس یگریست؛ با وجود بازنقشه

 .یاوک - 

هم    کایبود، راه افتادم و ال  یشرکت بزرگ و باشکوه  م،یبود  ده یقطع کردم. رس  و
 پشت سرم اومد.

توقف کرد و    خورد،یش بهم مخفه  ی. حالم داشت از فضا میآسانسور شد   وارد
 خبر بدن، رو بهش لب زدم. یتا به جناب عال میرفت یمنش ز یماهم سمت م

 ندارن؟! یکه کار  منید  یآقا م،یشرکت اومد  سهام مین یما برا - 

 به من با لطافت لب زد. رو
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مم...ا  -  تماس باهاشون داشته باشم و بعد بهتون اطالع    هیمهمون دارن،    شونیا 
 .دم یم

مد    یجا  یرو. درست روبهمیکه بعد از اتمام صحبتش، گفت که بر  دم یکش  یپوف
 میبود ستادهینظر ا

  ی کس  یول  ستادم یجا شد. ا  ز وارد شدنم به اونآشنا مانع ا  یبم مرد  یصدا  که
 دور و اطراف نبود.

 میشون گوش دادمکالمه به

  نکه یمهمه، ا  یحرف نزن! واسه من تنها آخر باز  قیو حقا  تی واسه من از واقع  - 
 رو بمکم.  انفر یبرسم و خون شا خوام یکه م  یزیبه چ

 ینه یس  یبه جا  یکه اگه ازش غافل بش  یزیهمون چ  ه؟یچ  تیواقع   یدونیم  - 
دارم، مجبورم که   فهی. من در مقابلت وظکنه یدشمنت، شاهرگ خودت رو پاره م

 روت کنم. روبه تیو با واقع رم یرو ازت بگ اتیپردازا یرو یسر کی

ه  -  مسئول  چیتو  من  مقابل  در  زحمت کن   ،ی نداشت  تی وقت  رفع  لطفا   پس 
 پدرجان! 

 .ستیمالقات ما ن نیآخر نیه ا بدون ک یول  رم یباشه م - 

 در رو باز کردم. یکه بدون مکث   ادیب رونیخواست ب شخص

 .زدیهام زوم شد...آشنا م چشم یرو نگاهش

  نا ی و هال  منیرفت. حاال د  رونیرفتم که اون هم ب  هایسمت صندل  یالیخیبا ب   یول
 بودن و ما.
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 بهش لب زدم. م،یلبشون بود یخند روبه نگاه کردن کج مجبور 

  ک ی که شما به    دم یسر اصل مطلب، شن   رم یبرم و درست م  هیحاش  خوام ینم  - 
شرکت    یاواخر به شراکت تو  نیو چون منم ا   نیدار  از یدار محکم تو شرکت نسهام 

 دارم مزاحمتون شدم. اجیبزرگ احت

تو    نکهیو دوم ا  نیبش  کیشرمه یما باشه که ن  ل ی باب م  متی ق   د یفقط با  یاوک  - 
نم  یکارها دخالت  ق  نیا  ن،یکنیما  اول  قرارداد.  امضا   نیبد   متیهم  بعد 

 . نیکنیم

که قلم داستان روش   یتابلو بود، جور  یلینه خ  اومدنیعجول م  یلینظر خ  به
 طرف داستان ولش کرده باشه. ایقفل کرده باشه، 

 !یاعقده  یهاآدمک  شد،یاخالقاشون تکرار م  نیا  یو ه  کردیاز صفحه چکه م   قلم

شرکت   طیبا مح  میدادن و بستن قرارداد خواست   متیزدم و بعد از ق  یپوزخند 
 شد. گرمونیکه صداش مانع از حرکت د  میآشنا بش

 شمی. خوشحال ماد یرفته بود بهتون بگم، من از دروغ خوشم نم  ادم یرو    نیاول ا  - 
 وجود نداشته باشه! یگرلهیتو روابط شرکت دروغ و ح

 : دم یهام رو تر کردم و وسط حرفش پرلبزدم و  یشخند ین

 .میگفتیحرف رو ما به شما م نیا د یجناب، هر چند با نیهمچن - 

که تعجب رو صورتشون شکل بسته بود، در رو بستم   ییهابه صورت  توجهیب  و
روز اون قدر    نی. از اولمیهامون رو شروع کنکه قرار بود کار   یسمت اتاق  میو رفت
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. واسم جالب بود که  د یفهمیم  شونیگرله یآدم ساده هم از ح  کیتابلو بودن که  
 باشه یشون مصنوع چهره یها رونقاب نیا د یشا

 قدر ن ینبودن که ا  یها کسواسه رد گم کردن بود، چون اون  هایبازهول   نیا  و
 لب زد.  کا یلش کردم که ال یتابلو باشن. رو صندل 

 .کردم یرو تحمل نم طیمح نی ا قهیدق کینبود،  قتایحقاگه به خاطر  - 

 دار لب گشودم: خش یبهش با لحن رو

  قت یدر نظر من حق  یدونیخودت بهتر م   ومدم،ین  قتیبرعکس تو من واسه حق  - 
چون   نجام،ینداره. من فقط واسه نابود شدن ا  یمغلوب دوم دروغه، وجود خارج

رو بهشون    اهام یغسل کنم و رو  یگیکه تو م  ییهاتیمن با خون واقع  ستیقرار ن
 کن.   تباهباشه خودت رو  یخوایم قتیرو بشکنم. حق د یببخشم و کل

با   ،یاز دوستت شروع کن  د یدادن دشمنت اول با  بیفر  یزدم برا  یتلخ  لبخند 
 مکث گفت:  یکم

هام  دادم دشمن  حیمن ترج  یول  یزنیحرف م  یتو از دشمن و نابود  یدونیم  - 
 !خوام ینم گهیرو از دست دادم، د یادیز یهارو نشناسم چون دوست

از کجا قلبت رو   دونهیدوست م یدشمن کوره ول یاحمقانه حرف نزن، شکارچ - 
 .یار یدرب یباز ج یگ  ستیسوراخ کنه. تو قرار نسوراخ 

بود اما نه واسه من که با احمق کردن   نی زدنش همزدم. اون فن گول   یلبخند   و
حق اعتماد   یکه حت  یاعتمادی ب  نیکنه. آخ از ا   جیطرف رو گ  خواستیخودش م

 اما خوب بود و خوشم اومد پس لب زدم. کنهیبه خواهرت رو هم ازت سلب م
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 ا ی. پس بهم اعتماد کن  میایباز  ن یا  مهره  ن یتری خواهر من، من و تو اصل  نیبب  - 
 و برو. راهت و بکش 

 هوم؟! م،ی کن  طنت یش کمیوقتشه  شه،ی تکرار نم گهیباشه د وونه،ینه د - 

تا نشنون.    میزدیسرم خورد، آروم حرف م  یباال  نیاتمام حرفش نگاهم به دورب  با
 . میقدرها هم احمق نبود ن یهه...ا

 یجیمس  نیکردن و در همون ح  یبه نقش باز  میزدم و شروع کرد  یمتقابل  لبخند 
دوباره زدم،    یخان بود. لبخند از عارجون   ام یارسال شد. بازش کردم، پ  میبه گوش

 تر شدم.نگرانمونن سرحال کهن یاز ا

  دونستمیچند مسأله وارد شد م  حیمثال  واسه توض  منیرو پاک کردم که د  ام یپ
خاطر ما قاتل چند    و به  میهست  یکه ما ک  دونهیهمش ادا بود و اون چه م  نایا

 کردن:   چی داد اما بعد شروع کرد به سوال پ حیتوض یه. اول کمنفر شد 

سوال  -  برام  راستش  م...  معروف  شیپ  یا  اسمتون  شما که  چه   تیاومده    نداره، 
  ن؟ یشرکت استفاده کرد  نیترکار از بزرگ   نیچرا واسه اول  نکهیو ا  د یپولدار  یجور
و بزرگش   نیبخر  کیشرکت کوچ  ک ی با تالش خودتون    نیتونستیم  کنمیفکر م
 . ادیطبقه باال بکه اسمتون طبقه  نیکن

مخلوط   یو سرد یهام گرم چشم  ی زدم. تو یشخند یبود، نبود؟ ن یمزخرف سوال
ب  یکه سرد  یبود جور متقابال     یلیمیو  ترفند خودم  با  نکشن.  رخ  به  رو  دلم 

جواب دادن    ی! به جانیبله درست گفت  ؟ی جناب جواب دادم اما چه جواببهحق
بود که   یبود بلکه سالح  نکار نه تنها طفره نرفت  نی. ادم یابال  سوال پرسسوال متق
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برم و حمله متقابل  ونیدکوراس  تونستمیم انجام بدم پس   یمغزش رو نشونه 
 گفتم:

مم... شما هم به نظر به سهام   -  نه   ینه از نظر مال  نیندار  اجیتو شرکت احت  یدارا 
 ن؟یتقرارداد رو بس نیاز نظر شراکت، پس چرا ا

 جواب داد. ادیز یلیشده بود البته نه خ جیگ

  ی خاطره چند شرکتسوالم جواب نداشت خانوم؟ خب پس من جواب بدم، من به  - 
 نیخاطر هم  شدم، به  جیگ  کمینبودم    رانیتو ا  یچند سال  نکهیکه تو خارج دارم و ا

 باشه.  یکه براتون عاد  نیاسمم رو بگ  شمی خوشحال م  منه یبود و اسم منم د   از ین

 زدم: لب

 ...آها! منید - 

که    ییچه بالها  نی زد و رفت. هه! تو صبر کن و بب  یدلبر  ینظر خودش لبخند   در 
 . ادیبه سرت نم

 دوباره لب زد. کایدر بود که ال یهنوز رو نگاهم

 !ره؟ یمچت رو بگ ید یترس ؟یاگه مشکوک بشه چ ؟یچرا جوابش رو نداد - 

 .دم یلب غر  ر یههه! ززدم. منو ترس؟  یلبخند 

عقل نه، از قدرتمند کم  یچرا؟ چون گاو هم شاخ داره ول یدونیم  دم،یآره ترس - 
 یول  میدار  یفعالشیو ب  میمن و تو دوقلو هست  کایال  یدون ی. م ختیگر  د یعقل با

 .شناسمیکه من تو رو هنوز که هنوزه نم  یمتفاوته جور یلیافکارمون خ

 دوباره زدم. یرو بهش دوختم و لب زم یت نگاه
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اون رو   یهم باشه، هر چقدر ادعا کن  ن یزتریاگه اون فرد عز  یحت  کس،چیه  - 
 .یندار  یبازم ازش شناخت یشناسیم

رو هک   یکیهک تمام ابراز الکترون   قیتاپم رو باز کردم و از طرکرد، منم لپ   سکوت
 داده بود. ادیکردم. هک کردن رو عارجون بهم 

روز اول   نیرو بعد از رمز گذاشتن و قفل کردن اطالعات بستم. اگه از هم تاپلپ
ا رو  م  م،یصرف کن  نجایوقتمون  م  اهمیس  فیپس ک  شنیمشکوک  رو  از    ز یرو 

 برداشتم.  درنگیسف

بود و   اهیو س  یبه رنگ طوس  یسازرو تو حدقه چرخوندم. محل صحنه  نگاهم
 خالصه خوب بود، بد که نبود! کیش

شونه   کا یال  به باهام  ببهاشاره کردم  اونادیشونه  ترک کرد  .  رو  همه میجا   ی. 
 .دم یرو د منیبرداشتم که د یاگهی تاپ بود. قدم دکارمندها سرشون تو لپ 

از نوشته  یتو  یابزار  با بود. زود  ا  یابزار کپ  یرو  یدستش مشغول   نیکردم، 
ا  تیخاص مغز  بود.  به   ز یچ  ن یترکیداشتم که کوچ  یکیلکترون من  هم که  رو 

البه بخوره  م  یالچشمم  ب  شه،یمغزم حک  شرکت  از  که   میاومد   رونیخالصه 
 پامون ترمز کرد.  ر یدرست ز نیماش

م گرفت. که به سرم زد خنده  یعارجون بود. با فکر نکهینگاه کردم. ا  گاردیباد به
 . یبه رانندگمون باز کرد و خودش شروع کرد در رو واسه

به لب داشت، پس نقشه درست    یداد و تپش هم اومد باال. لبخند   ر ییرو تغ  ر یمس
که کرد حق    یاسبز تپش بود که عارجون با سرفه  یهاره یرفته نگاهم به ت  شیپ

 نگاه کردن رو ازم صلب کرد. 
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کردم و لباسم رو با دقت    میکه اومد   ییبه جا  ینگاه  ستادیاز حرکت ا   نیماش  و
 کردم.  ز یآنال

به لباسمون وصل   هاز، ی ج  کیهم همون کار رو تکرار کرد چون ممکن بود    کایال
  ز یدوروبر رو آنال  کای خودم رو دوباره تکوندم که ال  م،یشد   ادهیکرده باشن. آروم پ

مورد هم از دستش در نره.    کی که    یبود طور  قیو دق  ز یت  یلیهاش خکرد. چشم 
  م ی شد   ادهیبود. پ  یدنج  یجاردنش که تموم شد حق ورود رو صادر کرد.  رصد ک
  ن یی . جامون از اول تعانیم  قهیو عارجون و تپش گفتن که بعد از چند دق  میو رفت

 شده بود.

و    میلباسمون رو عوض کرد  کا یبود. با ال  ی ابا دکور نسکافه   یکیو کالس  ک یش  اتاق
عارجون با تپش وارد شدن و   قهیکه پس از چند دق  میبه تن کرد  یلباس راحت

ول  افهیق بود  شده  قرمز  نظر    دونمینم  یعارجون  به  بغ کرده  هم  تپش  چرا. 
 اومدن نشستن که عارجون لب زد. اومد،یم

که   ییهابه قدم   د یدوم هست. با  یحل شد، نوبت نقشه   یاول به راحت  ینقشه  - 
المیدقت کن  میذاریم با  کای.  ه   د یتو  جاتو  نفوذ کن  یمه  فلش  ،یشرکت   ی اگه 
رو به    یخوایکه م  یزیاون چ  دوارم یام  نایکش برو و تو سات  یکرد  دایپ  یزیچ

من    نیگزیبسازم که جا  یا. من چند ساله در تالشم که از شما اسلحهیار یدست ب
شما رو رو   یچون اون کثافت نه تنها زندگ نیاریرو به چنگتون ب قیو حقا نیبش

 .میکنیما رو هم سوزوند. ما هم نابودش م یبه خاک نشوند که زندگ

چندتا    کیبهتون گفتم بودم    گردونم،یرو به ترفند خودش بهش بر م   یمنم باز  - 
 با روش خودم حل بشه.  د ی مسئله هست که با

 : گفت
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 د یبا  ن، یوزم از طرف اون تو خطرشما دوتا هن  ؟یکن  کار یچ  یخوایم  یآره، ول  - 
 . نیباش نایبهتر از ا

 زدم و ادامه دادم.  یلبخند 

بود که پرونده   نیمشکالت تنها کارمون ا  نیبا وجود ا  ی دونیتو بهتر از همه م  - 
چون    میخودمون رو وارد صحنه کرد  سیپل  یپدر و مادرمون باز بمونه اما به جا
ها . اوننیرو شد کفتار کلمه نامربوط روبه  نینه تنها ما که شما هم تو گذشته با ا

دورشو   یخانواده منم  زدن.  دور  رو  م  زنم،یم  نما  خوب   ی باز  یدون یخودت 
گرش که کنترل   هیشطرنج  یمثل باز   زنن،یکه قانون رو دور م  ییبا کسا  یقانون
ن  کیفقط   عادالنه  سرباز.  چند  و  نها  ستیشاهه  با  تا  یو  پس  مثل   د یباخته، 

 ! یخودشون عمل کن

 . د یکرد و وسط حرفم پر  نگاهم

 بشه.  یهر چ تونهیسرباز اگه نقطه به آخر برسه م یول - 

 زدم و لب زدم:  یپوزخند 

 ی هامهره  یفهیاز سد سه رد  یتونینم  ده،یسرباز و شاه ترس  فیرد  کیتو با    - 
 .یسرباز رو هم به خط آخر برسون کیدشمن، 

پس لب    دهیحرفم رو فهم  یتا حدود  دم یکردم و فهم   اهشیس  یهاره یبه ت  ینگاه
 زد.

هم در مقابلت   اون  ،ی با کار خودش اون رو دور بزن  یخوایتو م   ،یگیراست م   - 
رنگ خودش رو پوشش بده  هم  یهامهره  کنهیو تالش م  کنهیمثل شاه عمل م 

با هم امان   یهامهره  یرنگتا  البته در  اطرافش خودش رو هم هماهنگ کنه و 
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غافلگ از طرفت  اما  مهمه  در   یعنی  شند یم  ر یموندنش هم  رو هم  مات  مختنق 
  ی دونی م  یکنن ول  داینجات پ  ییتا نتونن از جا  یکنیم  ادهیها پ اون   یکنارش رو

 عواقب داره. یادیز نیبرعکسش هم جواب بده؛ ا تونهیم

 ود پس لب زدم. داده ب دهیبهم ا خودش

 باشه قبوله!  یهرچ - 

 .د یتپش به حرفم پر که

 ی و منم برا  شهیتو م  گاردیاون باد  م،یشیمن و عارجون هم وارد نقش م  نایسات  - 
که راجب   یدونیبشه، م  فیها کثخونت مثل اون  خوام یفقط نم  ام یاستخدام م 

 مثل اون. یکی یبش خوام ینم زنم؟یحرف م یچ

 کردم و وسط حرفش لش کردم:  یخند تک 

که   یها! شکارمثل اون  یکی  شمینگفتم م  کنمیها عمل ممن گفتم مثل اون  - 
نه    کنه،یاون جا رو ترک م  ر یسر غذاش لش کنن ش  انیو کفتارها ب  خورهیم  ر یش
خوراک  گهیکه چشم کفتار رو گرفته باشه، د  یکه شکار  نهیا یبرا ترسهیم نکهیا
شکار   د یها و بامثل اون  یکی  شمیکفتارها لش کنم م  نی. من اگه بستین  ر یش

 یها گرفتمن خودم هستم، تکم. من رو مثل اون  یول  رهیها چشمم رو بگ اون
 خواهر من؟

هرچ  یاباشه ترک کردن  رو  اتاق  و  ما کش  یگفتن  هم    م ید یکه  تپش  عارجون 
که پدرش خواهر عارجون    یبودن. پدر عارجون رو معتاد کرده بودن جور  دهیکش

اونم چون پول مواد بهش نرس بود و عارجون هم پدرش رو   دهیرو کشته بود 
 کشته بود. 
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باند   ن یاز ا  ز یانگار چندتا چ  کردنیم  یبردارلم یف  هاوون یو مادر تپش که از ح  پدر 
بو  لمیف  یکرده بودن و اشتباه  ر ی دستگ   ی عنی  پوشیدن و اون مرد مشکگرفته 

ها کرده بود و  چشمش خوراک تمساح   یپدر و مادر تپش رو جلو  منیهمون د
به گفته بود که  رو گروگان گرفته  وقت  یتپش  از   زدهی س  یتپش  شده  سالش 

 سالشه و اون مرد چهل! ۲۲دستش فرار کرده و االن 

 *** 

 کا یال

افکارم    یته بود و غرق توگذش  اهیاز رفتن تپش و عارجون باند س  یساعت  چند 
اون مرد از چند سال قبل که دنبال   دم یترسیبود، م   یته دلم خال  کمیبودم راستش  

به بود  ول  یریخاطر دستگما  بود  رسونده  قتل  به  رو  نفر  با  یما چند  به    د یمن 
ا  نیآخر ا  ی باز  نینخ  از جمله عارجون،    نفرم سه    نیبرسم. پس سخت همراه 

وسط کتک    نیمشکل ا  کی . فقط  مونمیمنن م  یهان ی زتریکه عز   نایتپش و سات
اگه کنترل ذهنمون از دستمون در بره و   نکهیاونم ا  زد،یبه افکار درب و داغونم م

فقط  میبش  ر یگغافل  االن   ی زندگ  کی...هوف  دارم.  آرزو  راز  و  رمز  بدون  آروم 
تکه کاغذ با    کی. بعدش  دنیتر از نفس کشمهم  یدفچون هدف دارم. ه  تونمینم

 یو به اتفاقات و همه  زنمیافکار م  یشهی" به پشت شباشد یم  ل ی"تعطینوشته
 .خندم یم دنیافکارم چسب شهیکه به پشت ش  ییهااون

ب  یاخنده ه  یخوابیکردم،  منم  و  سرم  فرق  به  بود  سرش.   زدمیم  یزده  تو 
  ی سرم و نگاه  ر یچاقو رو گذاشتم ز  شهیمثل هم   کنه،یرو من دست بلند م  شعور یب

خوب   م،یخوش باش  خوام ی بود کردم. چه قدر م  دهیکه معصوم خواب  نایبه سات
 .گهیساعت پنج صبحه...بکپم د
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 ی که با صدا  خوردم یم  پسیمنم چ  کردیم  یرسازیو تصو   نوشتی م  ویسنار  ذهنم
شدن    دار ی . چقدر موقع بدم یقرمزم کش  یها چشم  ر یبه ز  یشدم. دست  دار یب  میگوش

که تو   یخچالیهمچنان خواب بود. منم آب سرد رو از    نای. ساتشدم یم   ختیریب
به اتاق برگشتم و    وبارهها دکردن پله   یهتل موجود بود بر داشتم و بعد از ط
از    خیصورتش. آب    یرو پرتاپ کردم رو  آروم سمت تختش قدم برداشتم و آب

 شد.  دار یب هایاو مثل سکته د یچکیسر و صورتش م

 رو رو تخت انداخت و شروع کرد به قلقلک دادنم. من

 بابا!  مییآزارم خود مااز آزار دادنم رفت لباس بپوشه، مردم  بعد 

ست کردم کال ست کردن بلد نبودم و همه    د ی ردم، سفرفتم لباس عوض ک  من
شده بود.   کیش  یلیپرتاپ کردم، خ  نایبه سات  یارهینگاه خ  کردم،یست م  یچ

بود و اون   یآب  یکیبود،    یهتروکروم  ی ماریخاطر بدو رنگش که به   یهاچشم
  ش یآب  چشمدرشتش لنز رو انداخت و    یهاخالص. داخل چشم  ی  اهیس  گهید  یکی

  شدینم  دایپ  یرنگبود که لنز هم  اهیس  یچشمش جور  یکیکرد. اون    اهیرو هم س
 . کردیدقت م د یو با

بودم که نگاهش افتاد بهم و پشتش رو بهم کرد و شروع کرد سرفه    رهیخ  بهش
ا اوه پس  م،  االن سرما خورده؟! به سمتش رفتم، قهر کرده بود بچه  نیکردن، 

  ش ی بشه و دوباره همه جا رو آت یشعر که باهام اوک کی شروع کردم به خوندن 
بودن از بس که    یاص همه از دستمون ع  میداشت  یفعالشیکه ب  ی. از بچگمیبزن
ود. رنگ شده بطور بود فقط کم  نیخطرناک! االنم هم  یوونهید  م،یبود  وونهید

 لب زدم.
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 بکشم؟ اهویسر کوچتون ه یتا ک - 

 چهار طرف محله را بو بکشم؟! از 

 نگذار دوباره چاقو بکشم. یدار  دوست یتو رو هر ک نا،یسات

م گرفته بود، به طرفم حمله کرد. سمت  که بلغور کرده بودم خنده  یشعر مزخرف  از 
ترسناک و   یهاشمباز شد و اون با اون چ  هوایها رفتم ضرب گرفتم که در بمبل 
تپش جلو اومد که رو بهشون   داشت،یکه کج کرده بود به سمتم قدم بر م   یدهن

 لب زدم.

خانوم    نیا  یتونینمونه م  کالهیسرت ب  نکه یا   یبرا  یجون من رو نخور ولننه  - 
واست   هیهم با ادو  اون  یتلخه ول  کمیگوشتش    ،یلقمه چپ کن  کیخوشگل رو  

 . کنمیم فشیرد

بلند    شیآشام به انسان با دندون نحمله خون   نیرو که گفتم دوتاشون هم ع  نیا
 عقب رفتم ننه! من دلقکم جرم که نکردم. عقب یسمتم اومدن، وا

و    دادم یم  یاومدم سوت  اهیباند س  نیوار لب زدم از اون روز اول که به ازمزمه  و
 دم.ننه! لب ز  ییکردم وا  شونچارهیب ادمهیبودن،  یهمه ازم عاص

 .ادیز یل یخ اد،یز یلیدادم خ  یسوت ادیم ادم ی اد،یم ادم ی  مونیآشنا - 

 ها!خنده، کثافت ر یزدن ز یکردن و بعد پق  یشد که اخم نیا

  یماکت  نایمبل و سات  ینشستن رو  دنیمانندم خند خوب به صورت دلقک  نکهیا  بعد 
رنگ    یکرم  ز ی م  یبود، رو  شده  دهیکش  یمنفور با صورت خون   یهاکه روش آدمک

 گذاشت.
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خودم رو از نظر گذروندم و   بار ک ی .  میحرف زدن از جا بلند شد   قهیاز چند دق  بعد 
. تپش میکدوم به صبحونه خوردن عادت نداشت  چیه  م،یکنارشون جا گرفتم که بر

 پا تند کرد و کنار عارجون جا گرفت. 

دستور    روز یکه عارجون د  یورسمت دو موت  میقبل از ما خارج شدن، ما هم رفت  و
 نی! با آخرمیخوب، برو که رفت یجا کی میرفتی م د ی. امروز اول باارنیداده بود ب
 .میو موتورهامونم سوزوند  میدورهامون رو زد میرفتیسرعت م

جا  و رس  ییبه  بود  داده  آدرس  عارجون  جامید یکه    ی مکان  یتو  ی دنج  ی. 
موتور   یزی انگخوف  بود!  باشکوه  اما  پارک کرد بود؛  پشت کوچه  رو که    م یها 
 ی ها بود که برااز اون ماسک  م،یکرد  میصورتمون تنظ   ی ماسکمون رو رو  ک یاتومات

 هاست.گول زدن آدم 

  نجا یخودمون وارد ا  یافهیبودن و مشکل بود با ق  نجا یهم ا  نایو هال  منید  چون
انگار    ییهو یخواست ما رو رد کنه که  که نگهبان    میدرب رد شد   ی. از جلومیبش
. د یگلوم کش  ر یدارش رو زضامن   یو چاقو  چوند یشد و دستم رو پ  یعصب  یلیخ

 ... . هویرو گرفته بود که  نایهم سات یکیاون  دم،یکش  یکشدار  یهانفس

 *** 

 نا یسات

ش رو  و سکوت کردم. اسلحه  دم یکش  ینفس  د،یگلوم کش  ر یش رو ز اسلحه  یوقت
دست بردم، آروم بودن.   بشیتو ج  یبه چاقو  رکانهیبه گلوم فشار داد که ز  شتر یب

 .دم یدفاع حمله به طرفه مقابله! آروم غر نیاوضاع بهتر نی تو ا

 . یعمل کرد یبود؛ اما ناش یخوب کیتکن - 
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بازوم  سرش رو با    چوندم، یحرکت پ  کیداشته بود رو با    دستش که من رو نگه  و
زد. زود دهنش    یدردناک  یبه نخاش که عربده  دم یکردم و با پام محکم کوب  پیک

نگهبان که قصد داشت من   یکیاون    یاز تعجب در اومد و برا   کایرو گرفتم که ال
با پاش محکم به قفسه   نیگرفت که طرف با مخ خورد زم  ییپا  ر یرو بزنه ز و 

دهنش کم  شنهیس از  محکم که  اونقدر  آورد،  پاش  یفشار  دو که  د یخون  هر   .
به دوروَور    ینگاه  م،ی و به اسم خدمتکار وارد شد   میکرد  شون ی شدن روپوش  هوشیب

کرده بودن. نگاهم   فش یکث  هاشبود؛ اما آدم   ییبایز  یانداختم، به نظرم خونه
 یهاکه لباس  ید و زنمر   کیاستپ زد. با    نایمن و هالید  یدوباره چرخ خورد و رو

جا خشک    منید  یها رو لب  یو لبخند مرموز  زدنیبودن حرف م  دهیپوش  یبد 
 .شناختم یلبخند رو خوب م  ن ی. من افشردیروش رو مکرده بود و دست مرد روبه

همه گرفتم    یهمه مشغول بودن شربت قرمزرنگ رو جلو  م،ی آشپزخونه رفت  سمت
زمان آهنگ پخش دورم زد، هم  یگهانپسر جوون به سمتم اومد و نا  دونهیکه  

آهنگ تموم    یها رو پخش کنم. وقتشد و من مجبور شدم با اون برقصم و شربت
 ی اه یصورتش رو ثان  کرد،ینگاهم م  یجور  ک ی .  نمیرو بب  شافهیشد تازه تونستم ق

برداشته شده،    یهابا ابرو  رایگ  یهاچشم  دار،ه یفک زاو  ،یعمل  ینیرصد کردم. ب
! دستم رو از کیف  یبا یبود، ز  با یشده که مشخص بود عمله اما ز  دهیکش  کمیالبته  

شروع   فشونیکث  یجا گرفتم که باز   یدستش جدا کردم و ازش دور شدم. کنار
دعوت شده بودن و چرخش    یمهمون  نی به ا   شدنشد. انگار همه بخاطره کشته  

 . دادیمرگ م ز یت  یخشاب خبر از بو

 ی رولت روس نیشرا یباز
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با هر بار باخت، باز دوباره، چرخش خشاب    رهیگی دو نفر صورت م  نیب  یباز  نیا
 یباز  یجور  کی  ره،یگیگلوله درون خشاب قرار م  دونهیو تنها    رهیگیصورت م

 .یبا مرگ و زندگ

  یبند درصد وجود زنده ماندن توش وجود داره در اصل شرط   کی که تنها    یباز
. با کننیدرصد حساب باز م  کی  نیهست و تنها چند نفر رو ا  تیکردن سر زندگ

افتاده    منید  یپا  ر ی ها زاز اون  یکی  یبه خودم اومدم الشه  ی انفجارمانند   یصدا
 .دادیدوباره به کارش ادامه م منیبود و د

 ی اها گرفت و به برگه نگاهش رو از الشه   منینفر و تمام...د  نفر...دو نفر...سه  ک ی
 شد.  قیکه بهش آورده بودن دق

. همه جمع شده زم یمجبور شدم از جام برم و دوباره شربت بر  قهیچند دق  بعد 
ها رو  فرصت بود، شربت  نیبهتر  زدند یو از کارهاشون حرف م   ز یم  کیبودن دور  

  پش یک  عیقدم برداشتم. نگاهم به برگه افتاد، سر  ز یدست گرفتم و محکم سمت م
مغزم سپردمش. به سمت همون پسره رفتم و خواستم    و به صندوقچه  کردم 

رو کمرم نشست و تو کنارش جا    یاز مردها که دست  یکی  یشربت رو بذارم جلو 
 رون یب  یکرد از من حرف  د ییا نگاهش تاگرفتم. همه با تعجب نگاهش کردن که ب

چون باعث شده بود از    ی تو سرش بشکونم ول  شهیش  کی. االن جاش بود  رهینم
ب باخبر بشم  رو حرف  صداینقشه  و  ت  شون هانشستم  کردم که شروع  ز یگوش 

 کردن: 

هم در نظر دارم،    د یپروژه جد   کیور شوت کردم و  بسته مواد به اون  نیچند   - 
اد  یشرکت تازه  بتونم ارهکه  اگه  دخترن،  دوتا  دارشون  سهام  اومده  دستم  ش 

ازشون بکشم...روشون حساب کردم. انگار    یخوب  یکارها  د ی مخشون رو بزنم شا
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چند نفر به عنوان جاسوس وارد شدن و   میراه انداخت سیکه تو انگل  ی داخل باند 
تماس گرفتن و درباره   روز یبوده. د  س یپل  شون یکی مشکوک شدنشون    یباهام 

زدحر  به  میف  نقشه کشکه  جلو،   دهیخاطر مطمئن شدن گفتم  بندازن  رو  شده 
خبر بدن و اگه سد    سیپل  یبه اعضا  د یوجود داشته باشه با   یچون اگه جاسوس

 .میشیراهمون شدن مطمئن م

 که سکوت کرده بود لب زد.   یسبزه پوست یمرد

 !؟یترسینم  ن،یممکنه کارتون لو بره و منفجر بش ست؟یخطرناک ن کمی - 

 درصد باشه. کیاگه امکان بردنش  یحت ،یکن  سکی ر د یمن متعقدم با - 

 پس خوبه.  - 

 زتر یهام تگوش   کا،یاسم من و ال   دنیکرد که با شن  دایپ  بحث ادامه  طور نیهم  و
 رو حفظ کردم چون مورد  م یصورتم رو بچرخونم. اما خونسرد  تونستمیشد. م

فکرها بودم که دستم تو دست اون کثافت قرار   نی. در همگرفتیتوجه قرار م
 ... . فی...حفیگرفت. ح

 رو ولش کردم و دوباره گوش سپردم. اون

رو شدم، محاله با مرگ روبه  یاون دوتا دختر دوقلو چند سالم رو گرفتن حت  - 
قا مادرشون  و  پدر  اون  اگه  بردارم.  زنده ا  کردن،ینم   مشون یازشون دست  الن 

اگه پ نابود  داشونیبودن چون  اون ذهنهیحتم  م یبشه  از بچگ  ی.  داشتن    یکه 
خواستن  یبرا وقت   تیذهن  هیبود.    یمن  اما  داشتن  خانواده  یمتفاوت  شون از 

درخواست کردم که وارد کارمون بشن اجازه ندادن اون دوتا هم تا سر تو منجالب 
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کارشون رو تموم    ای  م یکن  داشونیپ  د یخالفکار بشن. با  کی برن و مثل خودشون  
 ... . ای کنمیم

 دیگردنش کش  ر یرو ز د یبه گردن ما کش ییچاقو انگار 

 زد و گفت:  یچشمک و

 ما. پ یز اکا  یکی شنیهم م ای - 

جسد   یعصب و  شده  یهابودم  د  کشته  به  رو  خودشون  ذهنم    یهاواره یمغزم 
از جام پاشدم و خواستم برم که   شدم یداشتم از کنترل خارج م  گهی. ددنیکشیم

 :د یهمون پسره پرس

 !؟ یکجا خانوم  - 

 سر قبر لجنت. - 

  م یحاضر شد   نایو هال  منیتموم شد و زودتر از د  یاون جا رو ترک کردم. مهمون  و
رو  ها رو انداخته بودن توش روبهبزرگ که الشه   یقفس کفتر  دنیاما با د  میتا بر

 . میزد میج عیسر  میها رو راه انداختور گرفتم و موتور شدم، صورتم رو از اون

تک   یلیخ  امروز  داشتم،  د  یهاتک حرف حرف   نیداشتن، چند   هام یا   منیامروز 
مغزم   یکه صداشون تو  ییهااون آدمک  یهاشخص وجود داره. من امروز حرف

کلمه    کیراز بزرگ    دونهیصدا، هزاران صدا داره و    کی  دم،ی اکو شده بود رو شن
رو خوراک  نهاش بودفخط که تو حر هشت  یها. من اون آدمکشهینوشته م
  داد،یمورد آزارم م  کیفقط    یدستم هست ول  هاز یچ  یلی. امروز خکنمیها مکفتار 

 کار دستم نده خوبه.   نیشکاکم و ا  قدر نیا  شهی. من هممیممکنه لو رفته باش  نکهیا
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گذشت که اون دوتا هم وارد شدن، جالب بود که   قهیچند دق میشرکت شد  وارد
 گذر کرد.  نجایاول از ا منینگاه د

  نا یه کردم هه...ا ها نگابا قهوه وارد شد، به قهوه  نایکه هال  مینشسته بود  طور نیهم
 .دنیرو باش ما رو ساده د

 سکوت، سر خانم لب زد. قهینشست و بعد از چند دق  اومد 

با هم بهتر آشنا بش  -  اومدم  امروز  قلبم نشست  می خب  آخه    نیراستش شما به 
ز  نیدونیم نم   ادهیمگس دورم  باشم شما گز  خوام یو من   یخوب  نه یباهاشون 
 .میبش تر یمیصم خوام یم ن،ی هست یدوست یبرا

 زدم. لب

پروانه  شه،یاوال  مگس دوره گوه جمع م  -  ها دورت جمع بشن. شما گل باش 
 . د یتراشیخودم رو م یکه داشتم کم  یانه یک  یخوب نبود ول یتراشدشمن

 گفتم:   دوباره

 ! ن؟ید ید کایدر منو و ال یمثال چ  - 

 لب زد: کایگفت که ال  ید« یکنیفرق م »شما

 ...ذوق! ایخدا یبود؟! وا تر نیو رنگ ذتر یواقعا  خونمون لذ  - 

 رو چوخ کرد.  یدوباره همه چ نیمسخره گفت اوه ا یجور کیرو  آخرش

 بودنش معلوم نباشه زدم. یکه مصنوع  یوپهنپت  لبخند 
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که به سمتم دراز شده بود رو فشردم با ناز دستش رو جدا کرد.   نایدست هال  و
 ! بعدشم رفت.زه؟یریخودشم ناز مجنس آخه آدم واسه هم

شده رو    دهیخطر رو زدم که نقشه قبال  چ  ر یآژ  یعنی آتش،    ر یبلند شدم و آژ  منم
 . میحساب کن هیتسو 

از جاش تکون نخورد، رو به    منید  یبیطور عجهمه رفتن اما به   قهیاز چند دق  بعد 
 لب زدم.  کایال

 !؟یترسیاز مرگ م - 

 .استیاصل دن نی باتریو ز نیمرگ بهتر دونمینه چون م - 

 . اریرو ب نیپس بنز ،یاوک - 

 میرو امروز که اومد   هانی. دوربمیبود  نیشد، رفت و آوردش. از اولش همچ  رد
 کرده بودم.  رفعالیزود غ

و خودم هم لباسم رو   نهیبب  خانمنیکه د  یزدم، جور  یکیکوچ   شیرو آت  اونجا
کردم و لباسم شروع کرد به سوختن    ک،ی نزد  ادیشعله، نه چندان ز  شیآت  کینزد

 که مثال  من سوختم.  ستادم یاونجا ا غیمنم با ج

.  ارهیکرد مانتوم رو در ب  یکه سع  دم یکش  یاگهید  غیهراسون اومد سمتم ج  منید
کشون  و من رو کشون   ارهیگفت آب ب  کایکه به ال  دم ی زدم شن  یهوشی خودم رو به ب

از چند دق  رون،یبرد ب ال   کایال  یپا  یصدا  زدن،یکه همه عر م  قهیبعد    ی اومد. 
 رونینگران و ح  یهابا چشم  مثال  م کرد و  حواله  یهام رو باز کردم که چشمکچشم

همه رفته بودن   یرو وقت   شی. چون آتیو زار  هیبراندازم کرد و شروع کرد گر
و    دنیزده شد همه از جا پر  ر یآژ  یدوروور نبود اما وقت  یکس  میناهار، زد  یبرا
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م ییچون جا  ختن،یر  رونیب غذا  برا  یمخصوص  یجا  خوردنیکه   ی از شرکت 
 شد. ینقشه هم که اوک هیها بود و بقکارمند   یغذا

مخصوص شرکت انداخت تا هتل    نیماش  یرو تو  کایکه رفتن بلند شدم و ال  همه
  یستم و لبخند همراهمون کرد رو تخت نش  گاردیو تا اتاقمون باد  مینزد  یحرف

هاش دستم چشم  یمهم تو   یچند برگه  دن یزدم. تپش هم وارد اتاق شد، با د
که   ییهاتراف و اع  یبرق مخصوص خودش رو زد. بازش کردم، پر بود از قرارها 

عکس   دم،یرو د  ی. عکسزد  یکه زده بود. نگاهم برق بدتر  یکرده بود و امضاها 
تو اتاقش بودم نگاهم بهش    یده رو وقتپرون  نیکه انجام داده بود. ا  ییهااز قتل 

 . کردیتوجه نم نی اصال  به ا نایهال کهیروش بود در حال شهیهم منیافتاد. نگاه د

  یکرد که جعل  ز یآنال  گهید  بار کی. تپش هم  میآورد  رشیمهم بود و ماهم گ  چه
.  دم یرو د نیگولمون بزنن چون روز اول ا  تونستیگول زدن، ذاتا نم  ینباشه برا

زد و رو    یطونیبود و لبخند ش  ینگاهم رفت سمتش. تو دستش فلش  کایال  غیبا ج
 بهمون لب زد. 

 مخصوص گذاشته بودش. یهم کش رفتم، جا نیا - 

 د ی دوتا نبود، با  ن یا  یاما همه چ   میخواستیبود که م  یزیکردم، همون چ  نگاهش
کردم و   یتاپ اوکلپ  ی رو از رو  یهمه چ  د یرسیمهم دستمون    گهید  یهاز یچ

با  ویهممون س  یو تو گوش  میها گرفتاز برگه   یفعال شدن و عکس فردا    د یشد، 
 . میذاشتیجاش م

 *** 

 ی راو
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ف  یابر  یهاتو چشم   نگاهش لبخند   کشیمعشوق  زدند که   یمتقابل  ینشست، 
 شخص لب زد.

 !یکن  داشیپ د یماه مونده با کی - 

دوباره رو لبش   یطرف مقابلش دوخت و لبخند  اهیرو آروم به نگاه س  نگاهش
 کرده بود.  دوارش ی ام هودهینشست. اون چند وقته ب

 زد: لب

 نگران نباش. - 

 .یکن  داشیپ د یشون نفوذ کن، باتو خونه  - 

 .ادیتو ذهن طرف مقابلش ب یمرموزش رو ازش گرفت که سبب شد حرف نگاه

بود   ادشی  نمیا  یول  رایدر ظاهر مهربون و گ  یسیبود، ابل  سیروش ابل روبه  شخص
. رهیگیرو ازش م فیمرد کث ن یو روح ا  شهی وارد صحنه م یافرشته  شهیکه هم

و    انیجهنم  یتخت انداخت صدا  ینگاهش رو گرفت و رفت و خودش رو رو
روز    یوالیبود، اون از جنس وحشت بود... ه  یگوشش جار  یتو  طانیش  یصدا

بود و    گوشیهم باز  روحش  یاون شخص حت  دونست،یرو خوب م  نیو شب. ا
 . کردیشب م اهی رو س نیروحش نفر

 *** 

 تپش

 اومدم. رونیهتل ب یها تواز اتاق دختر  آهسته
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سمت اتاق عارجون    داد،یکه به شدت هلم م  یبه دست آدمک نامرئ  ناخودآگاه
 شدم.  دهیکش

 وان یبود و به ل  دهیتختش دراز کش   یچرخوندم. تو  اهشینگاهم رو تو اتاق س  و
ضربه    وانیهاش به طور نامحسوس به لبود انگشت   رهیدرون دستش خ  یاشهیش
دست    یرو   ها،یخالکوب  نی. اکردنیم  یی دستش خودنما  یها یو خالکوب  زدنیم

 وجود داشت. اهیگروه س  یاعضا یهمه 

 قش یعم  یفکرها  یکه از برش بودم نشون دهنده   یمن  یهاش براانگشت   حرکت
درب اتاق براش مهم   نیغرق بود که ا   قدر نیهتل رو بستم، ا  اهیبود. آروم درب س

گذرون رد  همچون خوش   یهانباشه. به سمت اتاقم قدم برداشتم و از کنار ربات
نبودن. قدم   شهیاستفاده م  ونکه ازش  یربات از    شتر یمن ب  د یتو د  ادیشدم. افراد ز

اتاق رو داشت شدم و    نیهتل حکم بهتر  یکه تو  یآخرم رو برداشتم و وارد اتاق
  ن یح  یکه دلم حت  یبه فکر فرو رفتم. من  قیو عم  دم یتخت نرم دراز کش  یرو
بد   د یلرزینم  یکشآدم  آشوب  بو  یحاال  و  رو  یداشت  مرگ  تنم حس    یعطر 
  ک ی شده که من رو به    یابطن مرده  ر یاسبودم که روحش    ی. انگار کسشد یم

بود. آره، آشوب دل من بخاطر حس به وجود اومدم به  کرده  ل یمرده متحرک تبد 
چطور بود؟ من که بلدش    یعارجون بود. من خاطرخواهش شده بودم اصال  عاشق

 .کردم ینبودم اما حسش م

 کنم؟!   فیعشق رو توص تونمیم یاصال  چه جور من

احساس  تونستینم  کسچ یکه ه ی...کسمن ولزنده  یبا  در    ک ی  یش کنه  جا 
 :گفتیرابطه با عشق خونده بودم که م
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که مغز    نهیهم یمغز اعصاب داره برا یمشابه به مواد مخدر رو یریتاث یعاشق - 
بده و اکثرا  راه اشتباه رو با عواقبش قبول    صیخوب و بد رو از هم تشخ  تونهینم
 . نهکیم

رو داره که نفس درخت درونش تازه هست    یدر نظر من، عشق حکم کاغذ   یول
بشه قلم رو به دست    ادیهاش زتجربه  نکهیخاطر او به  ادیم   رحمانهیب  یو کس

نوشتش رو    کهن یخاطر اکرد؛ به   یو خون  یخطدل کاغذ رو خط   یو وقت  رهیگیم
دل ازش  و  نداشته  مدوست  مچالش    ی گودال یتو  ییجا  ک یو    کنهیزده شده 

 .زنهیبهش نم یسر  گهیو د ندازهیم

و    شهیو عاشق م  کنهیالزم بشه در اصل عقل حکم عاشق رو صادر م  نکهیا  مگر 
ات تلخ  از خاطر   یرساز یو واکنش رو داره اما عقل با تصو  دنیقلب فقط حکم لرز

 ی زیو خودش رو به چ  زنهیکتابش هست ورق م  یهاصفحه  یه الک  نیریو ش
 .کشهیدر واقع عقل عذاب م کنهیم  ل یتبد  دهیخاک کش

رو اخالق   ادیخوشش م  یاز فرد  یو وقت  دهیم  صیو بد رو تشخ  اون خوب   چون
  کنهیاز عمق تفکرش احساس م  نیریخاطرات تلخ و ش  کنه،یفرد مقابل تمرکز م

عضو بلده اون ذهنت پس    کی رو فقط    یفراموش  گذارهیفرسا رو مو درد طاقت
 عقل، حاکم عشقه! 

  ن یو ا  ستمیکه من فراموش کردن بلد ن  نهیآوره و مشکل امن اما عذاب  یبرا  نیا
تفکرات متشنج خوابم برد. فردا روز نقش    نیواسم تلخه... مثل زهرمار، با هم

 منه. 

 *** 
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 صبح 

 نا یزبان سات از 

تو    کایچونم زدم. با ال  ر یدارم چرخ خوردم و مداد رو آروم به زچرخ  یصندل  ور 
 . میشرکت بود

بگ  رفته قهوه  د  رهیبود  و  شد  باز  درب  ناگهان  نگاه    منیکه  و  شد  اتاق  وارد 
 یهام، لبخند بود سوق داد به چشم  کار ب یکالغ فر  کیرو که مثل    یاکارانهبیفر

 لبخندش چندشم شد.  روم نشست. از روبه یزد و رو صندل

 همچنان نگاهش کردم که آخرش به حرف اومد. اما

خواستم شما رو هم مخصوصا  از طرف خودم دعوت    هیشرکت مهمون  ی فردا تو  - 
تا با چند   نیباش  د یچون شما هم با  ن،یداشته باش  فیتشر  شمیکنم بانو! ممنون م

 آشناتون کنم.  ینفر

. در جواب فقط به تکون دادن سرم گفتیخوبش رو مخوب  یهایمهمون  قا  یدق
رفت.    رونیبه حرف زدن باهاش شد و از اتاق ب  میلیمیاکتفا کردم که متوجه ب

 جلو روم نشست و لب زد.  کایال قهیبعد از دو دق 

 اومده بود؟  یچ یبرا  دم یرو د منید - 

کنه به    یعرفو ما رو م  میداشته باش  فی شرکتمون تشر  یتو مهمون  نکهیا  یبرا  - 
 خوب. اشخاص خوب

 ؟ یقبول کرد - 

 آره. - 
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 .هیقالب ته یلیازش، خ ادیاونقدر بدم م - 

 کنه؟!  یخودش رو باز یکس  ید یخواهرجان تو کجا د - 

 زدم و ادامه دادم.  یلبخند 

نفر چند    کی  ید یهنوز نفهم  ،یتکرار  یهابا شخص   ید ید  الیتو که اونقدر سر  - 
بابا ولش   ا،یپان  گهید  یکیتو    کننیم  یرو باز  نیست  یکی! تو  کنه؟یم  ینفرو باز 

 کنن خب.   یکن بذار باز

باز   کسچیه  دونمیم  -  رو  نم  نیا  یول  کنهینم  یخودش  تو    دونمیرو  که 
 ! طان؟یش ای یافرشته

ش  آره ش   طانیمن  حت  یطانیبودم،  تعر  یکه  داستان   یهاکردن   فیموقع 
و مادربزرگش به فرشته   زدیم  یمادربزرگش که حاال مرده به اون هم لبخند تصنع

 . کردیمعروفش م

 بهش لب زدم.  رو

 رمو یگیم دهیحرفت رو نشن  نیا - 

 باشه از نقشه بگو حداقل.  - 

 و خالص. کشمیم میباز ی  نقشه من که از اول معلومه، من همه رو تو سکو - 

  ا ی من دو قانون وجود داره    یو زندگ  یتو باززد حرفم رو گرفته بود.    یلبخند 
که قتل اولم رو انجام دادم.   یحرف عارجون موقع  قا  یدق  کشنت،یم  ا ی  یکشیم
 من گفته بود چقدر هم قبولش داشتم. یرو برا ن یا
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  افتادمیم  ر یرو بذارم جاش، اگه شب انجامش بدم مطمئنا گ  هان یقرار بود ا   امروز 
 .دادنیشب کارشون رو انجام م کارها،بیفرها و جاسوس یهمه قا  یدق

  ه ی شدن توش کم، تکرار  میکه امکان قا  ی به مکان   کسچیه  ،ی بند چشم  یباز  مثل 
تو د شدن در نظرش    میقا  یکه برا  یسخت  یجاها   کنهیم  یو سع  رهینم  دهیو 

 ن یو ا   جهیرفت گ  یتکرار  ی به جا  یکنه چون در نظرش اگه کس  دایبهتره رو پ
. طرف مقابلش  تاحمق هس  یداده که اگه کس  ادی  یزندگ  یول   دهیکارو انجام نم 

 یتکرار  یو جا  د یکه تو د  شهیم  یو قطعا  برنده کس  دونهیتر از خودش مرو احمق
 بازنده شدن. سک  یکرده، ر  سکیبوده و احمق فرض شده و ر

 یشده  دهیبودم که صورت و دهان کش  کر یپ  در یب  یهاتو فکر   طور نیهم  قیعم
 کردم.  یآروم یاجلو سبز شد. خنده کایال

مثل خودم!    ،یپر از ته  یهاش سرد بود. دوگودالزد اما همچنان چشم   مینیرو ب  که
برداشتم، منش  یبه دهن کج  ل یما  یاخنده اومد.  به زنگ در  تلفن   یکردم که 

اومده چون   یکس  گهی م  میاستخدام زده بود  یبرا  یآگه  نکهیا  یبود و برا  منید
 زدم که وارد اتاق شد. یلبخند  ه،یک  دونستمیم

 خودش ثابت موند. یمن نگاهم از تم اتاق گذشت و رو و

به سوال و پرسش بعدش   میموجود بود شروع کرد  نیزد چون دورب  یلبخند   آروم 
تابلو    کهنیشروع به کار کنه. بخاطر ا  اد یرو بست که من گفتم فردا ب  یقرارداد
هام رو بردم به کردم و رفت. دست  شهم حواله یو محکم یجد ینگاه مینباش
  نا یهمون موقع هال  که شرکت کردم    یشهیش  رونیبه ب  یمانتو و نگاه  یهابیج

زود خودش رو بهش رسوند. نگاهم    منی شرکت پارک کرد و د  یرو جلو  نشیماش
  شه یهم  کاره،بیچون کالغ فر  کردیکه همه رو تماشا م  یشد به کالغ   دهیکش
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 نا یرو نگاه هال  قا  ینگاهم افتاد به نگاهش که دق  دونه،یهمه رو از جنس خودش م
 زد. یهاش برقاستپ کرد و چشم

 رمشیاتاق بود راحت تونستم هدف بگ  یاشه یبالکن ش  یکالغ درست جلو  چون
از    نایهال  یعنیبود برام،    بیبود عج  ناینبود و رو هال  منیچرا نگاهش به د  یول
فرد قاتل    ن یترها مظلوم از داستان   یلیآخر خ  قا  یزدم دق  یزخند بدتره؟! پو  منید

 مقصرتر بود.  منیاما د بودهم بد  نای. هالبود یو تکرار  اومد یاز آب درم

 .زننیاز زبون حرف م تر یها، دروغ نگاه یگاه

 به مغز درب و داغونم زد و گفت:  یگردنپس کا،یافتاد به ال نگاهم

 طلسمت کرده؟!  طان ی! نکنه شه؟یچ - 

 در آورد. دنیترس یادا و

چون از افکار   ام یراه رو ب  نیا  خواستمیمن نم  ترسم؟یاز خودم م  یگاه  یدون یم  - 
ر  ترسم،یخودم م ر  یلیکه خ ترسمیم  اهشیس  یهاشه یاز    د یسف  یشه یوقته 

 کرده.  ل ی آرامش وجودم رو م

 ؟ ی ر کنم تو خواهر نترس خودمباو - 

  ی و حرف   میبلغور کردم. از اتاق خارج شد   یرفت چ  ادم ینگاهش کردم. اصال     جیگ
 رد و بدل نشد. نمونیب

مخصوص   اهی. نگاهم رو از لباس سزدیکه با اون لبخندش چشمم رو م   من ید  تنها
  شد، ی. از فردا تپش وارد نقشه ممیکارمندها گرفتم و با قدرت از درب خارج شد 

 . میپررنگ بش یلیالزم نبود خ گهیپس د
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تر بشم...  رنگکم  شد،یسرد که به تن و دلم زده م  یبا بادها  تونستمی م  کهن یا  از 
 حساسم کرده بود. نیدرخت و ا کیمثل 

دلدل  من بودم،  د   یسنگ کسسنگ  ه  گهیکه  قلبش  هرگز  و    ا ی نگاه    چیمرده 
 . کنهیرو لمس نم یحرکت

در حال   ینیبار تو حدقه چرخوندم. ماش  کیهام رو  رو راه انداختم و چشم  نیماش
هام رو باز و چرا قصد داشت بفهمم دنبالمونه، چشم  دونم یبود و نم  بمونیتعق

رو    یکه پسر  رفتمی. منم خونسردانه م کنهی هنوز داره دنبالم م  دم یبسته کردم د
.  کردیم  یکاغد دستمال   د یخر  شنفر و ازش خواه  ک ی  یافتاده بود به پا  دم ید

رو    نی. ماشداشتیهمه احساس من رو به استفراغ وا م   نیپوف...اصال  تحمل ا
 داشتم و رو به پسر کوچولو لب زدم.  پاهاشون نگه  یجلو

 ! نجایا ایپسر، ب یه - 

 .زدیهاش برق مش اومد، چشمبه لب لبخند 

ها، به خاطر فروختن اوندستش بود و به  زهایچ  ن یا  گار یو س   یکاغذ   دستمال
 لب زدم. افتادی همه م یپا

 مادر و پدرت کجاست؟ - 

 لبالب از اشک شد و لب زد. هاشچشم

ها من رو مجبور به  افتادم، اون  یمرد و زن  کی مادر و پدرم مردن و من دست    - 
 کار کردن.   ن یا
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حرف تلخ    نیو چقدر ا  وانهیحس کنم. به ما هم گفتن د  تونستمیبود، م  سخت
 بر گلوم نشست

مرگ رو به   غیو ت  رفت یکه کرده بودم رو نشانه م  یهر لحظه، نبض بغض  که
 .د یکشیافکارم م یهارگه

نکردن.   یاندادن و ازم استفاده  بمیوقت، پدر و مادرم فر  چیرو ول کردم، ه  بغضم
تو   یرو داشت که بهش کمک کنه، نه ذهن یپسر نه کس نیا  یدلم خوش شد ول

 سن داره که گول نخوره.  نیا

ها هم بچه  یهیخودمم ببرم. بق  رشیکه مد   یبتونم اون رو به پرورشگاه  د یشا
 اونجا بودن. رو بهش گفتم:

 . دم یو بهت جا و مکان م خرم یت مرو از  هانیمن ا - 

 کردن لب زد.  یزندگ یبرا

 !؟یخوایازم در مقابلش نم یزیچ - 

که   دونهیخبر داره و م  ایپسر بچه از دل نامرد دن  نیا  یحت  ،یاحرف عاقالنه  چه
 لب زدم. کنن،ی همه به نفع خودشون کار م

 .میشیم حسابیوقت باون ،یمن گوش بد  یهانه تو فقط قراره به حرف  - 

 دادم. ادامه

خطاست. من    ختنیر  ایها در. در استکان آدم وفتین  یکس  یوقت به پا  چیه  - 
 . یکمک رو دار  یچون تو جنبه  کنمیبهت کمک م

 بود.  مونیپش یزیشد، انگار از چ  یطور کی نگاهش



 

 
42

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

 ؟ یبگم چجور  - 

 ؟ یچجور - 

 خودت رو محکم بساز! - 

کارها رو انجام    نی روندم سمت پرورشگاه، از قصد ا  رو باز کردم و  نیماش   خودم 
راننده بود  معلوم  تعق ین یماش  یدادم. قشنگ  در حال  برام  بود،   بیکه  کردنم 

 تعجب کرده بود. چه راحت گول زدن و گول خوردن. 

  ا یرو که    ییطال  ر یت  نیبود و من ا  یکیتو تار  یریت  دم ینگاه اون پسر رو که د  فقط
م رو  م  ای  گرفت یجونم  دستم  منفورها  یبرا  اومد یبه   میزندگ  یکشتن 

 !خواستمشیم

 *** 

 ناشناس

و لب از  ستادم یطرف مقابلم وا ی  وحش یبلند شدم و چفت دوگو  یصندل یرو از 
 هم باز کردم.

  شه یو هم  کنمیچون زود فراموش م  هیم فراموشاسلحه   نی بهتر  یگیراست م  - 
از جنس   یفراموش  یدون ی. مشهیم  میهم باعث مرموز  نیا  شمیزود فراموش م

شکل خواه   یمرگ  مرگه که  هماز  زندگ  شهیناخواه  ول  یتو  داره؟  تو    یحضور 
کارت ادامه   به. حاال هم برو  یو پرت بگ  بهم چرت  یایکه ب  ست ین  نیا  تفهیوظ

 در راهه!   ز یسوپرا  یبده که کل
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آهن  از  صدا  رونیب  یدر  تنها  دق  تاککیت  یرفت،  داشت  بود که  و   قهیساعت 
 .زدیخودش رو دار م یهاهیثان

 ی هام رو بستم و خودم رو به دست صندل. چشمشد ی وقتم صرفا  داشت کم م  منم
م  تاب  منو  آروم  نقشه   دادیکه  دوباره  و  پوسم  سپردم  ذهن  در  و   دهیرو که 

 که چند سال وقت براش گذاشته شده بود، مرور کردم.  میتارعنکبوت

کردم   ر یگ  یکیکردم. آره، من تو نگاه    ر یافکارم گ  کسیماتر  یوباره تو چرخه د  من
با   ییانکار کنم. من کسا   تونمیوقت نم  چ یرو ه  نیا  یول که دوست داشتم رو 

  د یدر د  گرانیواسم مهم نباشه، قلب د  د یهم با  نیدست خودم دفن کردم پس ا
خ با    یلیمن  ب کی وقته  فرق  فاسد    ک ی   یکه حت یگوشت ،نداره  یشتریگوشت 
 . کنهیش به غذا بخوره کل غذا رو خراب مذره

برا آدم   قلب انهیمن هم  یها هم  با  عم   هی ها  فکر   نی .  تلخم که   قیکام  قهوه  از 
که فرد مورد نظر وارد اتاق شد. بدون   دم ی رو چش  شد یم  دهیمن توش د  یادیز
به  نکهیا  نینبود جز وفادارتر  یم دادم، اون کسقهوه  بهش نگاه کنم نگاهم رو 

بدون د نه سال  باندم که  رد  یادیز  یهام کار چهره  دن یعضو  و    کردیم  فیرو 
 دم، یشدنش بهم صورتش رو د  ک یکردم، با نزد  بشیرو نص  دنمیامروز من حق د

 خوش بود. اهشینگاه س

 لب زد. آروم 

 آقا آرتام کجا هستن؟!  - 

 زدم. لب

 شده رو بده. رتیکه دستگ  یزیتو چ - 
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 .دم یم ل یبه آقا تحو - 

با  از  اما  اومد؛  خوشم  بودنش  با  بودیم  ز یت  د یگستاخ  نبود،  صرف   د یکه  وقت 
 ...هوف! شد یم

 د؟ یقاتل لباس سف یمن رو نشناخت - 

تعجب کرده بود از    نکهینظرم بود، ا  ر ینبود اما کل حرکاتش ز  رهیبهش خ  نگاهم
 ب زد.زده لصورتش مشهود بود، بهت

 ؟یتو...تو آرتام - 

 آره. - 

 ! نیشما َمرد کردم یمن فکر م - 

حال آرومم، گوشش رو نوازش کردم    نیمحکم و در ع   یزدم و با صدا  یپوزخند 
 شدن. چهیاز جنس باز ینوازش

 . یزودتر انجام بد  د یطفره داخل کالمم باشه پس کارت رو با خوام ینم - 

نبودن و برعکس   فیهام که لط ها رو جلوش انداختم. نگاهش به دستعکس  و
 ی هر کار  منیکشتن د  یدار بودن بود و تعجب کرده بود. من براخشک و عضله 

 .ارم یدرش ب  یجیاز گ د یپس با کردم یرو م

 ... . د یتو با - 

 *** 

 نا یسات
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از تحو  میتا   یکه برا   یرستوران  از   میدادن اون پسربچه اومده بود  ل یناهار بعد 
بذارم سر جاش! پس گازش رو    یارو بدون توجه   هان یاومدم. قرار بود ا  رونیب

 از جا کنده شد. نیگرفتم و ماش

 *** 

رو راحت کرد، گفت همه   المیخ  لشیمیتپش با ا  یانداختم و وقت  رونیبه ب  ینگاه
کرده پوشه    یکارهاش رو دسترو از کار انداخته و ساعت هانیحله و دورب یچ

چ همه  بر   یو  بودرو که  چ  میداشت  اما  جاش گذاشتم  ب  یزیرو  از    یکی  نیاز 
  شه یتپش که هم  بند ن عکس گرد  دنیها افتاد. خواستم جاش بذارم که با دپوشه 

رو مرتب کردم   یتعجب نبود همه چ  یوقت برا  یگردنش بود، متعجب شدم ول
  ی گرفتم. همه اومده بودن و ما برا  شیپ  کایو ال  فمیبرداشتن ک  یو راه اتاق رو برا

ها رو لغو  و فقط دوتا از شراکت   میهمه کارهامون رو تموم کرد  میکه زود بر  نیا
اگه ما   یفرار کنه و بره ول  خواستیم  منیفردا د  ه،کردم و سپردم به روز جمع

تو خارج دستگ دمی! شنمیبذار باندش    ی خورد  بی شدن...ههه...فر  ر یکه نصف 
گاز دادم و آهنگ رو گذاشتم.   یو به طرز تند   میز شرکت خارج شد بچه! باالخره ا

  مز چشمم رو زد و زدم رو تر   یزیچ  رد شدن از کنار خونه  نیدر ح  د،یخند یم  کایال
هام رنگ سرخ چشم   یزیرو درست سوق دادم به اون سمت، ت  میو نگاه شکارچ
 .شد یتو هوا تکون داده م حالیب یسوخته و خون یرو زد، دست

  اومد ی ناله م  ی. صدامیسمت اون خرابه رفت  میشد   ادهیهم که متوجه شد و پ  کایال
نگاهم رو به صورت سوخته و   ،یکیدست    ر یدفعه گلوم صاف رفت به ز  کیاما  
ع  یخون بود،  قرمز  نگاهش  دادم،  سوق  د  هاوونهید  نیطرف  رگ    گهیمنم که 
گلومون رو رها    بکه متعج  دنیپر شده بود شروع کردم به خند   یحساب  میوانگید
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  ک ی . نگاهم رو  کردیو اون متعجب تماشا م  مید یخند یو م  میزدیکرد، دست م
ور افتاده  نفر هم اون  کی  دم ید  نیرو زم  یغیشده گذروندم و تدور از اون خراب

الش حرف وهم قاتل هست، به سمت مرده رفتم آش  بچه  نیبود. شک ندارم که ا
کردم. بهم جنون دست داده   یاو خنده  دم یکش  بدنش  یجایرو به جا   غی. تزدیم

به شاهرگ طرف و   دم یرو کش  غیت  وفتاد،یاتفاق ن  نی ا  منید  یبود که ُشکر جلو
 ن یا  گهیعدد سوزن و نخ درآوردم و گلوش رو دوختم که خون فوران شد، د  کی

به    ی طرف صورتم سوخت، عصب  کی بودم که درحال غش بودم که    دهیقدر خند 
زدمش که چند   یپرش جور  کیمعلوم نبود زل زدم و با    شاون سوخته که جنس 

انگار چ  د یدور خودش چرخ  دور  فرو    در منم  یزیو خون از دهنش فوران کرد، 
هم به    کایو اون حالت جنون از وجودم خارج شد. رفتم سمت دختره ال  ختیر

بعد از   کرد،ینگاهم م  یخودش اومده بود و انگار حالش خوب بود چون برزخ
 لب زدم.  یمکث

 بچه، چند سالته؟! یقاتل باش خورهینم  تیبه گروه خون - 

تابلو بود   یورج  کی چند حرف که    فیکرد و بعد تعر  یدفعه اشک  کیرو    نگاهش
 نشست. 

 زدم: لب

ا  -  بدونم  ا  یجورراسته؟ چه  یگیها که محرف   نیاز کجا    ن ی پوستت سوخته 
 !ه؟یوضع چ

 زد: لب
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 شیجا آتکه اون  کردم یم  یزندگ  کینزد  یمن از خونواده طرد شدم و تو جنگل  - 
  دار یب   یم در نظر همه؛ اما وقتمرده  کی گرفت و من رو مرده اعالم کردن. االن  

برام غذا و    ی که کل  دم ید  روز ینفر رو د  ک ینبود. فقط    یجا بودم و کس  نیشدم ا
 قفل کرد و رفت.  روم رو  نجا یا یبرام تار بود ول رشیآب آورد. تصو 

 بود پس من ادامه حرف رو گرفتم: بیعج

 هتل. یا یبا ما ب د یپاشو، با - 

به بدن    دهینفر سوخته، با لباس چسب  کیروم  شدم روبه  تیتازه متوجه موقع   که
برا  یسوخته بود  متاسف  بود.  دخترونه  صداش  بود،  شده  داده  قرار    ی تنش 
 نگاهش کردم. یحس چیاز ه غیمن در یول تشیموقع

 *** 

نگفت   یزیتپش بلند شدم مسئله امروز رو براش گفتم تعجب کرد اما چ  یجلو  از 
سوخته بود رو آورده    یتو فکر بود، اون دختر هم که پوستش حساب  قیفقط عم

مهربون  میبود فقط    یهتل. دختر  رو  وونهید  کمیبود،  رو  ما. سرم    ی بود...مثل 
وجودم    یاز رو  یزی چ  ر هام طبق روال باد کرده بود و انگابالشت فشردم رگ دست

خسته بود پس به سه نشده خوابم    وجودم   یادی. نگاهم تار بود. امروز زشد یرد م
 برد.

در  غرق بودم که    اه یس  یایدر  ما  کی خواب  برخورد  با  ن  یعیدفعه    ز یخمیسرد، 
 شدم. 

 برخورد کرد، خود منگلش بود. کایشل ال شینگاهم به ن که
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نم دنبالش نرفتم. خسته شده بودم  قرمزه پس فرار کرد م  تیوضع   د ی نگاهم فهم  از 
به   یو قوس  چه کنم فعال  مجبورم. از تخت نرمم دل کندم و کش  یهتل ول  ن یاز ا

 رونیب  سیمربوطه از سرو  یبعد از کارها  ،یبهداشت  سیبدنم دادم و رفتم سرو
  ی نبود، ک  یکه کس  نجایا  یخورد که شکسته شده بود ول   نهیاومدم. نگاهم به آ 

 شکستش؟

 ا، یباز شد و لع  هوایبود، صورتم رو با حوله خشک کردم که در اتاق ب   مشکوک
کرد.   ر یش گصورت سوخته  یهمون دختره سوخته، وارد شد. نگاهم دوباره رو

 بود. یظاهر یجور کیدرسته مهربون بود اما به نظرم 

متوجه نگاه   یهاش و وقتچشم  یتختم و آرنجش رو گذاشت رو  یرو  نشست
 ب زد.شد ل م رهیخ

بود و   ختهیشدم با تپش مواجه شدم اتاقش بهم ر  دار ی از خواب ب  یامروز وقت  - 
 ؟ یخبر دار یزیشده؟ تو از چ یزیبود چ یعصب یلیخ

رو فاش کنم.    یقرار نبود همه چ  یداشتم ول  ییهاحدس  ک ی  دمیکش  یقیعم  نفس
 پس لب زدم. شناسمیم مهیروز و ن ک یکه   یهم به دختر اون

 فهمه یکه خودش نم  یاوقات جور  یاحتماال  خودش بهم زده، چون تپش بعض  - 
 . رهیداره و تو خواب راه م یداریبشب

 انگار قانع شده بود. کردینم ر یتو گلو که گ یبود ول دروغ

ادامه بدم رفتم   دنیبه لباس پوش  نکه یداشت. بدون ا  یبرق  کیهاش  ته چشم   اما
 سمتش که لب زد. 
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  ادتر یاز تو ز ییجورا  کی  ،یتو مافوق من یترم ولکوشز تو سختمن ا یدونیم - 
 . یبه سرم اومده اما تو باالتر

 . رونیاز اتاق زد ب میکه حرف زد  یو کم دم ی به سرش کش یدست

 نگاه کردم و تو ذهنم به حرف اومدم.  نهیزدم و خودم رو تو آ  د یست سف کی

 .«کوش بود اما من مافوقش بودم سخت گفت،یراست م »اون

هام  از خودم، از افکارم، از چشم  ترسمیمن م   یول  وونهید  یقالب نترس و کم  در 
که    ینیاطیکرده، از ش  رشیمرگ سرسختانه تسخ  کیکه صاحبش منم اما روح تار

 تو پوستم رفته! 

 روم که قالب وجودمه.روبه یاز فرشته  ترسمیم

از حرف زدن،    ترسمیست امروز مچون اون برخالف درونم مثل فرشته  ترسمیم
از خود   ر یهمش تصو   دم یکه انجام م  ییهاش یاز منه، نما  یاه یهام نماچون حرف 

ببرن که امروز    یهمه پ  ترسمی. مدهینشون م  یناخواسته، خود  ایمنه که خواسته  
 ا یهام  با حرکت  ترسمیم  امروز روم،  روبه  یوالیه  یکج خنده  ر یاز تصو  ترسمیم

 فاش بشه. هام قتیبشم و حق اهیروس نکهیهام، اقضاوت

  یی از من نما  یزیمنه که ممکنه لو بره، چون هر چ  ه یاز زندگ  ی هر حرفم پازل  درون
که هستم   یطانیبشم همون ش  د یپس نبا  کنه،یاز منه که به طرف مقابلم کمک م

 د یکردم. با  یاخود من شده، خنده  یبرا  یفرشته من رو نقاب زده و سپر  نیهم
هام تک سلول از تک   جودمو  طانیکردم، ش   یکه ته خط رو ط  یصبر کنن من روز

وقت منم که قرار    و اون  شکنهیو مثل کمپوست تو وجود من م  شهیم  دار یپد 
 پرتاپ کنم.  م،یباز ستیهمه رو از وسط پ
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خودم ساختم تا سپرم بشه، حس    یکه برا  ییرفتم تو گو   به خودم زدم و  یچشمک
 و بار حبس شده. بند یانسان ب کیاون پرفسور رو داشتم که تو ذهن  

بهم   نیو ا  دونمیرو م  ن یم گرفت از من بدتراش هم هست ا افکارم خنده   نی ا  از 
 .دهیم یانرژ

ماش  کایال  با م  مینشست  نیتو  رصد  رو  موقعه  کردیصورتم  اون  که    یامثل 
 هم رو بهش لب زدم. یصورتش رفت تو م،یزد شیرو آت مارستانیت

 !؟ی بگ  یخوایم یچ - 

 بگم. خوام ینم  یزیچ - 

دوباره لب  قه،یادامه دادم. اونم بعد چند دق  نینزدم و به روندن ماش  یحرف  منم
 زد.

 . یمارستانیت - 

 حرف لقب من بود لب زدم: نیا

 بله؟ - 

رو کش  دستش آزادم  دست  و  آورد  جلو  ماش  د یرو  و   نیکه  خاموش کردم  رو 
 قلبم گذاشته شد و لب زد. یدستش باال اومد و رو  دم،یسمتش چرخ

 . نهینب  بیآس دم یقول م - 

 خودش لب زدم: مثل 

 . نهینب  بیآس دم یقول م - 
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از درون به   یزیچ  کیچون    دم یرو از رو قلبش جدا کردم و سرخوش خند   دستم
  ها وونهیباال، چه خوب د  زدیبدجور داشت م  میوانگید  یخو  داد، یشدت قلقلکم م

  یول  بالمیم  میوونگیمن به د   دوننیها ماز اون  شتر یکردن و ب  یرو زندگ  هایلیخ
 خودم رو کنترل کنم.  د یبا ستیاالن وقتش ن

  ختم یریبه نام خودم م  یخودم رو تو بطر  ای  کشتمیآدم م  د یبا  ا یها  موقع   نیا
ارتش تک نفره، تنها و اما درنده.   یعنیرو انجام دادم من گرگم، گرگ    یپس دوم

 . فتمیزدم چقدرم خودش یشخند ین

 *** 

 ناشناس

 من، یکه د  یروم دادم دو دختر کوچولو، دو نفرسه نفر روبه  یرو به تابلو  نگاهم
اما فرق داشت؛ مثل عکس مادرش    یکی  ، یآب  یرنگ  یهابا چشم  شیکیدنبالشونه.  

بود و    رایهاش گکامل. چشم  یاهیس  شیکی  ،ییایدر  یآب  یکیدورنگ    یهاچشم
حل بود نگاهم   یچ  همه وگرنه االن    شناختمشونیبد بود که نم  یآشنا ول  یکم

 .د یچرخ منیبه سمت عکس د

طرف مقابلم    دنید و من با دباز ش  یکیکه در با ت  د ینکش  یزدم اما طول   یلبخند 
 به پوزخند زدم و لب زدم.  ل یما یاخنده

 !؟ یکرد  داشیپ - 

 نه! - 

 وگرنه... .  یفقط چند روز فرصت دار - 
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به نظر   یجور  کیزدم اما    یو سوت  دم یکش   یکردم به حالت جسد   ر یرو ز  دستم
 ی . انگار آدم سابق و صادقم نبود. تو جام نشستم و اون هم بدون حرفاومد یم

 خارج شد. یاضاف

تو وجودم    یزیچ  کیاما    رفتیم  شیخوب پ  یهمه چ  نکهیبودم از ا  خوشحال
  ی نکیو ع  ینفر، با مو و پوست آب  کینبود جز    یو اون کس  د یرو مک  میاون خوشحال

غمگ موجود  اون  آره  وجود    قا  یدق  ن،یبزرگ،  دغم  من که  اما  حسش    گهیمنه 
 . کردم ینم

 اون پر کرد؟! یو سرد یدوباره دلم رو گرم چرا

 .نه یراه هم نیرو تکون دادم و از افکارم خارج شدم، بهتر سرم 

 *** 

 تپش

 . شد یمحسوب م نا یسات گاردیشرکت که عارجون هم اومده بود چون باد رفتم

بودن   ختهیکه دورم ر  یبه کاغذها  نیدروغ   ینشستم و نگاه  یمنش  ز یم  پشت
 کردم.

 و به هدفم فکر کردم. مییو تو فکر فرو رفتم و به تنها دم یکش  قینسبتا  عم ینفس

انگار کار   یکردم ول  یبررس  هانیبود. از دورب  ختهیکه امروز بهم ر  یاتاق هتل  به
 ازشون نبود.  یبلد بودن چون رد

چزود  د یبا همه  بنداز  ز یتر  راه  نه  میرو  ثابت کرده    اما  تجربه  عجله،  با  اونقدر 
  یهاهستن که آدم   یی زها یهمون چ  ارنی صبور به دست م  یهاکه آدم   ییزهایچ
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مهم   یبهم زدن، پس صبور  شونیهم با عجول  ا یجا زدن    ایعجول رهاش کردن  
 بود!

کرد    یاآشنا که تک سرفه   ییها، غرق در مسائل بودم که با صدافکر   نیهم  تو
 بود لب زدم. منیبه طرف انداختم د یمواجه شدم و نگاه 

 جناب؟! نیداشت یهستم امر نایخانوم سات یسالم، من منش - 

 ... هه لب زد. شناسمشینم  مثال  

 شرکت.  یگه ید کیهستم شر منیمنم د با،یخانوم ز انمیبله در جر - 

 هستم.  ایخوشبختم منم زو - 

 حضور داشتم.  نجایا یاسمم آشنا بود با مدرک جعل چون

بهم   قیتماس مشغول شدم که نگاهش رو عم  یرو ازش گرفتم و به بهانه  نگاهم
خب   ی ول  کردیم  تمیاذ  یهام کمو رفت. لنز تو چشم  د یانداخت و راهش رو کش

وارد   نا یبا سات  کایتابلو باشم که نگاهم رو دوباره تو شرکت چرخوندم که ال  د ینبا
 بهم زد.  یچشمک نایشدند و سات

بهش   تونستمیبود که نم  یبود اون تنها کس  دهی رو فهم  یهمه چ  دنمیبا د  ار انگ
 .خوند یو ذهنم رو م  کردیهام نگاه م. به چشمگرفتیدروغ بگم چون مچم رو م

 نا یسات  یجد   یکه گذشت، تلفن به زنگ اومد. برش داشتم که صدا  قهیدق  چند 
انداخت، از جا بلند شدم و رفتم سمت اتاقش. به    ینیسنگ  یهام نوادرون گوش
داشت، نگاه انداختم و وارد شدم و بهش    اهیو س   دیسف  یبیکه ترک   م یساعت مچ

 آروم مخصوص خودش رو زد و لب زد.  یچشم دوختم که چشمک
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بشه، با   یدگیبهش رس  د یدارم و با  یاگهیمشغله د  هیچون من    ،یامروز مرخص  - 
 .رونیب میریم کایال

مجبور به    هانیاشاره کرد چون با وجود دورب  کا یرو برداشت و به ال  شیوشگ  و
 رو راه انداختم.  نیرفتن منم ماش نکهیزدم و بعد از ا ی. لبخند میبود شینما

افتاد.    اهیس  نیماش  کی  رفتمیپشت سرشون داشتم م  یوقت پشت سرشون راه 
ا نم  نجایجالبش  سات  خواستیبود که  به  و  پنهان کنه  رو  ال  نایخودش   کایو 

سات  فهموند یم دنبالشونه.  عکس گردن  ییهاحدس  کی   نایکه  با  رابطه  بند، در 
سرشون راه   تپش   یزده بود پس منم پنهان   ن یماش  نی شدن اتاقم و ا  ختهیربهم

 ده یبا عارجون خر  شیداشت پرورشگاه بود که دوسال پ  نایکه سات  یافتادم. مقصد 
ربودن، درس دار  ختنیته خون  نه    فیکث یهااما خون آدمک  میرو دوست  رو 

 پاک.  یهابچه

 .ندارم  مانیها هم ابچه یچند من به پاک بودن بعض هر 

 .اههیمقصدم اتاق س شکیکارم تموم شد ب  نکهیاز ا بعد 

شدن و رفتم منتظر بودم    ادهیو پ  مید یدنبالشون کردم که به مقصد رس  طور همون 
  یشد و با کس  ادهیپ  قهیبشه که بعد از چند دق  ادهیپ  نیطرف مجهول هم از ماش

 تماس گرفت و اونجا رو ترک کرد. 

 *** 

 نا یسات

تپش.    نیمتوجه ماش  نیبودم که دنبالمون کرده بود و همچن  یمترسک  متوجه
شگاه شدم که وارد پرور   یپس بدون افکار اضاف  اومد یبود خوشم م  یدختر عاقل
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تکون   یکار دار  یچ  ی. سرم رو به معنستادیروم ا  یدرست جلو  یعیخانوم رف
تو پرورشگاه و    یباز  قگفتم بره به اتا  کایبه اتاقش کرد. به ال  یادادم که اشاره

سرکارعال دنبال  صندل  یخودمم  رو  و  تم کرم  یرفتم  اتاق  و   ینشستم.  داشت 
 بود موجود بود. رو بهش لب زدم.آورده  نجایخانوم ا  نیکه ا   ییهاگلدون

 !یعیحرفت رو بزن خانوم رف - 

بچه  -  چند  با  شب   سر یب  یمشکلم  پاست که  نم  یادرارو  من   تونمیدارن. 
گدا،    نیو همچن  وکارنکسی . بخورهیبهم م  شون افهیتحملشون کنم، حالم از ق

 استعفا بدم. خوام ی شده و حقوقشم باالتره م دایبرام پ نجایبهتر از ا یکار

 رو بهش لب گشودم.   کهیتکهیآروم و ت  یزدم... هه و بعد از مکث با لحن  یپوزخند 

  تشون یشما اذ دم یدارن؛ شا  یمشکل یعنیدارن  یادرارن و اگه شب ها بچهاون - 
چون    زننیها حالت رو بهم مو دوما  اون  شنیم  ینجوریکه از ترس ا   یکنیم
که   یهات نشون داد. تو با حرف یاپول و خونواده  چیها ما هستن، بدون هونا
استعفا    ستی. پس الزم نیها رو هم نداراون بچه  یداستان خوندن برا  اقتیل
 . یخوایجا که م همون  یریو م یشیاالن گم م نیهم ،یبد 

که سرش بود    یبه شال  یرو دور زدم دست  ز یش مبه صورت قرمز شده  توجهیب
زدم   یگفت. لبخند   یکه آخ   وار یبه د  دم یو کوب  دم یباره فکش رو کش  ک یکردم و  

پاهام رو صدهشتاد درجه باز   د یکه کش  یابا نفس آسوده  ی ول  دم یو عقب کش
 به سرش. دم یکفشم کوب  ز یکردم و محکم با نوک ت
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نگهبان،   به  یاگرد کردم و اشارهو ناله سر داد بدون توجه بهش، عقب  نیزم   افتاد
 ی که رو  یامیها کج کردم که متوجه پآقا رستم، زدم و راهم رو سمت اتاق بچه

 شدم.  کرد؛یم ییخودنما میگوش

 مد نظر(  یجا ای )بعد از اتمام کارت ب

 براش ارسال نکردم. یامیپ د،یبود با شماره جد  تپش

 به راهم ادامه دادم.  یاضاف یامیبدون پ طور همون 

ها معصوم، بهشون زل  هم مثل بچه  کایبودن ال  یبه اتاق همه مشغول باز  دم یرس
متوجه صدا بود که  پ  یی دختر کوچولو  یشدم. صدا  ییزده  دوماه    ش یبود که 

انگار که بدنش درد    کا،یکه رو به ال  دم یعارجون آورده بودش. به طرفش چرخ 
 لب زد.  کنهیم

 !؟یبساز روزمون رو  یبد  یها داراز اون مواد خوشگل  یآج - 

 کرد.  یاتک خنده  کایها شده بود که الشکل دلقک م افهیاون لحظه ق یعنی

 !؟یخوایتل... کدوم رو م تر،ییواتساپ، تو نستا،یا یخانوم یخوایم یچ - 

داده بود.    ادیها هم  اونقدر دلقک بود که به بچه  کایال   ن یبود. ا  نی مشکل ا  پس
 و لب زد. د ی باال کش یشیرو به حالت نما ینیب  یبعد از مکث کایبا حرف ال

 ش رو بده!همه - 

نه  -  ؛ تو باد   ن یبه ا  اد،یپرورشگاه ب  یچون فردا قرار معلم خصوص  ی درس بخون  د ید 
 فکر نکن. گهیهم د هاز یچ
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که    ییهاانداخت رو بهم با چشم  ینگاه  کایبه من اشاره کرد که دوباره رو به ال  و
 گربه شرک شده بود لب زد.   هیشب

اجازه   رم یگیم  ادیپاکم، درسم    ستهیثان  ساعت و پنج   کی بوخودا دو روز و    - 
 رو بده؟ یگوش  یدیم

 :دم یغر یبهش با لحن عصب رو

 سرجات. نیبچه بش یشیم هیتنب یحرف اضافه بزن - 

 و بغ کرده نشست.  د یحرفم گرخ با

به دل   خواستیم  دونم یهم کرد. مشل شد و پوکر نگا  ششی ن  کیهم اتومات  کایال
  چیبشن که هدف ه  یقو  خواستمیمن م  یببخشه ول  یو شاد  ییها روشنابچه
 نشن. یسالح

اتاق جا یصندل  رو بچه  یشگیهم  یکنار  دورم جمع شدم چون نشستم که  ها 
 توجهم رو جلب کرد.  یکیها تو اون نگاه گفتمیبراشون داستان م شهیهم

 نگران و براق بهم چشم دوخته بود. یها که اون روز آوردمش با چشم  یپسر

تو دوران د  نگاهش لبخند رو   داد،یم  یبود و حس منف  میوونگیمثل نگاه من 
 یبه طرف دختر مو فرفر  د یها کشاز بچه  یکیکه    یغیکه با ج  زدیلبش برق م

دوستش    د،یکشیپر از غرور م  یغی. عروسک دوستش رو گرفته بود و جدم یچرخ
 .کردیهم ناراحت نگاهش م

اون هم نشست. منم شروع کردم به گفتن داستان امروز   نهیبهش گفتم که بش   رو
 رو از سر گرفتم. یگفتن داشتم پس باز  یدو داستان برا
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رو از   یو گاو  د یپر  رونیجنگل ب  شهیب  انیمغرور گرسنه از م  ر یش  دونهیروز    کی  - 
 ی سپس درحال  د،یاز جنگل کش  یدرآورد و اون رو به همراه خودش به سمت  یپا

الشه  م  یکه  رو  دل  خوردیگاو  م  یو  در  غذا  ت  آوردیاز   ی هانعره  ششه یدر 
  ر یش   یمغرورانه  یهانعره  یکه دنبال شکار بود وقت   یادی. صد ی کشیمغرورانه م

پرتاپ کرد و    ر یبه سمت ش  یریبه سمت محل جرم قدم برداشت و ت  دیرو شن
دهنت   یموفق شد   ییجا  یکه وقت  نهیا  ینشون دهنده  نیدرآورد ا  یرو از پا  ر یش

 هست.  تیچون غرور، منجالب موفق یرو بسته نگهدار

بود منظورم به اون هست که عروسک    دهی به اون دختر انداختم انگار فهم  ینگاه
 دوستش رو بهش داد.

براقش مواجه شدم پس شروع   یهاکه به اون پسر خورد دوباره با چشم  نگاهم
 کردم به داستان دوم.

که به    ی. گرگکردنیم  یاز گرگ زندگ یلشکر کیتار یهاجنگل  انیدر م  یروز - 
از اون هم   تر ی قوچون اون  کرد،یم یو باهوش تو لشکرشون حسود اهیگرگ س

م باعث  بده پس    یکی  ن یا  ر یت  شد یبود و  به سنگ بخوره و خودش رو هدف 
گرگه رو بکشن شب   نیشد که ا  نیبر ا  میتصم  یروز   د،یارتش گرگ رو از راه کش

همشون   چرخوند یجنگل م   یش رو توکه گرگ، نگاه درنده  یشده بود و هنگام
خوشبختا اما  و کشتنش  حمله کردن  سمت گرگه  وقت  اینه  به  فکر    یبدبختانه 

 ر یانسان تسخ  کی از سر راهشون رفته گرگ تو بطن    گهیکه اون گرگ د  کردنیم
گرگ رو کشت و   یو لشکر   د یکش  یانقشه  ینقصیشد و پس از چند سال با ب

 ره یرو بگ  نشیتنها اون تونست خون قاتل  قیگرفت. به همون طر  یز یانتقام رو با ت
 تنهاترش کرده بود. نیکه خودش، خودش رو ترک کرده بود و ا  یدرحال
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اتمام داستان نگاهم رو دوباره به اون پسر چرخوندم که رفته بود تو فکر و   با
 بود.  نییسرش پا

 بود.  نیهم شهیهم کردنینگاهم م  یها گرفتم که با قدردانرو از بچه نگاهم

  ی لیبهم نبود. من خ  شباهتیبودم و اون گرگه داستانش ب  یخوب  پرداز داستان
 م کرده بودنم ترک کردم و تنها شدم.که خانواده  یخاطر قضاوت  ساله خودم رو به

به اون   ی. نگاهمیتا بر  میبلند شد   م،یکرد  یها بازساعت که با بچه  نیاز چند   بعد 
 رو بود و خنده به لب داشت اما تنها نشسته بود.  پسر کردم که نگاهش به روبه

از    گنی. راسته که مدادیهاش نشون مداشت که با حالت  یزیچ  کیبچه    نیا
تفر  یهاآدم  و  شاد  تنها  با  حیتنها که  بلدن  رو  اون  د یترس  د یکردن  ها چون 

از دست   ی برا  یزیو چ  ستنیداشتن ندوست  ایبستن  دل  یبرا   یموجودات خوب
 هم هدفشون فقط بد بودنه.   ایدادن ندارن 

کوچولو    یا. کلبه زیانگ خوف   یجا  ه یمدنظر،    ی شدم و رفتم سمت جا  ن یماش  سوار 
کن تفنگ تو گوشم اکو شد. رفتم تو، تپش لوله خفه  ژ یو  یصدا  اه،یسرتاپا با تم س

و با ورود ما هم دست از سرش برنداشت.   کشتیها رو ماز لجن  یکیداشت  
شالق رو    انداخت و  شصورت  یرو  یو تف  د یدست پسر رو کش  کیو    اهیس  یهامو

زجر آورد پسر کل کلبه رو از در بر گرفته    ادیبدنش فرود آورد. فر  یباال گرفت و رو
حرکت پسره رو هل داد که سر پسره صاف    هیبود و با    یبود. دست چپش خون

 نکردم و... .  یاومد تو ب*غلم منم نامرد

رو    دمیجغد چپ شده بود د  کیکه مثل    یشکستش و سر  یهااستخون  یصدا
 گرفت و از دهنش خون خارج شد. 
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سوزن و نخ رو که از    شم،ی م  وونهیکه د  شهیو مثل هم  نی پا هلش دادم زم  با
مخصوص عمل بود و   هان یدرآوردم. ا می کش رفته بود  مارستانیعمل ب یهااتاق

ب ا  هامارستانیفقط  رو  هان یاز  رو  رو    یداشتن. گلو  دوختم که جونش  سرش 
 خت باخت.س

که   دم یتپش رو در  یرهیزدم و با نگاهم نگاه خ  یشده بود، لبخند   یخون  لباسم
 نگاهش شکست خورد و رو بهم لب زد.

وقت  بتونیتعق  یکیامروز    -  و  شد   یکرد  پرورشگاه  وارد  تماس گرفت،    نیشما 
 بندمه. مطمئنم کار اونه که دنبال گردن 

ول   رم یگدست  ی زی چ  هانیدورب  تو هر ک  ینشد  زود  یاون  به  خودش    یباشه 
 .دهینشون م

مورد هم هست ممکنه افکارمون ضرب    کی  یول  کنمیم  یفکر  نیآره منم همچن  - 
قدر احتمالش هست که زود خودش رو نشون بده اونقدر هم چون هرچه   نه؛یبب

 احتمالش هست خودش رو نشون نده و فرکانس افکارمون بهم بخوره.

 *** 

 ناشناس

 نم،یب یانگار خودم رو م  نمشیبیم   یوقت  شیخندونم رو دوختم به نگاه عسل  نگاه
که تنها    یه، کسبش  سهیباهاش مقا  تونهیهم نم  سیابل  یبود که حت  یطانیاون ش

رو   زدیکه برق م  یخندرو به نگاهم دوخت و کج  نیاطی. نگاه شمهیفرد زندگ
 لبش خودنما بود، رو بهش با خنده لب زدم: 

 و تو روح من.  یتو خود من - 
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 داره.  نانیکه مغزم به حرفش اطم  یهست  یتو تنها کس - 

 توشه.  یجور ناراحت هیشده،  یجور  کیامروز نگاهت  - 

 به سرت نزنه! یالک یهاحرف یشناس یم تو که منو - 

 انتخاب کردم.  یباز یبرا یخوشحالم که آدم قشنگ نیاز ا یگیراست م - 

 بد! یو تو مهره میمن خود باز ستمیمن مهره ن - 

 رو روم قطع کرد. یگوش  و

ا  لبخند  با وجود    ب یوقت فر  چیتک نفرم ه  نیزدم، مرحله دو هم تمومه من 
 .خورم ینم

 ی خون  وار ینشستم و به د  ی. رو صندلافتهیخودم پرورش    نی که تو آست  یطانیش
 چشم دوختم.

 ی و خواب ابد   شهینشدنم کابوس اطرافم م  دار یکه ب  ییتو منجالبم جا  گه ید  من
 من.  یایرو

شدنم   دار یاون موقعه که برسه ب  یول  هاستیلیخ  یاالن نابود شدنم آرزو  د یشا
م  شهیم  اشونیرو رو  زهرم  من  خ  زم،یریچون  نم  یل یچون    خوامیخوبم. 

 . رم یگیدلتنگم بشن و خب انتقام آخرم رو م انمیاطراف

 تونستم یلحظه آشوب شد و گره ابروهام دوباره بهم برخورد کرد. کاش م  کی  دلم
بده.    یدرد رو تک جمله معنا کنم، عشق افتادم،    یحرف  ادیکه به دشمنم دارم 

و ع  ین یبشیپ  یعشق وقت تو    ینینشقبکرد، عقل رفت    ک ی کرد! من همه رو 
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م نبودم    ییهاهمون   کنمیجمله خالصه  بد  منن! من  مثل  رو دوست   یبد که 
 ! مهیزندگ یتک کلمه خالصه  نیهم ینداشتم ول

 . ایو مجبور به رو  ید یامبه نا محکوم 

باز   من تو  باق   یهمه رو  عمر   کیکه    یعذاب  شهیموندنشون م  یقرار دادم که 
 ی باز  یعنی  کنن؛یم  سکیدرصد زنده موندن ر  کی کنن به    سکیو اما ر  کشنیم

 با دم مرگ. 

 *** 

 (نای)سات

خودم    یخلوت کنم، کم  یکم  خواستمی. ممیاومد   رونیکلبه ب  یتو  اهیاتاق س  از 
 لب زدم: نیهم یخودم برا یایباشم، تو دن

 ! نیشما دوتا بر رم،یمن م - 

راهش رو   کنمینگاهش م  یجورچه  د ید  یبا تعجب نگاهم کرد؛ اما وقت  کمی  کایال
 تو فضا اکو شد.  هاکیالست غیج  یو بعد صدا د یکش

  ی خون   نیپا گذاشتم که دل زم  نیدرست رو دل زم  زم ینوک ت  یهابا کفش  منم
 دور و برم رو نگاه کردم یکم  داد،یهام بهم آرامش منوک کفش یصدا یشد ول

پرورشگاه   یبه معلم خصوص  ادم ینشستم که    یشدم و رو صندل  نمیبعد سوار ماش  و
  فش یلط  ی. تماس رو گرفتم که وصل شد و صدارفتیکالس م  د یافتاد که فردا با
 تو فضا اکو شد. 

 !ن؟یبا بنده داشت یامر نایبله خانوم سات - 
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موضوع رو بهتون اطالع بدم،   ک یکنم و    یادآوریبله خواستم کالس فردا رو    - 
  ی تو  نکه یو ا  نیباش  ان یتم در جربه کالس شما اضافه شده خواس  د ینفر جد   کی

 . نیکمکشون کن  شتر یب نیکن  یها سعدرس بچه

 اضافه بشه.  د یفقط حقوقم با یاوک - 

 . سیفعال  از طرف من نا ست،ین یباشه مورد - 

 ساعتمیبه سمت پرتگاه، بعد از ن  یتماس رو قطع کردم و شروع کردم به رانندگ  و
 پرتگاه.  یتو لبه  یخوب یبه پاتوقم، جا دم یکردن رس  یرانندگ

 خوب بود. یل یپام نگاه کردم، خ ر یرو پارک کردم و نشستم و به ز نیماش

همه راه رو اومدم باال   نیباال... به کارمون فکر کردم. من ا  نیمثل ا  ن،ییپا  اون
نفر   کی   شه،یلبه پرت م  نیاز ا  میقدم غلط بردارم زندگ  ک یهست اگه    ادم ی  یول

قدر باال رفتن    پرتگاه رو نشناسه، هر چه  تونهیجوره نم  چیه   شناسهیمکه کوه  
 . نهییبخوره دوباره جات پا ز یپات ل یبلد باش

  ن ییسرد پا  یدفعه نگاه از فضا  نیپاشدن سخته، ا  گهید  یفتیفرق که اگه ب  کی  با
رو رو گذاشتم  ا  نیزم   یگرفتم و سرم  به  تنم.  م  نی سرد... مثل  چرا   کنمیفکر 

 ست؟دهیچیحد پ نیچرا تا ا  شه؟یم نییباال پا یمن ه یزندگ

لباس   کیبرداشتم،    ن یرو از زم  فمیراحت رو ندارم؟ ک  یزندگ  کیمن حق    مگه
! عطر ستیواسه من کهنه ن  وقتچیکه ه  یکهنه توش داشتم، لباس مامانم لباس

تو    فتگی م  شهیهم هم  کایمن براش دوختم ال  یرو تو بچگ  ن یا  دم،یتنش رو کش
تنم نشد،   یندازهوقت ا  چیه  یماهرم زندگ  کهن یمن با ا   یول  ی خاص  یاطیدر خ
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فکرها بودم   نیو دوختمش. تو هم  دم یرو دستم گرفتم خودم بر  یچ یق  یوقت  یحت
 دفعه حذفشون کنم.  کیوقت نتونستم آزاد کنم و  چیچرا افکارم رو ه دونمینم

بو  هاز یچ  نیهم  تو بود که  به آسمون  تلخ  ینگاهم  ب یعطر  ته    دیچیپ  مینیکه 
مرگ    ی عارجون که توش من بو  یمثل دو گو  یزغال  ینگاهم ثابت موند تو دو گو

 . گره ابروهام بهم خورد که لب زد: دم یکشیو نفسش م کردم یرو حس م

 ؟یهست یتو ک شناسه،یم  یرو کم آدم نجایا - 

 بهش لب زدم:  رو

 خدا! یبنده - 

 زد و شروع کرد به حرف زدن:  یزخند پو

 . هاستنیدل غمگ یجا جا،نیا - 

 !دونم یم - 

 ! ؟ییجا ن یپس تو چرا ا  - 

 اشاره کرد و گفت:  نمیماش به

 .ییدارهاه یمعلومه از اون بچه ما - 

کارش رو   د یمدرن تنش بود اما بدون تقل  یهالباس  یلیلباسش نگاه کردم خ  به
 بهش لب زدم: 
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بدون روزنه    هیال  کیلب پرتگاه ذهنمون داره،    یغم حضور خاص و ثابت  گهید  - 
و هر    ید یترس  ای  یاسترس دار   ،یدار  جانیه  ، یشاد  ی ها وقتحس  یهمه  یرو

 همه هستن و غمم هست.  ؛یاگهیاحساس د

 .یناآشنا دردودل کن یبه یغر کیبا  یخوایکه انگار م  یها! جوردلت پره  - 

ازش   یشاک  یکم  زد،یامروز خلوتم رو بهم نم  بهیغر  نینگاهش کردم کاش ا  سرد
 لب زدم:

 ی بهت بگم بعض  د یدر جواب با   یول  یتو خلوتم رو خراب کرد  ،یگیتو راست م  - 
م  ک ی که    بهیغر  کیاوقات   نفر  شیشناسی ساعت  اون  از  اعتمادتر  که    هیقابل 
چون نه من دست تو آتو دارم نه تو دست من، نه   ش،یشناسیسال م  نیچند 
.  ترم حت که فاشش کنم پس را  دونمیازت م  یقتینه حق  یدون یازم م  یقتیحق

 تو دلش جا کرده!  یگوشیبهتره آدم گول زمان رو نخوره که روحش با باز

 اهوم خب انگار خلوتت رو بهم زدم نه؟  - 

 شدم و لب زدم: قیهاش دقتو چشم  درست

 که االن خونت حاللم باشه.  یجور  ادیز یلیآره خ - 

 !هیتعجب نگاهم کرد، فکر کرده گول ظاهر خوردن با

رنگ خودم رو کم  شه،یم  تیکه از حضورم اذ  ینفر  کیعادت ندارم به خاطره    - 
 ! ه؟ی اسمت چ یکه دوست دارم رو انجام ندم راست   یزیکنم و چ

 تو رو سننه؟  - 
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به دانشجوها   تافهیباشه نگو، اسم من رهام رادفر هستش استاد دانشگاهم؛ ق  - 
 !؟یی دانشجو خوره،یم

حفظ کردم رو بهش با   یرو ظاهر  یخونسرد  یاسمش شوکه شدم ول  دنیشن  با
 افشا بشه لب زدم:  د یو خودش که با منیو اما خونسرد از د یحرص یلحن

 ... ستمیهستم و البته دانشجو ن نایسات - 

 اهم خوشوقتم. - 

 .نیآها همچن - 

  ی هابا چشم  بایو ز  دهیبهش انداختم صورت کش  قیدق   یاز جام بلند شدم و نگاه  و
 جذاب بود. با یتقر را؛یگ

ال  د یبا و  تپش  به  رو  فهم  کایخبر  حاال که  با  دم یبگم  دانشگاه هست،   د یاستاد 
 وجو کرد. دربارش جست

بود. شکاک بودم  یجور کی  بهیهاش با من غرمکان حرف  نی حضورش تو ا یول
هست و تو هر    قتیحق  یبو  کیتوش    ینتونستم انکار کنم هر دروغ  نمیا  یول
رفتم و به سمت هتل   نمیبه سمت ماش  باشه   یتصادف  د یدروغ، شا  ک ی  قتیحق

از اون هتل   الناگه با ما بود ا  م،یبعد از چند روز از هتل بر  میخواست یروندم. م
 میکردیرفع زحمت م

اون   یول ا  دونمی. نمبردنی م  یوقت به هدفمون پ  خب مشکوک بود    نیکجا 
که   یهر جور  یپام بشن ول  ر یهمه آدم دنبال خودم جمع کردم که االن طناب ز

 رهاش هم کنم تونمیاون طناب رو بستم م
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 *** 

 )تپش(

پوست    یاتاق اون دختره  رو خوردم و خواستم برم به اتاقم که چشمم به  غذام 
 ،یمن شکاکم به همه چ  ی آورده بودنش ول  نایو سات  کایخورد، درسته ال  سوخته
 چه کنم؟ 

 میشکاک  نیکردم از ا  دایپ  یزیکردم تا اگه چ  رورویاتاقش و همه جا رو ز  رفتم
بدم، رفتم سمت حموم    یاگه نکردم بهش کم  ا یمطمئن بشم   هم که شده رو 

پا  رورویاتاقش و همه جارو ز به    ی زیچ  کیوان که    یکردم که چشمم خورد 
که به ذهنم    یزیو چ  دم یکه د  یزیسوخته افتاد بود کفش، برش داشتم و با چ

 هام فعال شد.  خطور کرد آنتن

 بود؟ کیها پالستسوخته نیبود؟! ا یمصنوع هان یا یعنی

رو مرتب کردم و رفتم سمت اتاقم... هوف تا مطمئن    یهمه چانداختم    یعکس
بگم. رفتم و خودم رو انداختم رو تختم، به عارجون   هیبه بق  یز یچ  تونمینشدم نم

به همه پستش کنه، س  رشیدستگ  یزدم که خبر   جیمس لبخند   نیشده  و  کرد 
  و منتظر   اومدم هام شکل گرفت و دلم گرم شد؛ زود به خودم  رو لب  یموردیب

[ اکتفا کرد، منم  میزنیکنه؛ اما فقط به گفتن ]اومدم حرف م  پیتا  یزیشدم که چ
 دوش خواب. ینگفتم و خودم رو انداختم رو  یزیچ

جا   کیچشم دوختم که  کایو ال نایشدم و به سات دار یهام بتکون خوردن شونه با
 لب زدند.

 .میکارت دار  - 
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چهره   یهادوقلو بودن،  شبناهمسان  ول  ه یهاشون  بهم   یرفتارشان کم  ینبود 
  نایهاشون سپردم که ساتشدم و گوشم رو به حرف  ز یخ میشباهت داشت، رو جام ن

 لب زد:

اومد کنار من نشست    ی. به طرز مجهولدم یامروز که رفتم پرتگاه، رهام رادفر رو د  - 
اول که اسمش رو گفت  !  هاستنیغمگ  یجا  نجایزد و گفت ا  ییهاحرف  کیو  

مشکوک شده به   منیاومده سراغمون، آخه د  نیفکر کردم بهمون مشکوکن و ا
  دونم یو رهام رو نم  نای... هالکننی مورد که دو نفر هم دنبال م  نی و ا  کایال  یافهیق
بود. فقط به گفتن   ینبود که من رو بشناسه و انگار تصادف  یجور  ش افهیق  یول
 استاد دانشگاه هست اکتفا کرد.  کهن یا

 بهش لب زدم:  رو

نظرش بهت جلب شده،    د یو شا  یباشه، تو خوشگل  یت تصادفمثل گفته  دم یشا  - 
 فقط ف*ساده.  هان یمن مطمئنم کار ا

 بود. یبرق کیهاش چشم یآن تو کیآره،  - 

م  -  دوباره  باش  مطمئن  طشی نیب یپس  من  کردم   ییجستجو  ی.  ازش  که 
 ! هیماهر هیشکارچ

 لب زد:  نایسات

  یی جا  شهیفردا که از قضا دانشگاه تازه باز م خوام یدارم. م ییهانقشه  کی من  - 
 د ینام کنم، شرکت هم که تو چشمت بهش هست با که اون استادش هست ثبت 

داره!   من یبا د  یاچه رابطه  مینیبب  م،یببر  یشده پ  یسازآدم صحنه  ن یفعال به ا
 ! ه؟یاوک کنم،یم حل دانشگاه رو هم  ر یشده مد  شیآرا یافهیالبته با ق
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!  د یترس  د یدارن با  یها که ذات ترسناک جور آدم   ن یاز ا  نیمراقب باش  یآره ول  - 
پوله    ینفر که گشنه   کی  ر،ی دو نفر قرار نگ  نیب  گنی. منیش بشطعمه  خوام ینم

دوم برا  یکه گشنه  یو  مخالف  ا  ی جنس  وقتش خودشونم   هانیاستفاده.  به 
 ...فروشند یم

 تک آروم لب زد: بهپوکر و بد نگاهم کرد و تک یکم  نایاتس

 ها رو جمع کن. وپرتچرت یدون یتو که قصد ما رو م - 

 ترسم ی زود دورورمون جمع شدن. م  یل یها خ. اتفاق رو تکون دادم که رفتن   سرم 
 ... هوف، تب کردم.میکن  شیکار  ه ی  د یتو چال، با میبر

 *** 

 )ناشناس( 

 : دم یبهش توپ رو

 من مگه دروغ بهت بدهکارم؟  ؟یگیم یتو چ - 

 و آروم موهام رو کنار زد و مداد رو گذاشت کفه دستم و گفت: کینزد  اومد 

 ؟ ییدروغگو قدر ن ی! چرا ا؟یار یرو واسم ب خوام یکه م  یزیاون چ یچرا نتونست - 
 ! زیبر گهینقشه د هیمدادت رو بردار برو  

 :دمیبهش بدتر توپ رو

داشت وگرنه جرئت    ییآشنا   میقالب  تیفقط با شخص  ناخت،شیاون که من رو نم  - 
ا قهوه  یجور  نینداشت  داخل  بود  خوب  بزنه،  تعرزر  ازش  روز  هر    ف یش که 



 

 
70

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

 یکه پادزهرش خود زهره و زهر  یدستش، زهر  دادم یو م  ختمیریزهر م  کردیم
 . کنهیاثر م د ی مثل اس دا،یناپ

 : دم یشدم و رو بهش توپ قیهاش دقشد که تو چشم  رهیهام خچشم به

  دینبا  ده،یدروغ به خوردت م  یوعده  یکن یفکر م  ای  یاعتماد ندار   یاگه به کس  - 
  ای  شکنهیرو م  دتیام  ای  شهیجوهرش خشک م  ایچون    یقلمت رو دستش بد

خاطره بد بودن   . اون هم نه بهزهیریرو بهم م  تیزندگ  یراه همه   یمهیهم ن
نقاب دروغ رو   نکهیو ا  ترفتارها  نیبا ا  نکهیخاطره اگو بودنش بهدروغ  ایطرف  

به موندن   یلیدروغگو! تو دل طرف م یبچسبون شیشونیو رو پ  یبد   ر یبهش تعب
 !مونهیو نوشتن نم

 بهم آروم و دل گرم لب زد: رو

 تیبه تموم واقع   ی که گفت  یهام اعتماد دارم اما با دروغمن بهت مثل چشم  - 
 مشکوک شدم. ببخش، خوبه؟

زدم، من جون عشقم رو   یو لبخند   رونینگاهم رو ازش گرفتم و زدم ب  شدهرام 
 یتو مشتم، عشقم هست ول  اد یو روحش م  کشمیم  رونیوعده از بدنش بوعده

  کی ...  شناسمین خود منه و من خودم رو ماو  یچرا وقت  فهیخب اون مثل من کث
  کشه یآدم اشتباه واژه عشق رو به چالش م  گنی. خوب مفی کثآدم اشتباه و دل

ب  نینگاهم رو گرفتم و به ماش   شه یم  دارمونیبعد چند وقت د  ارنیاشاره زدم 
 !امتیق
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از ق  منیو اون دوتا دختر که د  رهیبم  نیا  خوام یم  فقط و   کایال  یافهیبهشون 
اون  شیلکوبخا شده،  اون  مشکوک  شد  رو  آدم وقت که  من که  هستن  ها 
 . کشمیها رو هم ماون شیوقت ف دارم اون ششونیپ

  ن یچرخ خورد ا   یسرعت داد تو فکرم ه  ن یرو بستم که راننده به ماش  هام چشم
به جا  ی خال  ی لمیف  ،یزندگ ما دادن و من  به  ر  یبود که  *دم  یخوب کردنش 
 توش. 

هم بشه    یزدم هرچ  ی. لبخند یدون گوه جمع کنم و آخرش برم تو گوه   د یحاال با  و
پرخاشگر بود، راسته رفتار   یکم  منی. امروز رفتارم با دانیها هم با من ماون  گهید

 تونمیو من نم  دنشینفس کش  یروز  کی هستن که    ییهاها انعکاس رنجآدم 
تر نامعلوم   انشیهستم که پا  یی . تو جارم یرو بگ  میوحش  یانتقام و خو  نی ا  یجلو
 نخ پنهونه.  ک یاز 

 *** 

هامون،  درون چشم  میو لنزمون رو انداخت  میصورتمون رو دوباره چک کرد  میگر
. رونیب   میو از هتل رفت  میزد  یست مشک  کیکارمون که تموم شد هر دومون  

بود به عطا زنگ زدم که   کیسابق، در طول راه که تراف  یخونه  میفردا قرار بود بر
 .د یچیپ وشم خشنش تو گ یبعد از دو بوق صدا فهیرد یهمه چ نمیبب

 ش؟یفرما - 

 !؟ یرو حل کرد یهمه چ میما تو راه - 

 حله!  یهمه چ - 
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سمت   دم یچیرو قطع کردم و به راهم ادامه دادم و پ  یگوش  یحرف اضاف  بدون
  کا یچک کردم و نگاهم رو به طرف ال  میمارش رو از گوشآ   گهیبار د  کیدانشگاه.  

 من نه!  یاسترس داشت ول یچرخوندم. کم

  ، میرفتیبا آرامش راه م  یول  میکرده بود  ر ی. دمید یرو ازش گرفتم که رس  نگاهم
 گفته بود.   یی که عطا  یسمت کالس دم یراست چرخ

خشم توش   یمخاطب مورد نظر که کم  یکه با صدا  میبه درب کالس زد  یاتقه 
نگاه از نگاهشون گرفتم و    د ی. نگاه همه به سمت ما چرخمیوارد شد   شد یحس م

اون مردک قرار گرفتم که مچ دستم رو   یرورو گرفتم و روبه  کایدست ال   لکسیر
 فشرد و لب زد:

 خانوم از جلسه اول چه وقت اومدن به کالسه؟!  - 

 خوشگلم نزدم. شهیبه ر شهیت یول   زدیه مزبان شیتو وجودم آت  کهنیا با

رو دوباره تو دستم فشردم و مچ دستم رو به سمت دستش دراز کردم    کایال  دست
قوت با  از کالس  یو  شمش  یرزم  یهاکه  فشردم که    یرزنیو  رو  دستش  داشتم 

هاش لب  به چشم  رهیشد و من رو ول کرد منم خ  دهیهاش شنَتق استخونا  یصدا
 . ستره یت  ار یبس نیها هستند و روح اروح یها پنجره زدم. چشم

تراف  -  داشت  کیخب  تابلو  میاومد یم  م یبود  رو جلب    ییراهنما  یکه  توجهمون 
 کرد. 

 زد: لب

 شمام؟  یبه موضوع ما داره؟! خانوم مگه من مسخره یچه ربط نیا - 
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هام رو که تو لنز فرو رفته بود رو گرد و دوباره لب رو غنچه کردم و چشم  هام لب
 مبارک رو باز کردم.

! ما هم  دیآهسته راه بر  دیرویتابلو نوشته بود به سمت دانشگاه م  ی خب رو  - 
 خب.  میخالف کن مینخواست مید یکه د

چشم  نیا  با با  هوا،  رفت  سمتشون گرفتم که  حرفم کالس  از  رو  نگاهم  غره 
 و دوباره شروع کرد به زر زدن.  مینیبش نیگفتن بر  یجنابعال

 ! نیبود  رونیروز کالسه تو کالس راهتون دادم وگرنه االن ب  نیاول  نیخب چون ا  - 

از ته کالس با   یکی زر زدن    قهیخودش. بعد از چند دق  یشروع کرد به معرف  و
 صداش بود رو به رادفر لب زد. یکه قاط  یاعشوه 

 رسم چند سالتونه؟! بپ شهیاستاد م  - 

 و لب زد: د ی آلود سمت اون دختر چرخصورت اخم با

 به شما مربوطه؟!  - 

 تو دام: وفتهیجلب توجه تا ب یو برا دم یحرفش پر وسط

شما اول کالس   دن،یرو آزار م  گران یهاشون دکمبود  یها اندازهآدم   گنیاستاد، م   - 
واه...    ن،یدرونتون مواجه کرد  یخانوم رو با اخم مبارک و عقده  نی هم ما رو هم ا

 چه وضعشه؟!  نیا

 :د یغر  یو عصب د یرو که گفتم رو بهم چرخ نیا

 اتاقم!  نیاریب فیخانوم شما بعد از اتمام کالس تشر - 
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 د یتونستم رو اعصابش راه برم حاال با  قیطر  نیاز شانسم زنگ زده شد. به ا  که
 دفعه با آرامش. ن ی لب کنم اما اافکارش رو به سمتم ج

 رفت و کالس رو ترک کرد. یمثال  ترسناک یاغرهسمتم چشم به

ها رد شدم و  آدم و کالس  نیاز ماب  عیدستم اومده بود تند و سر  تیکه موقع  منم
گفت، در رو باز   د یکه بفرمائ  یعصب  یبه در زدم و با صدا  یادنبالش رفتم و تقه

 ی نیب  یهاقرمز شده و پره  ینیو اون بود که با ب  وار یشدم به د  دهیکردم که کوب
 که رو هوا بال در آورده بودن بهم زل زده بود. 

پرو درون چشم  نگاهم رو  و دستش  ا  چوندم ی هاش چرخوندم  دفعه من   نیو 
 رو بهش لب زدم:  زد،ینفس مو اون بود که داشت نفس  وار یکوبوندمش به د

از    ی با صورت زخم  دم ینم  نیوگرنه تضم  نیحدتون نگذررادفر، بهتره از    یآقا  - 
 ها رو نداره.حرف نیبحث ساده روز اول دانشگاه ا کی!  نینر رونیجا ب ن یا

  کا یقدم برداشتم که ال  رونیزدم. نقشه اول حله! سمت ب  رونیهلش دادم و ب  و
معلم    ینیزنگ خورد و اسم خانوم حس  می که همون لحظه گوش  دمید  نیرو تو ماش

 یکرد، تماس رو وصل کردم که صدا  ییخودنما  میپرورشگاه رو گوش  یصخصو
 کرد:  دایپ تمی تو فضا ر شدهیترس

 چ یو ه  زهیریاز دانشجوه...ها جنون گرفته، داره کالس رو بهم م  یکیخانوم    - 
 .نیخودتون رو برسون میمانعش بش میتونیجوره نم

 رو قطع کرد. یگوش  و

 . یسرعت شروع کردم به رانندگ نیرو گذاشتم رو گاز و با آخر پام 



 

 
75

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

اکو شد خواستم مکث کنم و   ابون یتو خ  هاکیالست  یکه صدا  قهیاز چند دق  بعد 
 هول شدم دوباره امتحان کردم، نشد.  کمیترمز نگرفت،  یسرعتم رو کم کنم ول

شد،   از جلوم رد  یونیهمون لحظه کام  ختیریو عرق م  زدینفس منفس   کایال
 بود.  کی کم مونده بود تصادف کنم. المصب تراف

 .دم یکشیم ییال نشونیو ب گرفتمیسبقت م ها،نیماش از 

خلوت   یکیسمت    روندم  م  ییهااز کوچه  سمت   شناختمی که  برم  خواستم  و 
تا ماش  ن یا   شدهخراب  یخونه ول  یجور  کیرو    نیورا  برعکس    یخاموش کنم 
داشتم    نیکه از کنترل ماش  یابا حرفه  ی ول  د ی دور خودش چرخ  چند دور   نیماش

تر شد کم  تمدنده عوض کردم که از سرع  یاقهیدنده و دق  یدستم رو گذاشتم رو 
 عربده زدم: کاینبود. رو به ال یکاف  یول

 ا ی یما اسم  یبرا م،یاوونهی مشت د کیبشه ما  یزیچ ستیساکت باش، قرار ن  - 
 ی سمت اون خونه   زنمیرو م  نی. االن ماشمیوجود نداره که ازش بترس  یزیچ

 توقف کرد. د یشده شاخراب

نداشتن   یکه حرف  یساکت  یهاوار یرو تو دل د  نیماش  کایال  غیبه ج  توجهیب  و
ماش آوردم که  ش  نیفرود  به  خورد  محکم  و سرم  بشهیداغون شد  اما   هوشی: 

 نشدم. 

زود به حشمت زنگ زدم که    نییپا  میاومد   نینشده بود. از ماش  ش یزیهم چ  کایال
 رو ببره.  ن یو ماش جانیا ادیب

 کرده.   یکار رو دست نیماش یبودم کس مطمئن

 رفتم که همه دورش جمع بودن. کایو سمت ال دم یخر کیاز مارکت نزد یآب
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 کایزنگ زدم که ال  یکردم و خودمم به تاکس   یرو دادم دستش و همه رو راه  آب
 .گرفتیرو ببره خونه و منم برم پرورشگاه. سرم درد م

 با خودم لب زدم: یول

 . کننیو ول م شنیم حسیب هان یا ستیدرد ن هانیا - 

به فکر فرو   رفت،یم   یبه اسم مغز که رو به خاموش  اهیس  یاره یبه س  توجهیب  و
 رفت، من رو به پرورشگاه رسوند. یکه با تاکس  کایرفتم. ال

رو صورتم رو هم پاک کردم و به   میخون بود و گر  یآب صورتم رو که کم  با
 پرورشگاه قدم گذاشتم.

 رفت و قدم سوم.  یاهیهام ساول، قدم دوم، چشم قدم 

مغزم اکو کرد و تا مغز استخوانم رو به سوزش در   یاز ته سالن رو تارها  یغیج
 افتاده بود و گرفته بودنش.  نیره رو زمآورد، رفتم که اون پس

 د یخند یکردم که کالس رو ترک کنن و خودم رفتم سمت پسره که داشت م  اشاره
 . د یکشیم غیهاش جخنده نیب هویو 

چند لحظه ساکت شد که منم    یرو تو دستم گرفتم و نشوندمش رو صندل  دستش
قبل   قهیو برخالف چند دق  د یادامه دادم که نگاهش به سمتم چرخ  میبه مسکوت
 خاص بهم نگاه کرد و لب زد: یجور کیشده بود،   رهیهاش تکه چشم 

 !شده؟یچ تیشونیپ - 

 ! ؟یبود که کرد یچه کار هانیا - 

 .د یخند 
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 ؟یتو چرا انقدر گستاخ هست - 

 مثل تو؟! قا  یدق - 

 !یم مادر  هیشب یول یمن باش یتونیتو نم - 

 ! نکن سهیرو با مادرت مقا کسچیه - 

 تعجب بهم زل زد و گفت: با

 منظورت؟! - 

 . ستین گه یبا همد  سهیقابله مقا کسچیه - 

 د ی! شادهیجنون بهم دست م  ادیم  ادم یهاش  چشم  یدلتنگ مامانمم، منم وقت  - 
 شوم. گفتنیکه بهم م  نهیخاطر همبه

بود و دوباره شروع به   یاو عضله  یخطبه دستم خورد که همش خط   نگاهش
 حرف کرد: 

و خودشون رو   زننی م  بیها به خودشون آسفرشته   گفتیمادرم م   یدونیم  - 
 هستن.   که خاص هستن فرشته  ییو رو دستاشون زخم دارن کسا  کننیم  یزخم

 ! ه؟ ینه بابا فرشته چ - 

 نیرو زم  یچون زندگ  زننیم  بیها به خودشون آسمامانم گفته فقط فرشته  - 
دلنش براستی ن  نیبراشون  زخم  کننیم  یسع  نیهم  ی.  آس  یکاربا  به   بیو 

 خودشون برگردن به بهشت.
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  یبا لبخند   یامجسمه هست، مجسمه  کیهستم که مثل    ینه بابا! من فقط کس  - 
 .شده  دهیتراش یزیکه با ت

 هستن.  ایها رورشتهف دونمیم - 

 بهش لب زدم:  رو

 زخمش کرد.  قتیدوخت، حق ایرو که رو یهر چ - 

قرمزش رو از   یهاقهوه تلخش و اون دوباره لب  یهارو دوختم به چشم  نگاهم
 هم فاصله داد:

ناراحتم ول  یبرا  -  تو   یاون من رو نخواست و تو هفت سالگ  یمامانم  من رو 
 رها کرد.  ابونیخ

رو    یکه ناراحت  یزیآروم کردنت از چ  یبرا  کنمینم  یوقت سع  چیمن ه  نیبب  - 
ب ارزش  ارزشیبرات  با  اون  بده بگم چون  به فکرش  یبروز  پله   یکه  پله  رو همه 

 .فهمنیم

 ن یبود که ا  وونهیهم مثل من د  ایشده بود.    هوشیرو بهش دوختم، ب  نگاهم
ع کردم به مطالعه آوردم و شرو   رونیها بکتاب  یباشه. کتاب رو از کشو   لمشیف

بگ فاصله  افکارم  با  تا  از دو ساعت کتاب    رم یکردنش  بعد  بود.  اون هم خواب 
دستم افتاد انگار تموم   روهام قرمز شده بود، نگاهم دوباره به کتاب  خوندن چشم

چاق کتاب  بود.  چنشده  انگار  بود،  شده  خفه صفحه   نی ا  یالالبه  یزیتر  ها 
من که تو نطقم قفل شده    یداها...مثل صدابودن مثل احساسات، افکار، صشده
 بود.

 رو تکون دادم و افکارم سمت رادفر پرواز کرد.  سرم 
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بشه. طبق    رم یدستگ  یزیبرم اون دانشگاه و ازش چ  تونستمی هفته م  ک ی  فقط
بعد از اون اتفاق تو پرتگاه نظرش بهم جلب شده و دوباره    د یکه دارم با   ییافکارها

 .رهیسر راهم قرار بگ

ساده و ساکت   یفرد  شمیفردا م  یرفتارم پرخاشگرانه بود چون الزم بود ول  امروز 
 ساده باشم. د ی ... بایساده باش د یگرگ، با  کیرام  یبرا

  شم، یهم متصادف    نیا  ر یگیانجام بدم. پ  یتو پوست خودم هم بتونم کار  د یشا
دنبال چ ول  یزیهمه  فقط    یدر منن  دلم  تو  و  رو گشتم   ی زیچ  ک یمن خودم 

 شد.  رم یدستگ

 یها همشون آرزواون  ستین   یزیکه تو وجود همه هست و اون چ  یزیچ  همون
 هاست. انسان

 . سوزنیوجود روحشون م  یاهیو تو س  زننیم  ادیها فراون  یاهیاز س  یباتالق  تو

 کشته شده.  یآرزوها

 انیاهیس یجسدها هااون

 من  د ید یتو یهاستاره با فاصله از ستاره ن یمن مادرم هست... دورتر یآرزو و

 *** 

 )ناشناس( 

از   یکیتو  یحرف ادیافتادن  یحرف ادیرقاص گرفتم و افکارم  یاز باد و هوا یکام
 ها افتاد: کتاب
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ا  مرگ》 همه   جان یدر  هواست؛  در  ببند   هاچهیدر  یچون گرد  هم   ز ین  یرو 
 《د یآ یسرانجام به اتاقت م

 نی... هه. امروز از دستم در رفتنیا   شهیتهش! م  نهیهام هممن و دشمن   تیحکا
ها هستن  دو همون  نیکرده ا  د ییتا  منید   دم یفهم  شبی. دنی شیم  رم یدستگ  یول

تو اون جمع    کنمی براشون جور م  یاما من گودال  ده؛یو نقشه کش که همشون 
راست گفته باشه    منید  د یشا  تر بشه برام پررنگ  د یدخترها با  نی بشن؛ اما نقش ا

 ی ابد باشن. رفتم سمت خونه  دونمیم  دیهنر کردن بع  هان یکه ا  ینیبا اون کارآفر
رهام  منیکه تار عنکبوت برداشته بود و نگاهم رو سوق دادم به سمت رهام و د

 اما همچنان سکوت بود. د؛یکشینفس م یبقرمز بود و عص  یکم

مرگ رو تنش    یبودن که عجب بو  ییهوا   یکشته شده  یهاسکوتش روح   نیا
 حرف باهامون داشت!  یکل  کرد،یم یطناز

 *** 

 (نای)سات

 توش بود رو بستم.  کایکه لباس من و ال   یمسافرت فیک  پیز

 زم یریبازم رو م  یهازخم  یهاسوزن  زم،یریمن خون انتقامم رو م  ف،یک  نی ا  تو
 .دم یم رشیو به روحم تعب

  ن یقبل از من رفته بود و منم قرار نبود ا  کایکردم و دستش رو فشردم، ال  بلندش
 تپش بود. یبر عهده نیرو ببرم، ا یمسافرت فیک
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تق تق ینخوردم. صدا یبودم که در باز شد؛ اما تکون وار یبه د رهیهمون فکر خ تو
ت یکفش با  م  نیزم  یرو  یزیکه  تل   اومدیفرود  درون  ر یها و   دایپ  تمیگوشم 

 .کردیم

 کفش تپش بود.  یصدا، صدا نیا

رو شکار کردم و زبونم رو تر کردم و   شی و نگاه جنگل  دم یبه سمتش چرخ  آروم 
  ی رو سمتش دراز کردم و نگاهم رو ازش نگرفتم اما وقت  فیهاش کچفت چشم
 شد.  انیشدم، پشت سرش اون دختر سوخته نما یاگه ید یپا یمتوجه صدا

  ی تخت برداشتم و بدون حرف  یرو از رو  فمیک  گه،ید  یبود عارجون ببرتش جا  قرار 
 زدم.  رونیب

بودم    انگار  ماش  کیشده  م  ی نیآدم  عمل  ربات  مثل  چ  کردیکه  همه   زش یو 
ب  یزیربرنامه بود.  فضا  الیخیشده  از  نگاه  و  دادم  تکون  رو  سرد هتل    یسرم 

تو دست و بالم    یاگه ید  نیماش  کهن یا  ل یزدم. موتورم رو به دل  رونیگرفتم و ب
  اه ینگاه به ساعت س  کیکردم و    میسرم تنظ  ینبود برداشتم و کاله کاسکت رو رو

 وقت تلف شده بود. یادیانداختم. ساعت ده صبح بود، ز میمچ

 رفتم یموتور و لمسش کردم و راهش انداختم. تند م  یرو گذاشتم رو دسته  دستم
 یاز احتمال تصادف خوددار  یجور  ن یمکث کنم رو بلد بودم. ا  د یکه با  ییجا  یول
 .کردم یم

با  رگاهیتعم  دفعهنیا  مقصدم  ماش  دم یفهمیم  دیبود،  از   نمیجسد  حاله!  در چه 
 کرد یشدم که سخت دنبالم م  یپوشاهیس  نیموتورم متوجه ماش  ینهیانعکاس آ 
 بود. کینزد یلیو بهم خ
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نبود، البد    الیخینه انگار ب  یبشه ول  الیخیو گاز دادم تا ب  دم یترمز رو بر  بدتر 
 قصد جونم رو کرده بودن. 

 دهیموتور کوب  یاز پشت به بدنه  نیبودم که ماش  یفکرها درحال بازرس  نیهم  تو
پام    ی شد که پرتاب شدم به جلو و موتورم هم کنار من رو  یچ  دم یشد و نفهم
 نبود.  نیاز اون ماش یافتاد و خبر

بلند شدم و موتورم   الیخ یب  یبود ول  دهید  بیدورم جمع شدن، دستم آس  همه
واسه من    هانیبودم، ا  الشیخ یب  یول  د ی کشیم  ر ی رو به حرکت درآوردم. دستم ت

اعتماد    چ یمورچه رو داشت. من ه  شیارزش ن تنم  وقت به حرف درد و زخم 
 فیحال خون کث  نیاما با ا   رم یندارم و به هر راه زبان باز کنن برعکسش رو م

روزخم  یشده ب   م یتصم  یهام  رگ  ر یتقصیانتقامم  درون  خون    یهانبود،  من 
 .کردیم  کیداشت و من رو ت*ح*ر انیانتقام جر

که   یزخم و درد  یتا گولم بزنن، باز  خورم ینبودن؛ اما من گول نم  ر یتاثیب  درسته
 .زنهیم بیبه جسم و روحم آس 

داغون شده بود رو    یروم نگاه کردم. موتورم رو که کمفکرها به روبه  نیهم  تو
ماش سمت  و  ق  نمینازن   نیرها کردم  اون  با  حشمت  ترسناک    یافهیرفتم که 

 رو دستم داد. یاگرفت و برگهروم قرار  روبه

قصد جونم رو داشت؟ سرم رو بلند   یک   یعنیبود    یکارواقعا  دست  خوندمش،
زدن ساکت بودن رو به حرف  شهیکردم و به رفتن حشمت نگاه کردم، اون هم

از پرتگاه   تونهیآدم رو م  یحرف اضاف  کی چون    طور،نیمنم هم  داد، یم  حیترج
 ! هپرتاب کن  یآدم رو به طرف زندگ تونهیسکوت م کیپرت کنه و  
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 یخونه   ارتشیکه مطمئن شدم به حشمت سپردم که ب  نیسالم بودن بدنه ماش  از 
که غذا    کینزد  یدفعه به رستوران   نیسابق. موتورم رو دوباره دست گرفتم و ا 

مکث کاسکت رو از    یو با کم  دم یخر  یآب   یو بطر  سادم یبخورم روندم. در راه وا
  یزدم و آب رو رو  ونشد. کنارش  ر یسراز  میشونیسرم در آوردم که موهام رو پ

  ن یطنمرگ   یشد اما تا چشم باز کردم با دوگو  ز یکه صورتم تم  دم یصورتم پاش
 مواجه شدم.

 باالخره به افکارمون عمل کرد.  رهام 

 ک یمش بهم نزدپر آرا  یبراش تکون دادم که با لبخند   هیچ  یرو به معنا  ابروهام 
 فرق داشت. روز یآدم با آدم د نیشد. تصور کن ا 

ول  یکیاون    د یشا ههه.  نشده...  واقع  پسند  مورد  با   یباز  قدر ن یا  نی ا  ینقاب 
ها جا از پس کوچه   یی که خودش رو تو جا  دونمیم  ده،یرو لفت م  هاتیشخص

 .  کنهیم  یاطرافش رو باز طور نیو هم ذارهیم

 اومد و لب زد: جلو

 ؟ ی. چه طوره ناهار مهمونم باشنمتیبب جانیا کردم یاوه، مادمازل فکر نم - 

 ییباهاش وارد رستوران شدم، جا  یزیبرانگزد، منم بدون حرکت شک   یچشمک  و
رفتم    هاز یاز م  یکی. به سمت  کیبه کام شکالت تلخ و ش  یشکالت  ونیبا دکوراس

 که همون لحظه گارسون اومد.

 چاکلت و اسپرسو سفارش دادم و ناهار رو گذاشتم کنار. اته دونهی

 همون سفارش رو داد. از لبخند رو صورتش چندشم شد که لب زد.  اونم
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 دختر؟! یساکت قدر ن یتو چرا ا - 

 .زنهیتو ذوق م بی! موج صداقت تو کالمش عجههه

 بهش لب زدم:  رو

 نیهمچ  جانیا  مدونستیو نم  ادیخوشم نم  یتقلب  یهاراستش از فضا و آدم   - 
 !دهیم یبهم حس منف هست.  ییجا

. اوردیحالت خونسرد رو حفظ کرد و خم به ابروش ن  یتو هم رفت ول  هاشاخم
  س یاز اون جا دور شدم و سمت سرو یبهداشت  سیسرو رم یم  نکهیمنم به بهونه ا
دستش برام جالب بود    یرو  یکردم. خالکوب  میرو درآوردم و تنظ  میرفتم و گوش

 پس عکس الزم بود.

م  میگوش داشتم  و  بودم که   رفتمیرو دستم گرفتم  باال سرش  سمتش، درست 
 .کردیچت م یصفحه چتش روشن بود و داشت با کس

دا  یکی م  رکتیبهش  تورش  داشت  هم  اون  و  بود  فضاکردیداده    یمجاز  ی. 
 ی با بوها  سردخونه   کی   نستاگرام یچون در نظرم ا  کردم یبازش نم  ادیز  یداشتم ول
 .شد یحس م ادیبود که ز یتقلب یهااز روح یبد و مشت 

 میرو قشنگ تنظ  میروش که سرش رو باال آورد، گوشرفتم و نشستم روبه  آروم 
 گذاشتم.   ز ی شده رو م

  رهیباز شده به روح درونش خ  یهام بود و منم به دو پنجرهنگاهش به چشم  اونم
 بودم.
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 ی گارسون اومد. شروع به خوردن کردم ول  قهیکه همون دق  دم یکش  یقیعم  ینفس
 .کردی اون فقط تماشا م

به منم فرصت چک کردن خودش   کارشن ینشدم چون با ا  ت یاذ  شرهینگاه خ  از 
و زدم که نگاهش رو گرفت    یانگاهش کردم و بعد سرفه  رهی رو داده بود، منم خ

 لب زد:

 هات بودم.محو چشم ی ادیز یببخش کم - 

ا  یا به عشقوالنه   نمیبابا  از آدم شروع کرد  بودم  تو   یعروسک   یهاهاش! متنفر 
 .ارنیها رو در معاشق  یو ادا  دنی م  یها به وقتش خودشونم بازها. اونلباس آدم 

دروغ   کی  یفتهیاونم االن ادعا داره که ش  قا  یدروغگو، دق   یها از آدم   مخصوصا  
 شده.

نگاهم    قیهاش چرخوندم، نگاهش رو خمار کرده بود و عمچشم  یرو تو  هام چشم
ُکش زدم و بلند شدم که اونم بلند شد مرگ یمثال  عاشقانه! بهش لبخند  کرد،یم

 رو بهم لب زد:

 من برسونمتون.  نیخوایاگه م - 

 !ادیخوشم م یخودم از رانندگ ینه جانم، راننده دارم ول - 

چهره    تونستمیم  یازش رو گرفتم ول   د ی چرخیم  تفاوتیبود و ب  ز یت  یکم  زبونم
 .نمیسرخش رو بب یکم

هست    لکسیآروم و ر  شه یبود؛ اما در ظاهر چون آدم زرنگ هم  یترسناک  آدم 
 نبود.  یجور نیا
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دفعه به سمت شرکت موتور رو حرکت دادم و بعد از چند   نی رو کردم و ا  حسابم
من   دنیاومد و با د  رونیب  کایال  قهیکه همون دق  دم یظر رسبه محل مدن   قهیدق

 تکون داد.  یدست

پارک بود. چشمک  قا  یسمتم چون موتورش دق  اومد  اونم    یکنارم  بهش زدم که 
 یهامکتیاز ن  یکیو رو    میتوقف کرد  کینزد  یموتور رو به حرکت در آورد، تو پارک

 که لب زد:  میپارک نشست

 . دمشیاومدنم از شرکت د رونیموقع ب  قهی. قبل از دو دقدم یامروز رهام رو د - 

 نبود، ادامه داد: ین یبشیقابل پ ز یچ چی شدم اما ه متعجب

.  رم یبم  یبود از خفگ  کیمشکوک بود. دوبار نزد  یکم  منید  یهاامروز حرکت   - 
کشتنم ! قصد  ید یدیم  د یخفتم کرده بود صورتش رو با  ییجورها  کی تو آسانسور  
 رو داشت.

  ی عنیها مارو شناخته بودن. باشه. اون   تونه ینم  ز یچ  کی از    ر یفکر فرو رفتم. غ  به
 لب زدم:  کایما رو بکشن! رو به ال خواستنیم

کالم! اون ما   ک یسلول و هزارتا دروغ تو  کی بدن، تو    ایدن  کی قدر بده. نه    چه  - 
م و  شناخته  تغ  خوادیرو  رو  رفتارمون  رو کنه.  جونمون  فقط   مید ی نم  ر ییقصد 

 .میشیتر ممراقب

 بهم لب زد: رو

 باشه تو هم مراقب باش! - 

 *** 
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 )ناشناس( 

 یدور چرخوندم و رو صندل  ک یدستم    یتلخم گرفتم و تفنگ رو تو   یاز قهوه   یکام
بند دنکاشتم. باالخره راز گر   تور ی مان  یرو صفحه  یازدم و گلوله  یدارم چرخچرخ

  داد، ینشون م  منیبدن د  یزهر هم داشت خودش رو رو  یو اثرها  دمیرو هم فهم 
 . شهیوقتش کم م گهیاون د

 طور.  نیجون اون دونفر رو کرده و منم هم قصد 

زدم  ی. به افکارم لبخند بندنیبمونن، دست و پام رو م یدار اگه باق طناب  چون
  ص یبند و دختره رو تشخردناون گ  یوبالم اومده بود و جا تو دست   ییخبرها

 داده بودم اما قصدشون رو نه! 

 *** 

 (نای)سات

سابق، بدون جلب توجه    یتو جا  میو ما هم اومده بود  رفتیرو به شب م  هوا
تار عنکبوت بود اما    کی به عکس دست اون مردک نگاه کردم. عکس مانند نقشه  

بندش رو بعد از اون تپش فکر کردم. گردن  شی. به حرف دو روز پگهید  یبا طرح
. فتهیب  یدست کس  د ی. نبا میببر  یبند پپنهون کرده بود تا به راز اون گردن   هیقض

 به آسمون نگاه کردم و سمت جنگل قدم برداشتم. 

رو به وجود آورده بود؛ موهام رو تو   یخوب   یباد آوازه  تمیپر سروصدا و ر  یسکوت
 . ددایدست گرفته بود و رقصش م

 .کردیها آرامش رو به افکارم دعوت مگرگ  یزوزه
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 هوا معلق بود. یخون رو یقتل انجام شده بود و بو یادیجنگل ز نی ا تو

 بود. بی، جنگل فانوس بود. اسمش عججنگل  ن یا اسم

موجودات، همه    یاما به سمتش نرفتم. همه  اومد؛یاز ته جنگل م  یادیفر  یصدا
  ه یزاو  نیپهن شدم، از ا  نیزم  یعادت داشتن. رو  هاوالیجنگل به قتل ه  نیوجود ا

نبود که از اسمش بترسم،   یمن مشکل  یچون برا  دم یرسیاحمق به نظر م  یادیز
 .کنمیهام حس مرو تو رگ یجیمن االنم دارم مرگ تدر

تو وجودش   یهم آرامش  یگاه  تر،نیست و خشمگکالفه  یلیروزها خ   نیا  عارجون
با    د یداشت، نگاهم رو به باال دوختم... ما با  انیقبل از طوفان جر  یبه نام آرامش

. ما هاستتیضعف واقعنقطه  قتی. حقمیرو فاش کن  هاتیواقع   ها،قتیقتل حق
البته    میکنیدعوت م  یابد   یمون رو به مسکنبا قتل اون، روح خود و خونواده

 . میفتین اگه تو تله 

 *** 

 " ی"راو

رو به    اهشیوجود س  یانداخت و کم  اهیبه اتاق س  یکرد و نگاه  دایرو پ  بند ردنگ
 کوچک نوشت:   یکاغذ   یرو یتعلق کرد و با خط خاص یاهیس

 دنبالتونه« »کابوستون

مخصوص خودش رو جا گذاشت و سمت پنجره رفت و خودش رو به   یامضا  و
 پرتاپ کرد.  نیزم
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  ینگران   یهاش رو سوزانده بود تا رد انگشتش مشخص نباشه، پس جادست  اون
 کرد و رفت.  یاهیبه عمق س ینبود. نگاه

 *** 

 (نای)سات

 شب نگاه کردم. یاهیجام بلند شدم و دوباره به س از 

 منه.  یقصه  یاد یخود باخبر هستن، شب ز یدرون یهاو قلب از جنگ  شب

لباس کم  یدست نگاه  دم یکش  میخاک  یبه  دوروبرم  به  تکوندمش  دوباره    یو 
تندتر کردم.   رم یهام رو به مسگرفتم. و قدم   یسبز زندگ  یانداختم و نگاه از فضا

 ثابت موند. وار ید ینگاهم رو یاه یسا دنیتو؛ اما با د رفتمیداشتم م

 هستن!  زنندهگول   هاه ینبود. سا د یخودم تو د یه یبه جز سا  یزیچ یول

 .ستین یدارن پس بهشون اعتماد وند یبهم پ ها،ه یسا ها،اون

گرد کنم! نگاهم رو از رو  رو بخورم و عقب م ه ی من که کم مونده بود گول سا مثل 
 ک یتار  یادیبه نام سکوت داشت و ز  یگرفتم و رفتم سمت باال، خونه آهنگ  وار ید

بود؛    ده یراحت خواب  کایال  دم،ی. بعد از چند قدم به اتاقم رسدنی بود پس همه خواب
 . آوردیداشت من رو از پا در م یاما حس خفگ

از خواب  و از جنگ  دن،یباز هم ترس  من کابوس    یهابا خودم... شب  دنیترس 
 هم بهش اضافه شده. یبودن مخصوصا  االن که حس خفگ

 : گنیم راست

 ناخودآگاهمونه« ر یضم ینهیس آ انعکا هاایرو »
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زندگ  یزیچ تو  م  یکه  فرار  رو  میکنی ازش  صحنه  ا یتو  و    شهیم  یسازبرامون 
و خودم    دم یکش  یقیخودمم! نفس عم  کنمی که من ازش فرار م  یزیچ  نیبزرگتر

 کردم.  میرو به روح خواب تسل

 *** 

 ... . روحمیب یهانگاه کردم، به چشم  نهییآ  یتو دم یصورت سف به

 متنفر بودم.   کرد،یم   ی ادآوریروحم بود و خودم رو به خودم    یمهین  نهییآ   نکهیا  از 

  نه ییکنم و آ   کیروم شلبه مغز انعکاس دختر روبه  یکیم  با اسلحه  خواستیم  دلم
 روم رو در هم بکوبم.روبه

و من   قتید اون حقشد، چون وجو  دهیبود و دستم پس کش  ق یاون حقا  یول
به اسم گناه   یباطن داشت و من غرق در منجالب  یدروغ و مکر... اون صاف  ب،یفر

 بودم.

 !یحاکم بود و من محکوم ابد  اون

از افکارم پرت شدم و رفتم   یغیج  ینگاهم به اون وحشت بود که با صدا  هنوز 
رفتم.    نییخورده بود پا  چیهاش پها به سمت سالن که نرده. از پله نییسمت پا

 .زدینفس منفس یتپش عصب

 کیسرش مشغول پانسمان دستش بود. نزد  یباال  کایآلود بود و الدستش خون  و
باز که ممکن    یهاو با زخم  د یکش  رونیب  کایاز دست ال  یکه شدم، دستش رو عصب

 نگاه کردم که لب زد:  کای. به الرو جذب کنه رفت باال فیکث  یبود هوا

 براش نوشتن که کابوستون دنبالتونه. یاو نامه دنیبندش رو دزد گردن  - 
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من نبود و    یه یسا  ه،یاون سا  روز یهام شکل گرفت. پس دلب  یرو  یخند شین
لباس  یمن خودم رو گول زدم. عصب با  که تن    یراحت  یهادستم مشت شد و 

بوکس و شکنجه داخلش بود؛ اما   سهیابزار ک داشتم رفتم سمت اتاق شکنجه که  
با  یزیچ  ادی رو   نمیبب  د یبا  کردم،ی م  یبررس  د یافتادم که  دستش  انگشت  اثر 
 کردم یم  هیرو تخل  تمیعصبان  د یقبل از اون با  یکه دست زده مونده ول  یهاز یچ

 پس اول رفتم سراغ اون اتاق... اتاق شکنجه.

هوا رو که معجون هوا بودن   یمرگ قاط  یبو  یکردم و گردوغبار با کم  یاسرفه
و بدون درست کردن چ استشمام کردم   ی بوکس خاک  سهی ک  ی روروبه  یزیرو 

شده قرار گرفتم که در اتاق باز شد و تپش هم اون طرف قرار گرفت و شروع کرد  
 ی و نگاه از رو  دم یکش  یکردم، نفس  یبوکس ضربه زدن. نگاه   سهیک  یبه بدنه
خون  ید یسف  یصفحه حاال  و ک  یکه  بود گرفتم  انگار    سهیشده  رو که  بوکس 
که    ییهمون جا  م،ی زندگ  یزدم به دهانه  یکیتصور کردم و    زدم یرو م  میزندگ

 مون گذاشت. پا به خونه یاون لعنت

زدم به   یکیهاش که رفتنمون رو ثبت کرد و از ما وداع کرد،  زدم به چشم  یکی
 کنم.  دارشی تا با منفجر کردنش ب میبه مغز زندگ یعنی شینیب

  م ی نفس از زندگپدر و مادرم رو فلج کرد و با نفس یزدم به پاهاش که پاها یکی
رو قطع    یکیاالن سره    زد،ی چشمک م  بی زدم. عج  یبرقبه اره  یدور شدم و دست

 پاهاش رو از وجودش جدا کنم. ا یکنم 

 .دم یدینم کار ن یواسه ا منیبهتر از د یکس

برداشتم که مثال  آب بخورم؛ اما از حرص فشردمش که درهم شکست و    یوانیل
 هام اضافه شد. به زخم یکیدستم رفتن و  ی تو هاشهیش



 

 
92

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

مثل کس  تپش د یهمچنان  به ک   کیباشه،    وونهیکه  و    سهیضربه    ک یبوکس 
 .زدیضربه به خودش م

و مثل    دم یش کشبه شونه  ی. دسترهیعقلش رو به دست بگ  د یشدم، با  کشینزد
  دم یکوب  کرشیپ  یرو   یلیس  شد،یقوتم چند برابر م  شدم یم  یکه عصب  ییهاوقت

 . نیکه افتاد کف زم

انداختمش   قیدستم چفت کردم و بعد با نفس عم  یرو تو  شقهیکردم و    بلندش
 ... . یبررس  یسرد و رفتم واسه نیزم یروکنار 

 *** 

عرق کرده   یدست صورت  ب  یغبار  دم یم کشبه  نخش  ه  ادینبود که    چ یدستم، 
 نداشت. یانگشتاثر 

اون طرف رو به مغزم هشدار    یو خطرناک  کردیکه به افکارم خطور م  یفکر  از 
احتمال داشت اونم    کی! تنها  شد ینم  نیاز ا   ر یبه شدت برخود داشتم. غ   داد؛ یم
  کنهیکه به خودش رحم نم  یست. کسسوختهآدم دست  کی طرف مقابلم    نکهیا

 تره... مثل خودم.خطرناک

جلوتر برداشتم و موهام    یزدم و پا تند کردم و به سمت درب قدم  رونیاتاق ب  از 
منفجر    یرو به حرکت در آوردم. داشتم از حرص درون   نیکالهم و ماش  ر یرو زدم ز

سرعت   نیجلوم بود با ا  یاگه االن کس  شکیفشردم. ب  شتر ی. گاز رو بشدم یم
 . کردم یهاش رو خرد ماستخون

ترمز    یرو گرفت؛ منم زدم رو  نیماش  یشد و جلو  داشیرهام از کجا پ  دونمینم
 باهاش نداشته باشم و اون شروع کرد به حرف زدن: یکه برخورد
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 !؟یریقدر تند م نی ...چرا ایه - 

 زدم: لب

  ص ی! اصال  چه جور من رو از اون فاصله تشخ؟یهست  رم یو چرا هر جا من مت  - 
 !؟ یداد

 زد: لب

 . نتیاز پالک ماش - 

 .د یبه موهاش کش یکالفه دست  و

بودم، پس    یو امروز روز آرامشم نبود و من به شدت عصب  دادی لفتش م  چون
و من   کردیاز حدقه در اومده نگاهم م  یهارو روشن کردم که با چشم  نیماش

جلد عوض   لمیپر از آرامش، دوباره به حالت قب  یدفعه با آرامش و لبخند   نیا
 . د یکنار کش  نیماش یخودش رو از جلو یاکردم و گاز رو دادم که با عربده

هاش رو و قشنگ استخون کردنیعفو نم نیماش یهاکیالست دونستمیم خوب
 به پشت سرم انداختم. ینگاه گذر  نهیی. از آ شکستنیم

 .زدیضربه م نشیماش کیکه داشت با پاش به الست  دم ید

تا حدود  تی هو   گه یرو گرفتم و به سمت شرکت روندم چون د  نگاهم  یرهام 
 نایو هال  منیشدم. اون هم دست د  الشی خیخودش رو برامون آشکار کرده بود ب 

پس الزم به دانشگاه نبود. بعد از گذر   کردیم  فیرو رد  شونی رآب یز  یبود و کارها
و نگاهم رو از شکوه؛   م شرکت ترمز زد یشده جلوگرفته و لهخاک یهاابونیاز خ

تو رفتم  و  خرابش گرفتم  بطن  اتاق کج کردم.    یاما  رو سمت  راهم  و  شرکت 
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  رهیذخ  یمهم  ز یکه توش چ  یکی از ابزارها رو باز کردم و ساعت الکترون  یکی  یکشو
 شدم لب زد:  منیتوچشم د شتم و خواستم برم که با برگشتن چشم بود رو بردا

 . نیشد  دایها کم پروز  نیخانوم؟! ا نایسات نیرفت یکجا م  - 

 تو حالتم رو بهش لب زدم: یرییتغ چیه بدون

 .میکنیاون رو حل م م،یمشکل دار کی روزها  نیفقط ا ست،ین  یزیچ - 

 اون گفت:  که

 ... . ستین یکه خبر  تونمیاز منش - 

 کنار!   نیمسلما  با نبود من اونم مرخص هستش، حاال بر - 

  ن یبرم که ماش نمیکنارم رد شد که شرکت رو ترک کردم و خواستم سمت ماش  از 
 کرد؟یم  کار یچ  نجایا   نیپام ترمز کرد و اشاره زد برم باال. آخه ا  ی عارجون جلو

 که جلب توجه کنه؟! 

  دادیادامه م  یال آرامش به رانندگشدم و بهش چشم دوختم، در کم  نیماش  سوار 
 که آخر سکوت رو شکست و رو بهم لب گشود: 

رو    یما رو انجام بدن... همه چ  ل یباب م  ر یکار غ  خوانیم  منیفردا رهام و د  - 
ا  فیرد از  قبل  اون کار  ن یکردم.  نبا   یکه  بذار  گه ید  د یکنه  شرکت  به    ن یپا 

واضح بگم    ایباوفا    یهااز مهره   یکیکه اون دختر سوخته انگار    دم یدرضمن... فهم
 از جنس خودشنه.  ییهااز قالده یکی

 نشون نداد.  یکردم؛ اما صورتم واکنش  تعجب
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  ی قطعا  عارجون هم از دستمون عصب   می بود که ما اشتباه کرد  ن یا  یبه معن  نیا
 .میکه اون دختر رو آورد  نیبود بابت ا

 بهش لب زدم:  رو

ح  هیتوج  یاشتباه  چیه  -  اما  اتفاق نداره؛  به  ماال که  فکر  شدن   بیغ  کنم،یها 
 بند تپش هم کار اون بوده. گردن

داشته باشه؛   یمانع شده که اثر انگشت  نی هاش رو سوزونده و اواقعا  دست  اون
. پس  ستیبلندتر از عمر انسان ن  یراز  چیبشم، ه  الیخیب  تونمیرو هم نم  نیاما ا

 .دنینشون مها خودشون رو روز  نیخودش و هم دستش حتما  ا

 زد: لب

مواظب   دیبعد؛ اما با  یبرا   ذارم یموضوع رو م  نیسرزنشت کنم پس ا  خوام ینم  - 
 !نیباش

عمارت توقف کرد و گازش رو گرفت و رفت. رفتم   یتکون دادم که جلو  یسر
با خنده  یتو به   کایال  یعمارت که  منم شروع کردم  و  رفتم سمتشون  تپش  و 

 دیکشی بودنمون دو ساعت طول م  ی! عصبمیبود  یجور  ن یا  شه ی. ما همدنیخند 
 . مید یخند یم هاوونهیو مثل د

 و اشاره بهم لب زد:  دهیبرچ یهابا لب  کایخنده رو به ال نیتپش ح که

تقصخون    ید ید  -  آوردم؟  دور   یچک  کی  نه،یا  ر یباال  پنج  زد  خودم    بهم  دور 
 و دندونام شکست بعد خون باال آوردم.   دم یچرخ
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به اون بودم که سرش رو   رهیخ  کردم یفعال نگاهش م  یهاکه االن با آنتن  من
 کردم و گفتم:  یا . خندهد یمالیم کایمثل گربه به لباس ال

 م یدار گهینقشه د کی  نیایباال شما هم ب  رم یبرو بابا، من م - 

 لب زدم:  آهنگهم

 ! عاطفهیب  احساس،یب - 

 پشت سرم لب زد:   کایشدم که ال   یکردم و به باال اشاره زدم و خودم راه  یاخنده

 باال.  ام ینم کنه،ینم میاریست،  پاهام خسته - 

  ی عوض کنم. لباسم رو با ست راحت   یو رفتم لباسم رو با لباس راحت  دم یکش  یهوف
 . نییسبز عوض کردم و رفتم سمت پا

با   کرد،یم ز ینشسته بود و سر تفنگش رو تم دادیکه تابش م  یصندل یرو تپش
  ن ی حاضر بود. ا  یکرد. بساط باز  یابه سر تفنگش زد و سرفه  یشدنم فوت  کینزد
شرط    ز یچ  کیگروه ماست، کاغذها رو پخش کردم و همه سر    یشگیهم  یباز
 و نگاهم پرحرارت شده بود. د یلغزینگاهم به همه جا م م،یبست

روح    ادیمن رو    شهیهم  یبند . شرط کردم یتنم حس م  یبدنه  یرو رو  یسرد  عرق
 که فروختمشون.   نداختیو قلبم م

زده بود و مغزم   یفلگذشته ق  یهاهام رو صحنه زدم، چشم  ی خند شیفکرش ن  با
 هام قفل شده بود. چنان مثل چشمهم
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 ر یهام رو زحرکت   هیروم نشسته و کلروبه  شهیهم  دسترهیباز چ  ،ی زندگان  ی  باز
نه، من   گهیاما د  کرد؛یبازنده شدن دوباره دعوت م  ینظر گرفته بود و من رو برا

 تو دست ندارم که از دستش بدم. یزیبرنده هم بشم چ ایبازنده 

 کردم که برابر شد با بردنم.  یحرکت خواستم،یرو م میقفل زندگ بیعج د یکل  نم

به افکار تازه   یاون دوتا بلند شدم، کم  ی زدهبه صورت بهت  رهیزدم و خ   یلبخند 
 داشتم.  از ین

 *** 

 ( ی)راو

کرد؛ اما در   یانداخت و بررس  زد یدستش برق م  یکه تو  یبندبه گردن  ینگاه
دندون  رشی دستگ   یزیچ  تینها با  رو  ییهانشد.  م  یکه  به   دش ییسایهم  رو 

 :د یطرف مقابلش غر

بند گردن   ک یفقط    ن ی. استین  خواستمیکه من م  یاون  نیا  ش،یاشتباه آورد  - 
 ست!ساده

 زد: لب

من برسم اون فلش    نکهیقبل از ا  د ی. شادی از من خواست  یکه جنابعال  همونه  نیا  - 
 اثبات دست خودشون بوده و برداشتنش.

نفس  د، یکش  ی قیعم  فسن توانگار  تبد   یهاش  م  ل یگلوش  که   شدنیبه سنگ 
 که آن دختر دستش هست.   یزی... از چینفسش گرفته بود. آر

 لب زد:  روشروبه
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 تو... .  - 

 *** 

 )تپش(

که حاضر کرده    یو بازنده شدنمون رفتم سمت اتاقم و لباس  نای از رفتن سات  بعد 
شد با برخوردم    یکه قدم گذاشتنم مساو  رونیبرم ب  خواستمی. مدم یبود رو پوش

کردم و خواستم از    یا چرا خنده  دونم ینم  زدن،یهاش لبخند مبا عارجون. چشم 
 کنارش رد بشم که مچ دستم رو گرفت و فشرد.  

 حرص بود. رو بهم لب زد: یخنده از رو نی! ادم ی...فهمآها

 ؟یکنی چرا از من فرار م ،یوقت؟ حاال بود نیا یریکجا م  - 

 زدم:  یبهش لب رو

 ... کنمیفرار نم یچیمن از ه - 

 ! یکنیآره فرار م گفتیحرف دلم که م برخالف

 و رفت. د یبه موهاش کش یدست

حالم رو دگرگون   یلیبند خ هام شکل گرفت. گم شدن گردن دوباره رو لب  یلبخند 
ا از  و  بود  نم  نکهیکرده  اما من عاشق عارجون   دونستمیرازش رو  بودم؛  کالفه 

 اشتباه بود. کردم،یازش فرار م د یبودم، نبا

و آرامش وجود بود.    های کیتار  ییروشنا  یمکان برا  کیدو روح تو    دار ید  عشق
 من که به عارجون تعلق داشت.  تو قلب یساختمون نی اسم ا نه،یعشق هم
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 **** 

 (نای)سات

تو   یزیبودم که چ  نشسته   کار یساعت بود که ب  کیم کام گرفتم، حدود  قهوه  از 
که به ذهنم خطور کرده    یزیمزخرفم؛ اما با چ  یهااز حرف   نمیزد، ا  رجهیذهنم ش

 به همراه داشت. یآرامش رو با ناراحت کردمشیم یبود... اگه عمل

کردم و روندم   از سالن رد شدم و رفتم سمت موتورم و روشنش  یفکر اضاف  بدون
 .کردیکه حاال ورودش ممنوعه بود؛ اما من رو آروم م  یم یقد  یسمت خونه 

 شده بود.   ر یروم. نگاه کردم، انگار پبه قصر باشکوه روبه  دم یرس  قه،یاز چند دق  بعد 

پاس خورده رو گرفتم در رو باز کردم که خاطرات تو ذهنم وول خوردن و   د یکل
 کرد.   ایهاتش رو برام جوصفحه یبه اسم زندگ یمیقد  یگرد و غبار کتاب

به صندل  نگاهم م  شهیپدرم که هم  یخورد  داستان  به   گفت،یبرام  نگاه کردم 
  ی ادآوری و  قطره زمان ر نداشت؛ اما قلب من در عوضش قطره   یتاکک یکه ت  یساعت

هامون، . نگاهم رفت رو صورت چهره گفتیم  تاکک ی و زنگش در گوشم ت  کردیم
 رو تابلوها... . 

 . آوردیمن رو از پا در م میزندگ  یبود، شوم ز ی انگبرام غم یهمه چ گهید

 به اسم شوم هست؟  یزیمگه چ یول

 !اه؟یقدر بد و س ن یمن ا هیاون فقط افکار جاهالن بود پس چرا زندگ اگر 
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از خاک دراز کش  نیزم  یرو ز  ی... رودم یپر  عطر داشت.   مینیب  ر یمادرم. هنوز 
با صداچشم اما  مرگ که منفجر شد،    یبه اسم گلوله   یاگلوله  یهام رو بستم؛ 

 من قاتل روحمم... من اون رو کشتم. ،یچشم باز کردم. باز اون ترس لعنت

صورتم پهن بود، رو به    یکه رو  یاه یبهم دست داد، با گر  ی حالت خفگ  دوباره
 یرو  حرکتیکه حاال مثل ربات ب  زم یعز   یهاعکس لب زدم، رو با آدم   یتابلو

 عکس خشک شده بودن لب زدم: 

باچرا  -  خ**  یزندگ  یادامه  یبرا  د ی...چرا  آدم ا یاز  و   هیتغذ   یکش*نت 
االن    ن،ینبود  ایاگه شما ماف  زه؟سایاز شما انسان م  هان ی...ها؟ مگه انیکردیم
 . نیبود شمیپ

ز  دم یدوباره کش  ق یعم  نفس استشمام کردم.  دوباره  رو  خاطرات    ی بو  یادیو 
 گذر زمان.    یقلم شکسته یجوهر، بو یبو داد،یسوخته م یکاغذها  صفحه

فراموش  یخاطرات  چه با خود در گورستان  تصو  یرو  چه    رها،یمدفون کرد! چه 
به نام ابهام    یارو در پرده  یدر گوش  یهاها رو، چه گفتگورو، چه حرف  هایزندگ

 گذاشت... . 

 ست یرو که دستش ن  یزیها دنبال راه نجات و فرار آدم چدنبال رازهام و اون  من
 . شنیمن م ر یها نجات رو که اسرو اون قی. من حقاخوادیرو م

قلبم تو    یبرگشت. صدا  از اون محل جدا شدم که راه نفسم به وجودم   یلبخند   با
  ی زیها رو دارم و چکردم؛ اما منم خون اون   هیهام بود. از پدر و مادرم گالگوش

همه   خوام یم  گهیهمونه. من با قضاوتشون اشتباه کردم، د  هیکه تو رگ آدم جار
 انجام بدم.  شهیاز هم تر انتقام رو مصمم خوام یم گهیرو بدونم، د یچ
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 روندم به سمت پرورشگاه... .  دفعهنیرو دادم و ا گاز 

 *** 

بود دل کندم و نگاهم برخورد به اون پسر، تنها    یکه تو مغزم جار  اهیس  یماده  از 
که شدم    کشی. نزدکردیمشت م  یو آن  کردیدستش رو نگاه م  شه،یبود مثل هم

 ش دست گذاشتم و لب زدم:شدم و رو شونه شیمتوجه انگشت خون

 چت شده؟! - 

هام آتش بود از چشم  یکه یدستم رو پس زد و نگاهش رو که حاال ت  یپرخاشگر  با
و لب   د یکش  یکرده باشه نفس راحت  هیآن انگار خودش رو تخل  ک یگذر کرد و  

 زد:

 مربوطه؟ - 

 زدم: لب

 ... مثل امثاالت!یستیمظلوم ن ایتو ساده  یدونیم - 

 زد: لب

 ! ؟یچ یعنی - 

 بهش گفتم:  رو

خط صاف    نیرو ا  تش یچون ذهن  دونهیکه ساده باشه همه رو ساده م  یآدم   - 
تو   ،یستی. تو ساده ندهیخود نشون مباشه خودبه  گر لهیکه ح  یاما آدم  ره؛یم

. یکنیسنت درست فکر م   نی. با اینیبیم   د یخودت تهد   یو دوروَور رو برا  یعاقل
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ها رگ آدم   رونهستن که کشندن مثل آتش جهنم د  ییهادوروورت فقط سم
 . ضیمر یهاثابتن با ذهن

هام حرف بزن. از  با چشم  گفتیبهم م  یسیبهم انداخت، انگار با رودروا  ینگاه
قدم  آرامش  با  و  بلند شد  رو جاش  نگاهم  تند کرد.  اتاق تکش  هاش رو سمت 

 که توش آب جمع بود.  یکیدوختم به گودال کوچ

از  از چمن  نگاه خونه شدم. امروز هوا   یساعت راه  کی ها گرفتم و بعد از گذر 
با خودش جنگ داشت. رعدوبرق  نیخشمگ و   ی زده شد که سع   یناگهان  یبود 

 .زد یکردم تندتر به راهم ادامه بدم. شب به آسمانش شالق م

 . دهیکشبا موتورم اومده بودم شده بودم مثل موش آب چون

ب  دم یرس  قهیاز چند دق   بعد  سه نفر که نگران بودن رفتم    یهابه نگاه  توجهیو 
 سمت اتاقم و بدون خشک کردن خودم خوابم برد.

 *** 

 )ناشناس( 

 بهم لب زد: رو

 انجام بدم؟!  د یرو با کار نیچرا ا - 

 :گفتم

 ،یهست  یماهر  گر یاون نقشه بود؛ اما باز  یتو از اولش هم وارد شدنت به زندگ  - 
و    منیبهم کمک کن د  خوام،یخوب گولت زده. من فقط انتقام م  یلیاون هم خ
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که تمومه فقط اون    منیدارم، د  ییهانقشه  کی. من  میببر  نیاون دوتا رو از ب
 ... . نا یاز سات یعنی میکنیدوتا موندن. اول از وحشت و آرامش استفاده م

 زد: لب

از گرفته انتقام  که گ  یکیاز    یخوایچرا؟ چون م  یدونیم  ، یتو از سگم کمتر  - 
م  ی ول  یریبگ آماده   ییهاخواسته  کی منم    کنم،یکمکت  رو  نقشه  فردا  دارم. 
 . کنمیم

 *** 

 (نای)سات

 یم زده شد، دوباره پلکخسته  یبه دوگو  ییرو آروم باز کردم که گرما  هام پلک 
 روشن شد. دم یزدم که د

. بعد از رم یبگ  یاقهیدوش چند دق  کیشدم و تند رفتم سمت حموم تا    ز ی خمین
و بعد از    دم یچیم رو دور خودم پحوله   د،یطول کش  قهیاتمام دوشم که پنج دق

 موهام رو شونه کردم و لنزم رو به چشمم زدم. دن،یلباس پوش

  ی کیکه تو دست    یداشت... مثل قلب   یاخفه  یخونه امروز هوا  ن،ییسمت پا  رفتم
 .توچشم شدم تک گذر کردم که با عارجون چشم ها رو تک. پله شهیله م

 و تپش هم حضور داشتن. کایکه ال  وندم یکرد که به جمع بپ  اشاره

 خند.به لب داشت و تپش کج یاخنده  کایال

 نشستم که عارجون لب زد:  رفتم
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  ر یتگ رو خراب کنم. امروز باندش دس  منید  یکارها  خوام یبهت گفتم که م  روز ید  - 
تو دستمون هست    ستیکه به نفعش ن  یفرار کنه، مدارک  خوادیشده و خودشم م

مدرک به درد    نیبند دست اونه اگردن  م یکه مطمئن نش  یحال تا زمان  نیبا ا  یول
از نقشه    یادیو قسمت ز  هبند مدرک اون گردن   نیتربزرگ  د یچون شا  خورهینم

کجان    ستیهم دم به تله بدن. معلوم ن  نای. فقط مونده رهام و هالدهیبه اتمام رس
 . ست یمعلومم ن منید یو در هر حال جا

اون باند چند ساله با   نکهی هام نقش بست. از ارو لب  یخبر خوش لبخند   ن یا  از 
 نقشه نابود شد.  کی

باند داشت   نیها ظاهرا  اسال  ی. طشد ینم  نیشدن وگرنه همچ  ر یگغافل   هااون
 شده بود. فیو افکارهاشون ضع شد یرنگ مو کم  دادیرتش رو از دست مقد 

 به اسم خودش غرق بود. یتالقجام بلند شدم و عارجون هم مسکوت در با از 

 گرفتم.  شیرو پ رونیبدون توجه راه ب پس

 د یها گذر کردم و کلچمن   یشروع کرده بودم. از رو  یپرانرژ  ار یروزم رو بس  امروز 
قرمزرنگم شدم.   نیبه اطراف سوار ماش  توجهیرو دور دستم چرخوندم و ب  نیماش
جواب    یکرد، با مکث  ییخودنما  میرو گوش  یناشناس  یکه سوار شدم شماره  نیهم

. با عجله د ی چیهام پمخلوط ترس درون گوش  یاون پسر با کم  یدادم که صدا
پام رو روگفت که به سمت پرورشگاه برم  گاز فشار دادم و خواستم زودتر   ی. 

 برسم.
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وقت  ک ینزد  یهااز کوچه   ی کیتو    دم ی چیپیم  داشتم اما  خواستم   یپرورشگاه؛ 
آ  به  نگاه  نیماش  نهیدوروورم رو چک کنم چشمم خورد  اون  لبخند    یو  با  که 

 .  کرد یداشت نگاهم م

از همه چ  کی تا خواستم حمله   دهی پس کش  یلحظه دستم  و  ابزار   یاشد  کنم 
نشدم    هوشی ب  د یبودم، اون که د  یهوشیبه سرم برخورد کرد و رو به ب  یمحکم

 مطلق... .  یکی دفعه تار ن یسرم که ا یزد رو گهید یکی

 *** 

و مغزم تازه روشن   د ی باز کردم و نگاهم دور و اطراف چرخ  زدم و چشم  یپلک  آروم 
تار اتاق  حرکت  یکیشد.  خواستم  طناب  یبود،  متوجه  تازه  شدم که   یکنم که 

 هام رو در حصار خودش قرار داده بود.دست

چ  من دو  به  سرپا  سفت  ز یرو  و  جلو  ی محکم  موهام  بودن،  رو    ی بسته  صورتم 
 پوشونده بود و دهنم خشک شده بود. 

شد که متوجه   دهیکوب   یدر آهنلحظه گردنم درد گرفت که در همون حال    کی
 شدم، نگاهشون برق داشت.  منیو د نایهال

ا  کشهی طول نم  یلیبود؛ اما خ  شهیکه از جنس ش   یبرق ها در خود  نگاه  نی که 
 منیهاشون گذر کرد که دچشم  یاز رو لکسمیبشکنه، سرم رو باال گرفتم و نگاه ر

رو در   دادینشونش م  رو  هام دندونمهی قدم اومد جلو و لبخند کجم رو که ن  کی
پ با مشت زد رو  چوند یدست گرفت و سرم رو  برا  م؛دهن  یو   یمن درد  یاما 

 نداشت.

 .کردم یهام رو در خودم کنترل موقته درد یلیکه خ  یمن یبرا
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پس لبخند  اومد،یتازه خوش هم م اومد یاز من بودن که بدم نم یوجود هااون
 به صورتم لب زد: رهیو خ د یرو گشادتر کردم که دستش رو پس کش

قراره بمیمادرت   هیشب  یلیخ  -  برمال   ییزهایچ  کی  خوام یم  یری! حاال که  برات 
که   یمن جون دادن، فکر کنم با خبر باش  یهابشه، مادر و پدرت که تو دست 

تا آخرش   یمحافظ  چ یه  ،ییگو  چیرفت ه  ادشون ی  یها ازتون مراقبت کردن ولاون
نبود    کاینحس ال  هی افیقخوب بود اگه    تونیگریباز  ی محافظ بمونه! ول  تونهینم
قدر تو همه جا نفوذ   نیکه ا  دونمیم نمیو ا شناختمیوقت نم چیشما رو ه د یشا
که    یوقت ستین یهمه چ انیپا نیا یول  رکردنیکه راحت باندم رو دستگ  نیدار

 . شهیاون خواهر دوقلوت هم پا به تله بده کار من تموم م

خال  حرفش رو  دهنم  بزاق  شد  تموم  تو صورتش که    یکه  به    گهید  یکیکردم 
 یبه لب داشت، پوزخند   یکه لبخند   د یچرخ  نای. نگاهم سمت هالد یصورتم کوب

 زدم که از نگاهشون دور نشد.

بود، سمت اون    منیهش به داما نگا  نا؛یرو دوباره چرخوندم سمت هال  نگاهم
 اومد ی بود و از دهنش خون م  دهیرنگش پر  شیپ  قهیکه برخالف چند دق  دم یچرخ

م خودش  به  چد یچی پیو  شدم،  متعجب  چ  یزی.  همه  از  رو  من  اطرافم    ز یکه 
شد و   انینمازد که رهام در چهارچوب    یبود، سوت  نایتر کرد لبخند هالمتعجب

 لب زد:  نایبهت رفت که هال یتو منیدفعه نگاه د ن یا

الشه    نیا  ایته خطه، رهام ب  ان یپا   ینقطه  ن یشما هم  انیپا  خانمن یههه... د  - 
قبل از   خوام یم  یجمعش کن، جسدش رو هم بنداز سطل آشغال ول  نجای رو از ا

 ، ی خواستیرو م  شیکه نابود  یهمون  فر،انیبگم، من، شا  یزیچ  کی   رهیبم  نکهیا
 . وقت سقوط شماست. برم یم نیمن هم تو رو از بپدرت خواهرم رو کشت و 
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مرد باندش رو   کی از اتمام حرفش منم رفتم تو بهت، اون زن بود و با اسم    بعد 
 در دست داشت!

ت  یحرف  خواستیم  منید با  اما  هم    یهاش روهاش پلکشدن چشم   ره یبزنه؛ 
آروم به سمتم قدم برداشت و آروم   نایسقوط کردن و رهام بلندش کرد و برد. هال

 بار رو به من لب زد:  ن یچونم رو در دست گرفت و ا

رو هم از    من یفقط منتظر اون دوستتم که پدر د  شهیکارم با شما هم تموم م  - 
 ببرم. نیب

هام درون چشم  یگرم  یعیدفعه ما  کیشد که    یاهیحال رهام وارد س  نیهم  در 
 احساس کردم.

هام و لنزم پاره شده بود. لنز رو کامل از  هاش رو کرده بود تو چشمدست  نایهال
هال اما  شد؛  متعجب  رهام  نگاه  برداشت که  لبخند   طور نیهم   نا یچشمم    ی با 

 بود. م رهیمزخرف خ

دستش اومد سمتم و محکم شالق رو تو   یتو  یرهام اشاره کرد که با شالق  به
 .کردیرو برام تکرار م شیاتفاق چند سال پ هانیرود آورد. اف کرم یپ

 ! کننیرو زنده م هاشونی اصل دکارهای... تقلههه

دفعه بره کنار و دوباره جونم رو تو دست گرفت    ن یبه رهام اشاره کرد که ا  نایهال
 صورتم نشد!  یمحکم تو صورتم فرود آورد؛ اما مانع پوزخند آروم رو  یلیس  کیو  

اعصابش    هیکه عصب  یکس  ،یچون من آروم بودم و اون عصب  شدیم  یعصب  داشت
 ! لکسینفره ر ک یکنه، نه    هی تخل تونهیم یطرف عصب کیرو فقط با 
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 بهم لب زد: رو

 د یمن با  ها؟یزنیو پوزخند م  یبریمن لذت م  یهااز شالق  یکثافت تو دار  - 
 التماست رو بشنوم.

 زدم: لب

ها . اون کنمیم  هیهام تغذوقته از درد  ی لیمن خ   ،یرو اشتباه اومد  تارهیتو س  - 
 .سازنیروت رو مروبه یوالیه  نی و از من ا کننیم تر یوجود من رو قو

 رهام اشاره کردم و ادامه دادم:  به

رو    زننینفس مسگ پشت سرت نفس  ک یکه مثل    یاتر. قالدهآروم   تمیبا ر  - 
 .اریهات بطعم شالق دنیکش  یبرا

 *** 

 ( ی)راو

م  یرهیش   آروم  از وجودش جدا  رو  مقابلش  مثل . چشم کرد یروح طرف  هاش 
روح وجود   خواستی دفعه م  ن یکننده بود و اسرخ مرگ بودن. اون رام   یدوگو
لمس و رام کنه پس آروم و با لطافت و با   یرو کم  زشیانگطرف نفرت  یوحش
 .کردیباهاش رفتار م یگریوحش یکم

روح طرف مدنظر رو در حصار    خواستیم   کرد،یرو در دست وجودش حل م   اون
 کنه.   ر یسرخ خودش اس

 .کردیم  کشیاحضارکننده بود، موفق هم بود و داشت ت*ح*ر اون

 . کردیرو رام وجود پر از ابهامش م ز یچ با آروم بودنش همه اون
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 *** 

 (نای)سات

 لب زدم: انهیمخلوط خشم و موز یو با کم نیبا لحن دلنش نایبه هال رو

از طرف خدات هم طرد    یطرد شد؟ تو حت  یکه از همه چ  یستین  یتو همون  - 
. از وجود خودت  یتو خودت قاتل خواهرت شد  ،ی د یرو ند   ز یچ  کیاما تنها    ؛یشد 

سر خواهرت فرود    ی چون وجود تو بود که مثل گردباد طوفانش رو رو  یطرد شد 
 تو!  یشد... قربان یآورد. اون قربان

 نشدن، لب زد: ر یتاثیهام بحرف دم یدرهم رفتن صورتش فهم با

 ؟یزنیحرف م یاز چ - 

 زدم: لب

 رو برات باز کنم. ز یکه همه چ  ستمیقدرهام احمق ن اون - 

رو    شی. من همه چدادیش ماومده  انیش نشون از وجود به غلحرارت شده  نگاه
 از خودش لب زد: شتر یب د یشا دونستم،یخوب م

 . یاز من در موردم بدون شتر یکه ب  ینکرد یتو من رو زندگ - 

 زدم: لب

 ندازه ی مار هم پوست م  ،یتو منفور بود  ، یوقت آدم خوب داستان نبود  چیتو ه  - 
که    گنیراست م  ه؟یچ  یدون ی! میهنوزم همون  ،یپوست بنداز  یتو نتونست  یول

خودت رو هم   ی! تو حتمغزهاستیب  دنیتر از فرار مغزها به قدرت رسدردناک
 باخبر نبود. تیزندگاز تو از  تر شیب بهیغر کی وگرنه االن  ینکرد یزندگ



 

 
110

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

 د.نز   یحرف دفعهن یهاش کشدار شد؛ اما ااز اتمام حرفم نفس بعد 

من سوز   یبرا  ی. حرف اضافکردم   ر یمسکوت تسخ  یگو  یهم خودم رو تو  من
بودم؛ اما   یکه من تو حصار دست خفقان مسکوت  شد یم  یاقهیزبون بود. چند دق

 نوازش بودم که لب زد: آهنگ خوش  تمیر

م  یکس  ،یروان  کی!  یهست  یروان  کیتو    -  رو   خوادیکه  مقابلش  طرف  مغز 
 دست بکنه. یچهیباز

 : رهیت یهادفعه با چشم  نیبابت شکستن سکوتش زدم و لب زدم؛ اما ا یاخنده

 ! ننیب یم گهیرو با چشم د قتیحق هاوونهی... دم وونه ید کیمن  - 

ب   م قهقه تو  نیا   دونستمیم  شکیهوا رفت،  با   یاپرده   یحرفم داشت اون رو 
 بود. نیمن هم هم یخواسته کرد،یم چشیوپابهام غرق و کاد  یبو

وجود    د یبند دستش رو هم لو داده بود! شاگردن   ی. حتکردیعمل م   انهیناش  اون
 شانس منه.  نجایمن در ا

دفعه اون بود که   نیشد و ا  انیبند تو دستش نمافکرها بودم که گردن  نیهم  تو
 : زدیلبخند م

ا  -  نبودگردن  نیدنبال  ب  ن؟یبند  زود  نوچ نیشد   الشیخیچه  ب!   یالیخینوچ... 
 .ستیخوب ن

بود،    میهام رد شد و رفت. تنها من بودم و رهام که تو چند سانتچشم   یاز جلو  و
 لب زد: کرد،یم ضیهام رو مراغواگرش درون چشم یهاچشم
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من از اولشم نقشه بودم و تو    ،یپا به تله بد   هایراحت  نیبه هم  کردم یفکر نم  - 
 !یخودت رو باخت هاتیبه موقع تیاعتمادیبا ب

 زدم: لب

 اعتماد ندارم. یریمن به غافلگ  ستم،ین اعتمادیمن به خودم ب - 

. باخبر نیسرد زم  یهااتاق رو ترک کرد. خون دهنم رو تف کردم رو پارکت   اونم
 بود.  یقصدشون چ کهنیبودم از ا

تله    یتپش بکنن تا پاهاش تو  یبرا  یامن رو طعمه  توننیم  کردنیفکر م  هااون
خ اما  خ  الشونیبره؛  من  بود.  ا  ی لیباطل  از  م  نجایزود  فکر شمیرها  االن که   !

خودشون پهن    یها براهست که اون   یاحمله   نیبهتر  نجایوجودم تو ا  کنم،یم
و گلوله  برا  یکردن  رو  دستم  هدف گرف  یتو  زهر گلوله   تن خودشون  تو  تا  م 

 بشه.  ین جاسازمغزشو

به ظاهر مجهول در لپ    یمعادله   کی فقط    هان ی ا  ست،ین  یتصادف  چیه  هان یا
 معقوله.  یهااتفاق

 *** 

 )تپش(

و اون پسر کوچولو که تو پرورشگاه    ایلع  یعنیدونفر    ن یا  یها بهت به حرف   با
ازش   یینداشتن که آوا  تمیر  گهیصدام د  یبودن گوش سپرده بودم. انگار تارها

 . ادیب رونیب
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شدن؟   هاوون یعکس از باندشون خوراک اون ح  ک یخاطر    پدر و مادرم به  یعنی
 لب زد: ایبوده! نگاهم هنوز هم بهت داشت که لع من یهمش کار پدر د

 فر انیاون خودش رو شا  نا،یرو دادم به هال  کشی و ف  دم یبند رو دزدمن گردن  - 
د فکر کنم  و  زد  سات  منیجا  و  تموم کرده  االن  زندونر   نایتا  ا یو  راز    ن یکردن. 

و   کنهیم  یو پدرش افشاگر  منید  یهات ی فلشه که از تموم جنا  نیبند اگردن
بند شما رو نکشتن. پدر گردن  نیخاطر ا  ها فقط به. اون کنهیها رو نابود ماون
ا  منید سالگردن  ن یدنبال  و  بود  دبند  م  منیها گشت،  چه   نیدونیهم که 

ما  ییهاگناه  من  نکرد.  ساتکه  م  نایدر  از   شناسم،یرو  قبل  ساعت  چند  مادرش 
رو به مادرم امانت    کایو ال  نایخبر داشت و سات  رنیمیم  نکهی ها از ابرگشتن اون
ها . اونمینشد و متاسفانه مادرم رو هم از دست داد  دایپ  زشونا  یسپردن؛ اما رد

 . خواستنیدختراشون م یآسوده برا یتنها زندگ

 رفتن. رونیبا اون پسر ب و

شد   میتاپ که تنظبود، فلش رو زدم به لپ  شم یمدت عارجون هم پ  ن یتمام ا  در 
فاش    نی! امیها برمال شد. ما امروز انتقاممون رو گرفتو حرف  ر یتصاو  یسر  کیو  

دهیهمه چ  یکننده ثابت وقت  منی!  هم  پدرش  شده،  تموم  به   نیا  یکه  مدرک 
پل تن  شهیم  ر ی برسه دستگ  سیدست  نکنه.  فرار  اگه  حاال وجود   مینگران  هافقط 

  ن یطور. عارجون رفت تا ا   ن یممنوعه هست، عارجون هم هم  ی تو اون جا  نایسات
 . میبود ناینگران سات یمنم رفتم تو فکر، همه س،یرو بده دست پل هال یدل

نگفت   یزیجاش رو فقط اون پسر کوچولو با خبر بود، باخبر بودم؛ اما چ   نکهیا  از 
فقط گفت   داد،یرو نشون م  یاگهیحرف د  کیبود؛ اما نگاهش    ایفقط همراه لع

 از وجودش آشنا کرده.  یقیاون رو با حقا نا یکه سات
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 . ستنهیک  یعشق هم قاط یحت  ستین  یشدنها تموم آدم  ینهیک  واقعا  

عمل  م،دیکش ی قیعم  نفس وارد  فردا  بود  بعدش هم مقصدمون   میبش  اتیقرار 
به گفته  سیپار ماون  ایلع  یبود.  فقط  ا  خوانیها  غبار  و  وارد گرد  رو    ن یمن 
 باطل. الیخ یزه یکنن ول  تیحکا

مطمئن  زهایچ یلیاز کارهاش معلوم بود. هنوز از خ نیتا ته بود، ا نایهال ینه یک
 ست.زنندهرفتارهاشونم گول  یهاشون حتحرکت  هاز ی چ یبعض ستم،ین

حاال هم    ن یکنم، اون هم  فیکلمه توص  کیتو    تونمیرو م  نهیک  هی سا  کی  مثل 
  ن یمردمان ا  زنن،یم  تنه یکه خنجر به س  ستین  نهیک  یاز وجود منه، از رو  یاتکه 

 .خرنیجهان به شرط چاقو دل م

 *** 

 (نای)سات

 دهیته کش  گهیکه د  ییو منم پر بودم از افکارها  گذشتی از نبودشون م  یساعت  چند 
هام هام کبود شده بودن و نفس. دست دیباریوجودم م  یبودن. عرق سرد از بدنه

شد و صورت   دهیبهم کوب  یکه در  آهن  رفتیم  یهام رو به خاموشکشدار، چشم
 .د ش دهیسرد کش نیزم یرو منید یدهیبادکرده و پر

 نن؛یب ینم  یول  کننیفقط نگاه م  هایرنگ تعجب به رهام نگاه کردم. بعض  یکم  با
ا با  فهم  نیاما من  رهام  م  دم ی نگاه  د  خوانیکه  رو   ر یز  منیبا جسد  پام حالم 

 یهمچنان رو  می. نگاه وحشارنیدر ب  انیدگرگون کنن و خشم وجودم رو به غل
 مکان رو ترک کرد.  و د یکوب  منی د جونیب یپا یرهام بود که پاش رو رو
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هم  دم یکش  ینفس حس  از    یشگیکه  وجودم  خشم  اومد.  سراغم  به  دوباره 
 ی هاچشم   تونستمیم  دهیرو فوران کرد، ند   ی دوباره آتش جهنم  شیته  یهاشلعه 

اگه دستم بسته نبود، االن    کردیم رو تصور کنم. سرم به شدت درد مسرخ شده
عنا نیا  یالشه  رو هم مورد  م  تیکثافت  عذا  یول  دادم یقرار  رو درون   باون 
 . کشهیجهنم م یهاشلعه 

روح خدا رو تو وجودش    یاون پاک  خوردم،یداشتم تأسف م   کنن،یعفو نم  هااون
تو وجودش دم  ر یشده بود رو ز  دهیآلوده کرده بود و خلوص روح خدا رو که 

 .بردیسوال م

 جهان بود. نیفرد ا نی کارترمن گناه  یبرا

 م شهیداشتم. ر  یبی بهتر بودم؟ من با خودم غر  نیگه من از ازدم، م   یتلخ  یخنده
زمان فکر    ستادم یجا دست و پا بسته ا  نی داشت! حاال که ا  یب یبا وجودم حس غر

بود! من اشتباه نکردم، من راه   دهی زمان گله کردن از خودم رس د یکردن دارم. شا
 یمن رو نفهمه ول   ی کس  د یشا  ،پام   یسنگ جلو  یدرست رو صاف رفتم... با کم

 .فهممیمن خودم رو م

 تا قانع بشم.  کنمیم فیخودم رو توص من

من رو    ی . کسفهمنی ها مها، بهتر از حنجره. چشمفهمنیها مکور رو گره   یمعن
 . یاهیپر از س  یزندگ نیکورم تو ا   یمن گره فهمه،ینم

  زدم؟ ی رو گول م  یمغزم به درد اومد. من داشتم ک  ی تو  ییفکر بودم که جا  در 
 .زدم یرو گول م گرانیمن فقط به ظاهر خوب خودم و د
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تا من   آوردیکم داشت بهم فشار مهمه حرف زدن درد داشت و کم   نیاز ا  مغزم 
 !ارهیرو از پا درب

 *** 

 ( ی)راو

اعصابش    یتا حدود   کردینگاه م  تور یش تو نگاه اون دختر به مانشده  رهیخ  نگاه
 .دادینشون م یو وجودش آروم شده بود و خود  ل یتحل

م  ن یا رو  شنه یک  خواستیدفعه  وحش  یرو  رو   یدخترک  حالش  امروز  که 
 !ارهیدگرگون کرده بود در ب

 چرم رو برداشت و به سمت اتاق قدم برداشت. شالق

آور بود؟ دلهره  قدر ن یاون مرد انداخت. چرا نگاهش ا  اهیس  یاهبه چشم  ینگاه
که حال    یدخترک  یسرخ گرفت و چانه  ینگاهش رو از اون دوگو   یبعد از مکث

 خواب بود رو در دست فشرد. 

 *** 

 (نای)سات

دستش شالق    دم،یو نگاهش به من رو د  نا یشدن هال  کیتار بود؛ اما نزد  نگاهم
 چرم داشت.

تنم فرود آورد.   یهاش کردم که شالق رو باال گرفت و رومچش   یحواله  ینگاه
صدا  یجور شناستخون  یکه  رو  زخم  دم یهام  و    یهاو  باز کردن  سر  درونم 
 به رنگ تلخ صدا دادن.  یهاوارهید
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 زد: لب

! امروز دادم بشورنش پس منتظرش  ؟یبزن، التماسم کن! منتظر فرش قرمز  غیج  - 
 نباش.

 .دادیم یمن نبود. بهم انرژ ادیفر دنیشن قیبا نمکه! نه اون ال کردیم فکر 

اما من    ندازه؛یو ترس تنها آدم رو در جدال م  میب  خواست،یرو م  ادم یفر  اون
رو نوش    شیهام وعده خوو با ناله  رهیتا او با وحشتم نفس بکر بگ   دم یفرصت نم
 خوراک براش گنده بود. نی، ا جان کنه

شالق و دل کبود    نی ا   بیخموش شدم، من فر  ادیز  یهابودم و مثل زمان  آروم 
 .خورم یرو نم فیکث  نیا

 من که روح ندارم! یهاست ولزدهجنون فیش روح نحتنها خواسته  اون

 گاه بود و اون احمق بود.شب مثل قتل  اون

 لب زد: دوباره

 احمقتم که همتون رو بسوزونم. یهافقط منتظر اون دوست - 

ا  سرم  دفعه ظاهر اون   نیباال بود، جوابش رو ندادم که درب دوباره باز شد و 
دست و اون هم  دم ی. من براش عشق ورزدم یکرد، رو د  رم یکه غافلگ  یپسرک، کس

 بود! طانیبود. اون بچه ش هان یا

 و لب زد: نایسمت هال اومد 

 خاله اون واقعا قاتل مادرمه؟  - 
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 خالشه!  پس

 لب زد:  نایهال

 ؟یرو تموم کرد اتیهاش! تو که عملآره... اون و دوست - 

 :دم یرو بشود پس غرمادرش روبه یبچه حق داشت با قاتل اصل اون

که کرده. اون   یفیکث  یبا کارها  هاش،یاحمق اون قاتل مامانته، با خودخواه  - 
از کار گذشته باشه   دلش فاسده، نذار تو رو هم به گند بکشه، هر چه قدر هم کار 

 اون مادرت رو کشته نه من... . 

 صورتم فرود اومد. یکه رو  نایهال یلیشد با س یحرفم مساو نیا

 *** 

 )تپش(

اعدام بشه.   د ی. به وقتش باکردیکردن... ههه داشت فرار م  ر یرو دستگ  منید  پدر 
رو شکست داده بود و مدرک رو دست من داده   نایبود. اون هال  نجای هم ا  ایلع

حالش از    کای. الشدم ی. داشتم تو خودم غرق مستیبود پس وجودش حماقت ن
امروز قراره خواهرش   یولبد بود    یادینبود خواهرش ز  یمرده بهتر نبود، برا  ک ی

 .میرو نجات بد 

 نیآخراون    نم،یخبر بب  نیا  دنیرو موقع شن  نایهال  یهیافیدارم ق   دوست  یلیخ
با اون    دهیپس کش  د ینفره که  امهره سوخته  کیبشه،  از  اون  قماش   نیست، 

 .ستین

 *** 
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 (نای)سات

 نا یکشدار هال  یهارو بست و رفت نفس  یکه پسرک درب آهن  قهیاز چند دق  بعد 
هاش رو با شدت صورتم قرار گرفت. نفس  ی  چند سانت  ی تو  قی دوباره بلند شد و دق

از حرارتهاصورتم فوت کرد، چشم  یرو بود خبر م  یش  تو وجودش  . دادیکه 
ن  یواکنش  د ید  یوقت من  طرف  خعقب  ست یاز  و   یهاواره ید  هب  رهیگرد کرد 
 رنگ لب زد: یاقهوه

 جان یکه ا   ی. تا وقتیم رو باهام بد کنرو بهت ندادم که خواهرزاده  ن یمن حق ا  - 
 . م برسم وگرنه...  تا من به خواسته یدهنت رو ببند  د یبا یهست

  کردمیم   یتوچشم بازباهاش چشم  نکهیانداخت. من از ا  منیبه جسد د  ینگاه
هامون از جنس هم بود؛ اما هاش تنفر داشت. چشم چون چشم  اومد یخوشم م
 نه! لب زد: سهیقابل مقا

!  ستین  ی! اون عشقم بود؛ اما من کشتمش پس به تو هم رحم؟ ینیبیاون رو م  - 
 قدر خطرناکم.  بفهم چه گهید

 لب زدم: زدیموج م یکه توش مسخرگ  یلحن با

به زبونت    د یداره، نبا  ینیمگه امثال تو هم از عشق باخبرن؟ عشق ارزش سنگ  - 
تعبشیاریب عشق  به  رو  تندشون  قلب  تپش  تو  امثال  دل   یول  دنیم  ر ی . 
که کدوم وقت و زمان خودش رو   دونهی. اون خوب جاش رو مستدهندهبیفر

رو کنار    یخوب  یو گاه  یبد   یو خوب کنه. اون گاه  نهیاز جنس ک  یاشهیوارد ش
 دهیطورم جلوه م  نی . همارهیبد و خوب رو به نفع خودش در م  یو خاطره  زنهیم

.  شهی م  مونیمشت نجاست وارد زندگ  ک یکه    بهیفر  نیهم  قیو درست از تصد 
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خودش  دتیاز اون درون پل خوادیو م اد یجودت بدش مقدر قلب تو از و هر چه
 .ادیب رونیب  ز یانگرو آزاد کنه و از اون قفس نفرت

براق کنار اتاق بزنه و   ی شهیش  یبود که دستش رو رو  یکه زدم کاف  یحرف  نیهم
زخم رو  چشم   یخودش  با  رگ   ییهاکنه.  از  که  فوران  روح  آتش  حاال  هاش 

 رو بهم لب زد: نیسرخ رو داشت، خشمگ یهاشلعه 

  ن یماریتو ب  یها! حرفیحرف بزن  مارگونهیقدر با لفظ ب  ن یباهام ا   یحق ندار  - 
 انتقامه! یبرا کنمیم یکه عقلشون از دست رفته، من هر چ

 کرد و دوباره ادامه داد:   یزد و بعد مکث یمکش مرگ لبخند 

هاش به حال االن  بخشه. اون وجود من رو از سوخته لذت  یلیطعم انتقام خ  - 
 !ز یآممرگ ی  هااز عنصر  یکیآورد. اون وجود از چهار عنصر  مهمه. انتقام؛ 

 یبو  دم یکشی که م  یپس و خفه بود و در هر نفس  ار یزد. هوا بس  رونیاز درب ب  و
 . شد یباعث انزجار م و  د یچیپیمشامم م اختهیاخته یخون در  یتعفن و مزه 

 ثابت شد. نیزم یکه از دهنم فوران کرد رو   یانداختم که خون نیزم یرو یتف

 *** 

 ( ی)راو

و شکست.   د یمقابلش را کش  ز ی م  یموجود رو  یزهایکه گرفت تمام چ  یخبر  با
بود؛ حاال پوچ شد و هوا رفت و   چاندهیرو پ  شینیبخشش بلذت یکه بو  یانتقام
 .دنیکار رو کش  نیها طعم  ااون
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خورد و    چیدرونش در هم پ  یهوا  یفیو کث  ید یکه پل  د یکش  یق یعم  ار یبس  ینفس
  یفکر کرد ول  یداده، به هر کس  بشیفر  یحالش دگرگون شد. در فکر بود که ک

اون دو  دهد از مغزش هم گذر نکرد!    بیکه امکان نداشت او را فر  ینفر  نیآخر
 ی زیدوباره چ  یلآورد و  یگریبه مغزش فشار د  داد،یرو انجام م  شیطرفه باز

برده  رشیدستگ اون  فر  نشد،  و    ییهاز یتمام چ  یبنده یو  بود که سرکوب کرده 
 شده بود. الشیخیب

 *** 

 (نای)سات

 نیبرام مرموز بود. در هم  ییهویشدن    بیغ  نیکه رفته بود! ا  شد یم  یساعت   دو
صدا داشتم که  تعلق  ب  ییفکرها  رس  رونیاز  بود که   یصدا  د،یبه گوشم  رهام 

 :گفتیم

. اگه انجامش  یگولم زد  ،ی داد بمیتو من رو فر ،یکارو انجام بد   نیا یتونینم - 
 ؟ ید یفهم  کشمتیم یبد 

  ن یبنز  یها بودم که بوفکر   نیدر هم  ؟ یچ  یعنی نداشتن...    تیخوب  هاشحرف
رو به شدت باز کرده بود   یبود که درب آهن  یینایو سپس هال  د یچیمشامم پ  یتو

بنز بنز  یاومد و خط فرض  ک یبود. نزد  نیو دستش  تازه    د ی دورم کش  نیبا  که 
ا از  شد  فعال  قصد   نی مغزم  چه  عصب  یکه  رهام  موها  یداشت،  دست   شبه 

 لب زد: نایکه هال  د یکشیم

تن سوختت رو هوا    یبو  ادیخوشم م  یبند ندارم ول به اون گردن   یاجیاحت  گهید  - 
 . شمیمعلق باشه. اون وقت آروم م
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شده   ل یتبد   نیقیَشَکم به    گهیشده بود، د  وونهید  نیزد، ا  شیرو آت  یفرض  خط
هست، معلوم بود    کیبود که وجود اون از جنس آهنه و جسمش هم از مکان

 ی د یشده و دوز پل  میتنظ  یشده بود مانند ربات  دهیبه ته کش  تش یاون حس انسان
آهن بود که    ز نداشت، واقعا  جنسش ا  یشده بود، اون حس انسان  ادتر یتوش ز

بست و رهام رو با  تر شد درب رو  آتش سوزناک  یست. وقتخوردهقدر پس  ن یا
 بود از جنس جهنم. ییگو  یخط فرض نیزور برد، ا

اون    هویهام بودم که  مشغول باز کردن دست   شیبه آت  رهیها خفکر   نیهم  تو
 شد و رو بهم لب زد: داشونی پسرک و عارجون پ

لع  یاز همه چ  -  اثبات  یهمه چ  ایخبر دارم،  با  برام گفته  به  رو  تازه  هاش که 
 . اومدم تا نجاتت بدم. دم یش رو شنخودم هم مکالمه  دستش اومده بود و

 ادامه داد: کردیهام رو باز مکه دست  یزد و درحال رونیبه ب یااشاره

 منتظرتن!  رونیاون ب - 

 ش رو گول زده بود و من رو نجات داده بود. نشده بود که خاله  باورم 

سوختن باعث شده بود به سرفه   یبرمال شده بود! بو  یکه همه چ  خداروشکر 
 رو از کنار پنجره برداشت و داخل آتش انداخت. یمی. فرش قد میفتیب

هام رو که باز بود رو فشردم و از که از روش بپرم پس دست  میوقت داشت  کم
به   دم یکشینفس م  یکه به سخت  یو در حال  میجا که سوز داشت دور شد اون

زدم که   رونیباشه. از درب ب   دایه انگار ناپبود ک  ی. درب جورمید ی رس  یدرب پنهون
  ک ی حالم    دم یکه د  یز یپسرک پا تند کرد سمت اون طرف، دنبالش رفتم که با چ
تنها هال بود و حاال  با  نایلحظه دگرگون شد. در رو قفل کرده  درون   د یبود که 
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دستم حس کردم و از فکر در اومدم، عارجون   ی رو  ی خودش بسوزه، دست  شیآت
 د، اون پسرک دوباره لب باز کرد:هم کنارم بو

گناه خالمه ازش متنفر شدم اونم   دم یفهم  یاالن روح مامانم در آرامشه، من وقت  - 
 تا حد مرگ. 

 دار ینبود ب  نایهال  یبه صدا   شباهتیکه ب  یادیفر  یکه صدا  ستادم یدور ا  یکم
صداش قطع شد و   قهیاما بعد از چند دق  زد؛یم  ادیفر  یشد. به شکل وحشتناک

 .اومد ی به تنش م دهیچسب یهاتن سوخته و آهن یتنها بو

 عمل کرده بود. انهیناش قدر ن ی ا نایتعجب بود که هال یجا برام 

م ههه االن حتما   وقت  ادیفر  خواستهی...  به خاطر  و  بشنوه  رو  ز یمن    یادیکه 
 شده.  ر یصرف شده بود غافلگ 

 غیج  یبه اسم افکار بودم که صدا  ینجالب شده در مگرد و باد، گم  ی  حوال  نیهم  در 
شد و چند نفر به   دهیآسفالت کش  یعدالت رو داشتن رو  یکه بو   ییهاکیالست

 سمتمون اومدن. 

هاش  اخم صورتش رو پوشونده بود؛ اما چشم  کا،یرو سوق دادم به سمت ال  نگاهم
؛ اما با مواج آرام نگاهم شروع به گردش کرد  ییایداشت. در  یاز خوشحال  یاحاله
به نام   یاز اون پسر نبود. عجب زود عمل بود. سرد، بدون حرف، عضو  یخبر

با قفل شدن مچ دستم   هیانبعد از چند ث  یچشم رو در خود غرق کرده بودم که حت
بند سرد  بند نقره هم من رو از خودم جدا نکرد. دستخفه، دست  یاتوسط حلقه 
من که جرم نکردم،    یول  میبود  ز یبرانگما افراد شک  میحضور داشت  جان یبود چون ا
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اون همه جا هست نه    یهاور کرد. رد انگشترو شلعه  شیخودش اون آت   نایهال
 من! 

 *** 

هفته    کی کز کرده بودم.  از وجود خودم    یکننده کنارخفه  یهاواره یبه د  رهیخ
ا   یهمگ رو  بود  جان یروزمون  تو هممی گذرونده  با  خوش  یزن  یحوال  نی.  چهره 
 سرشار از آرامش وارد شد و لب زد: ینگاه

نیجواب د  ن،یآزاد  -  انگشت کس  یا  ا  زده بود    شیکه اون مکان رو آت  یو رد 
 معلوم شد، کار خود مقتول بوده.

 رونیب   یمحکم به سمت خروج  یهاد و با قدم م به وجود اومچهره  یرو  یلبخند 
 ها بودم.از اون نگاه الیخیاما من ب کردن؛ینگاهم م یجور  کی رفتم. همه 

که    ییکف فرود آوردم و از اون جا   یرو  ینشدن هام رو با آرامش وصفقدم   پس
شون  که چهره  کایاومدم. رفتم سمت عارجون، تپش و ال  رونیپر از افراد بودن ب
 عارجون چشم دوختم که لب زد: یبه نگاه زغال یاخم داشت و سوال

کثافتم   یکردن اون عمو  دایتنها راه پ  ه،یترک  میمقصدمون عوض شده. قراره بر  - 
 ! نهیهم

 تعجب بهش زل زده بودم که ادامه حرفش رو زد: با

بود که گفت دستش    جان یقبل ا  قهیدام بشه. چند دقامروز قراره اع  منیپدر د  - 
نابود کردن خوانواده تو  هنگام  با عموم  با  کیم  تو  د یکاسه بوده.  اون    ی دنبال 

 بگردم. هیترک
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هام مشت دست  خورد،یکه خوش نبود به مشامم م  یینجاست و بو  کهن یا  از 
 شده بود. ر یشد و حالت انزجار به وجودم سراز

 *** 

 )دو ماه بعد( 

رو در خود   یموجود خطرناک  داد،یمرگ م  یکه بو  یارو که در پرده   مارم یب  گاهن
 زنده کرده بود رو تو کاسه چرخوندم.

  ی . از درون اخم کرده بودم ول میاومده بود  هیشده بود که به ترک  یدو ماه  با  یتقر
 به وجودم غرق بود.  ییم حالت آشنالبخند خونسردانه رو چهره کی رونیاز ب

 ی وجودم روانشناس  نی زهر  یهادنبال عموش بود منم در پشت استخون  عارجون
اما    کایشده عوض شد. ال   ن ییبه وقت تع  هاز یچ  یلیچند ماه خ  ن یا  ی. طکردم یم

 واقعا  عوض شده بود... آروم بود. 

ا   اما پشت  زهردندون  نیمن  داشتم،  زهر  حت  یهام  رو   یکه  خودم  وجود 
. مغزم انگار زنگ زده و قلبم به کردیم  ل یبه خاکستر تبد   دیوعده مثل اس وعده
 .کردیپمپاژ م وجودم  انیرو به شر یجهنم یهوا آتش یجا

 شیم رو واسم به نماکه انعکاس چهره  یانهییو نگاهم رو از آ   دم یکش  یقیعم  نفس
بود و فعال     یم روانشناسبه تن داشتم. من رشته  یگرفتم. روپوش آب  گذاشتیم

به زنگ در اومد، شماره ناشناس   لمیکه موبا  دم یروش کش  یالزمش داشتم. دست 
 بود، تماس رو وصل کردم که مخاطب لب زد:

 سالم خانوم روانشناس. - 
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 حالت ترسناک داشت لب زدم:  یکم  صداش

 بله، خودم هستم، عرضتون؟!  - 

 زد: لب

  گم یکه م  یبه آدرس  یسر  ک ی  خواستمی کردن، م  یراستش شما رو بهم معرف  - 
به خاطر    یخاص  مار ی. بنیایب باهاتون    یخصوص  خوامیموضوع م  نی همدارم، 

 حرف بزنم.

مکث  هام یا  هاشحرف با  توتو کالمم گردن  یداشتن.  رو  دستم چرخوندم،    یبند 
 داشت و لب زدم: ید یکه حالت کل  یبند گردن

 خوش! وقت ن،یکن  جیآدرس رو مس - 

 تماس رو قطع کردم. و

شدم به سمت    یاهتموم بود پس لباسم رو عوض کردم و ر   جان ی کارم تو ا  امروز 
کم که همه  بود، کم  کیتراف  ی. کمزدیچشمک م   هام ام یپ  ست یکه تو ل  یآدرس

 گرفتم و به راهم ادامه دادم.    بایز یشروع به حرکت کردن نگاه از فضا

بعد   قهیبه مقصد دو دق کیبودم و نزد  یبود که در حال رانندگ یساعتم ین با  یتقر
در ضرب   یجلو  گاردیباشکوه که چند نفر به عنوان باد  یالی و  کی  یجلو  دمیرس

ها و  دفعه رفتم سمت اون  نیشدم و ا  ادهیرنگم پسرخ  نیگرفته بودن. از ماش
 . شد یشده مرور م کتهیو افکارم در هم د کردینگاهم از همه جا گذر م

بود و تو پوستم   دهی که داشتم من رو در پوست خودم به حصار کش  یآرامش  اما
صورتشون براق شدم و کارتم رو    یاز جنس آرامش بود. جلو  یه با حالتقفل شد 
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انگار قبال  اطالع داشتن پس بدون ه اجازه ورود رو   یوزوز   چینشون دادم که 
 صادر کردن.  

عج  رون،یب  برخالف عص  بیخونه  رنگ  انیحالت  و  زن د ی وسفاهیس  یداشت   .
 که لباس خدمه داشت به سمتم اومد و لب زد:  یدپوشیسف

 !نیایآقا منتظر شما هستن، دنبالم ب - 

 ییهاقدم   ر یز  نیزم  یهادنبالش شروع به حرکت کردم. انگار کل گودال  آهسته
  یتر روهام رو محکمجمع شده بودن و منتظر  لنگ پاهام بودن. قدم   زدم یکه م
که   یمکث کرد. در  یتلخ رنگ  درب  یرو که خدمتکار درست روبه  دمیکش  نیزم

گرد کرد و عقب  کار فرق داشت، خدمت  می که گذر کرد  ییهارنگ و جنسش از اتاق
 جا رو ترک کرد. اون

همون    یهام خودنما شد که صدالب  یرو   یمرگبه در زدم و لبخند مکش  یاتکه 
رو اکو شد. در رو آرام باز کردم  راه  یکه پشت خط آدرس رو داد در انتها  یمرد
به   گار یدارش سچرخ  یصندل  یکه پشت به من، رو  یمرد  ینگاهم زوم شد روو  

  یظیغل  یهاو کام   کردیم  ییدستش خودنما  یرو  یگوناگون  ی هادست که انگشتر 
 افتاد.  گرفت،یم یگاریاز س

کردم که   یا. سرفه دی چرخیکالفه نشده بود که به طرفم نم  م رهیاز نگاه خ  انگار 
چرخ سمتم  به  م  کی.  د یباالخره  نسبتا   چشم  سالانیمرد  ت  یهابا  با   ره،ینافذ 

و بعد از   یصندل  یبهم زد که نشستم رو  یاو نسبتا  بلند، اشاره  یگندم  شیرته 
 لب زد: یمکث
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هست که پشت    یم یوخ  ضیخاطر مر  و تماس من با تو به  جانیوجودت در ا  - 
 !یندار  انیو حق عص  یحال اون رو عوض کن  د یبا  خط بهت گفتم. تو شده با زور،

رو بود. بدون حرف بهش زل ها رو زد نگاهش به روبهحرف  نیکه ا  یوقت  تمام 
بود که    نی حجم از پررو بودن نشون از ا  نیزدم که نگاهش رو سمتم چرخوند. ا

آشنا   اشیبا دن   د یرو با   ضیاون مر  ،ینزده و شده زور   یهاش رو به شوخحرف
 کنم. 

براش    یبرسم، سر  ضشیچند وقت بد نبود به داد مر  یجالب بود، برا  یعموضو
 زدم که رو بهم لب زد:  یتکون دادم و لبخند کج

 !نیبب - 

صفحه بود به طرفم   یرو  ضیاز شخص مر  یروش رو که انگار عکستاپ روبهلپ  و
 ی  آب  یهابا سن متوسط و چشم   یپسر  ییشد رو نگاه کبرا  خیچرخوند. نگاهم م

هاش گود رفته چشم  ر یپسر سرخ بود و ز  یهااما اون چشم  ؛یی طال  یو موها  رهیت
از    یگنالیبلند بود. س  و  شونیهاشم پر . موخوردیها مهاش به مجرم بود. لباس 

 . نگاه از عکس گرفتم و لب زدم:خوردیهام مته مغزم به گوش 

برا  تیدرسته رضا  -  بهتر  شهیردن حالش فقط مخوب ک  یدادم  از   یاطالعات 
 اول فکر کنم بعد قبول کنم!  خوام ی! من؟یبد  ضیمر

 زد: لب

 !یریبگ میتا تصم یروز فرصت دار کی - 
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. کردیو فرار م  د یشنیرو نم  خواستیکه نم  یزی رفتارش، چ  نیزدم به ا  یپوزخند 
قبولش    ا یتا رد    کنمیش فکر منداره امروز درباره  یتو کار بود، خب اشکال  یلنگ  ک ی

 کنم.  

 نیی»روز خوش« اکتفا کردم و سمت پا  یکلمه   کیجام پا شدم و به گفتن    از 
. صدا مثل  اومد یبا رنگ سرخ داشت م  یکه درد  یاز اتاق  ییقدم برداشتم. صدا

حال    نیبا ا  یبشنوم ول  تونستمیاز صدا رو م  یلرزون  یموش بود و تارها  یزوزه
  رون یاز درب ب  یتوجه  جیباال انداختم و به راهم ادامه دادم و بدون ه  یاشونه

 خونه روندم. ر یرو سمت مس نیزدم و ماش 

 *** 

تاپ باز کردم که با تپش و عارجون که رفته بودن تو حلق لپ   د یخونه رو با کل  در 
اون   ی گاهم کنجکاوانه رومن ن  یسمتم اومد و بغلم کرد ول  کایرو شدم. الروبه

دست  بود.  ال دوتا  سر  به  نوازش  حالت  به  رو  مبل   یو کنار  دم یکش   کایهام  از 
 داشت.  د یتاپ دنشستم که به لپ 

تو بهت. رو  یعکس مرد   دنید  با امروز باهاش آشنا شدم، رفتم   یشونه  یکه 
 یتاپ رو بست، با کمو لپ  د یخورده سمتم چرخ  گره   یعارجون زدم که با ابروها

 :دم یمکث پرس

 !ن؟یقدر داغون و پالس ن یبود؟ چرا ا یاون مرد ک - 

 لب زد:  عارجون

 برادر پدرم!  کنه،یهاش رو انکار مکه خون تو رگ  یکس  - 

 :ید یترد جیزدم با ه لب
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برا  -  داشتم،  مالقات  باهاش  حال   یامروز  انگار  داره،  الزم  روانشناس  پسرش 
  دمی عموته، فهم  دم یاالن که فهم  ینه ول  ایز قبول نکردم برم  داره. هنو  یمیوخ

 قبول کنم.  خوام یموقع برامون فرصته م  نیوجود اون تو هم

 تعجب و بهت لب زد: با

 اونه؟! یمطمئن - 

 :گفتم

 به نظرت؟  - 

 زد: لب

کنم.    سکیر  خوام یانتقام من ازش باشه. نم  یواسطه برا  کی   تونهیاتفاق م  نیا  - 
و تا ته    ونتمیکه مد   ی به خودت بسپارم اگه قبول کن  خوام یم   ،یزیتو هم برام عز

 !ام یراه رو باهات م نیا

 موضوعه.  نی خاطر همکشور به   ن یمن که قبوله، ذاتا  وجود ما در ا یبرا - 

 : گفت

 ! گه؟ید  یری باشه، فردا م - 

 گشودم:   لب

 رو بگذرونم! یطوالن یروز کی فردا قرار  ر،یشبتون بخ رمیآره، فعال  من م - 

 داشت به سمت باال رفتم. یتیکه نارضا  کای به نگاه ال توجهیب و
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برخالف گفتهراه  ی انتها  از  و  اتاقرو گذر کردم  تو  انداختم  رو  تم    یم خودم  که 
.  یاز هر حس  یبود. اتاق خال  زونیداشت و ابزار ضرب و شتم از همه جا آو  یاقهوه
 . شد یوارد اتاق م یاشهیدرب ش ر یاز ز یوز سردکز کردم. س  یکنار  نیزم یرو

که تازه   یدو زخم  یهام که پر از خط بود و ثابت موند روخورد به دست  نگاهم
کرده.   یخطبودن که ذهنم تو خودش خط  ییهابهتر از زخم  یسرباز کرده بودن ول

فاسد با   یهااز حرارت دل  فی و کث  یبشن باد موذ  میتا ترم  یها رو نپوشونزخم
 .  کشهیم  نهیاز جنس ک یزخمت حصار یرو گرشله یاون رقص ح

پوستت خودش رو رقاصانه    ر یکه ز  ی از جنس مار و زهر، اون  تر قی زخم عم  عمق
 رهیخ  ها،وارهی. نگاهم خورد به دشهیو درون وجود  آدم َحل م   کنهیپخش م

 !دم؟یرس نجایبه ا  ی  ن. من کهام زوم کرده بودشدم بهشون که ساکت به چشم 

 جا ن ی به ا  یبه اولش نداشتم؛ اما با چ  ید یکه ام  یگذر کردم در حال  یهمه چ  از 
که کردم؟ من خودم و گناهام رو کجا    ییهاکردن خونم، با گناه  فی ! با کثدم؟یرس

وسط    یگودال  کی ها تو  امکان پاک کردنش وجود نداره. اون  یپنهون کردم که حت
  ی اهیس  ،یته  یو گناه درون گودال  نفرت  نه،یجمع شدن. ک  کنمیقلبم که انکارش م
گناه و نفرت تو وجودم حالت داده شده    یبرا  ی. مرکزکننیم  هیوجودم رو تغذ 

 منه!   ینابود شدنش نابود گهیکه د  یو من بزرگشون کردم. جور

 فیرو کث  گهید  یکیها خون  که با نفسم به دست باد سپردمشون و اون  ییاهگناه 
هام امروز . مغزم، افکارم و حرفدم ی. از افکار و پاس خوردم دست کشکننیم

  شم یم  دم یکه انجام م  یکار  نیدادم بعد از ا  د یدرد داشتن. من به عارجون ام
از رو  وجود  یمن بعد   ی... اگه برا دغدغهیآروم و ب   کا،یمثل ال  یداشته باشه. 

 سرد پاشدم و با سردرد رفتم سمت اتاق خودم.   نیزم
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 ییکه دو تخت تک نفره داشت با فضا  یبود. تو اتاق  دهیخواهرم، آروم خواب  کا،یال
عوض کردم و خودم    یراحت  ی  ست طوس  کیهام رو با  از باغ و آسمون. لباس  با،یز

 ور رفتن خوابم برد.و اون ور نیتخت و آخرش با ا یرو انداختم رو

 *** 

سر کش  م قهوه داشتنتلخ   دم،یرو  دوست  و  بود  ال یتلخ  و  تپش  حاضر    کای.  هم 
اشدنیم تپش  خر   کی  نجای.  اداره  دهیشرکت  مو  الکنهیش  پ  کای.    ی هم که 

 ر یبه رنگ خون تعب  شتر یشاداب قرمزرنگ که تو نگاه من ب  ی. لباس یگذرونخوش
 .  دم یپوش شد یم

لباس  خواستمینم  یادیز  ی اسببود. موهام رو هم دم   یاساده  یتو چشم باشه، 
  یهام بمونه و کسپنهان کردم تا تو چشم  روز ی که د  ییهاسفت بستم و با حرف

سر راهم    کایکه ال   شدم یمتوجه نشه، شروع به حرکت کردم. داشتم از در رد م
دستم    یاما بعد شکالت  داخت؛بهم ان  یگره خورده نگاه  یهاقرار گرفت، اول با ابرو

 داد و گرفته از کنارم رد شد. 

لبخند  یلبخند  شکالت  یزدم،  جنس  ول  ییهااز  نداشتم  دوستش  اصال     ی که 
رو برداشتم    نیماش  د یو کل  دم یبه سرم کش  ی. دستخواستمی هم نم  یضعفنقطه

 که شکار آماده بود.   یروشنش کردم و روندم سمت مقصد  و

رد شدم و   ینیماش  نیرد شدن. از ماب  یبرا  زدنیزور م  هانیبود و ماش  کیتراف
به دور و اطراف چرخوندم. نگاهم درست   یسبقت گرفتم که چراغ قرمز شد، نگاه

ماش به  خورد  فرد  یرنگیمشک  نی گره  ع  یکه  بود.   یدود   نکیبا  ُرل  پشت 
 داشت.   ییمعلوم بود؛ اما برام آشنا خشر مین
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پشت سرم به    نی. با بوق ماشد یبه ذهنم نرس  یزیقدر فکر کردم آخرش چ  چه  هر 
  رمرد یکه اون پ  دم ی رس  قهی جا گرفتم. بعد از چند دق  راهم ادامه دادم و نگاه از اون

زد    یهاش برقمن چشم  دنیبره و با د   ییجا   خواستی. انگار مشد ی از در خارج م
 و لب زد:

 درست مثل حدسم!  - 

 زدم و لب زدم: یشخند ین

 شما نشد.   بیدفعه نص  نیا  یکنم ول  ر یها رو غافلگدارم آدم   راستش من دوست  - 

 زد: لب

ت  . دربارهیچندماه معروف شد   یط  نی هم  یو البته آروم، برا  یگستاخ  یلیخ  - 
 کردم.   قیتحق

 و اون ادامه داد: بهش زدم   یذهنم پوزخند بزرگ تو

 ان ی، در جرممنوعه   یکنجکاو  نجایفقط ا  ده،یزهرا بهت اتاق پسرم رو نشون م  - 
 باش.

 هام محو شد!چشم  یاز جلو و

که اومد دوباره به راهم ادامه دادم و وارد خونه    نیماش  یهاکیالست  غیج  یصدا
 .دم یرو د روز یشدم که همون خدمتکار د

 سمتم و اشاره زد که باهاش برم باال! اومد 

 یی متوجه صدا  میکه شد   تر کیچرا! نزد  دونستمینم  یول  کردم یحس م  یبد   یبو
اما    شدم؛یم  جیقفل شده به گوشم خورد، داشتم گ  یاتاق  یبغل  یروراه  یدر انتها



 

 
133

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

که قرمز رنگ بود رو باز کرد    یو پشت سرش رفتم که در اتاق  اوردم یخم به ابرو ن
 رفت. قهیدق  کیسر  روز یدو مثل  

از همه چشم  رهیدستگ  آروم  اول  اتاق شدم.  هام خورد به رو چرخوندم و وارد 
افکار د یشیآزما  یهالهیوس ُپررنگ  روزم یکه  برام  م رو  اون   ساخت،یتر  از  نگاه 

  ره یکه خ  یدفعه چرخش دادم سمت پسر  ن ی گرفتم و ا  درنگیسف  یهاخاکستر 
 . داشتیبرنم بود و چشم رنگیابه کمد قهوه

 یپاشنه  یشدم، صدا  کیچپش افتاده بود. نزد  یکج خورده و به شونه  سرش
اون هم  آخر  پام  با  نکرد.  جدا  خودش  از  روبه  نیرو  واقدم  که   ستادم یروش 

 تر رفت و مقابلم ضرب گرفت. سرخش بازتر شد و عقب یهاچشم

آروم    د،یبلعیتند آب دهنش رو مرو سپر صورتش کرده بود و تند   هاشدست
 هاش رو گرفتم و از هم جدا کردم لب زد:دست

 .رونیبرو از اتاق ب ؟یهست یاز ترس منه انگار، تو ک  یاهاله هات چشم - 

هام چشم  یم فرق کرده بود و ارزشش براحالت چهره  یکم  زدم یلنز نم  گهید  چون
 م:بود. رو بهش لب زد 

 من روانشناس توام، آروم باش! - 

رو که کنار دستش بود رو برداشت و با شتاب به   یالهیرو که گفتم وس  نیهم
و گرفته   د یلرزی. صداش مزدینفس مدادم که نفس  یسمتم پرتاب کرد، جاخال

 .د یازش به گوشم نرس ییصدا گهیشدم که د تر قیبود، طلبکارانه رو حرفم دق
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انداختم  ینگاه در  استرس داشت.   به  برداشتم،  و بستمش. آروم سمتش قدم 
ش که پرخاشگرانه پسم زد و سرش رو تکون داد، شونه   یدستم رو گذاشتم رو 

 . گذشتیداشت از حدش م گهید

هاش شدم که مسکوت و چشم  یبه صورت کم  رهیکف سرد نشستم و خ  یرو
هاش از جنس مار بود، از جنس ابهام. چشم یداشت... مخلوط یبیعج یمخلوط

 لب زدم:

 !؟یکنیم ینجوریچرا ا ییایباهام راه ب د یفکر کنم با - 

 زد: لب

 با اعتمادتر بود.   ی! قبلیعقل باشکم  قدرهان ی فکر نکنم ا  ست؟یاز وضعم معلوم ن  - 

 بود که بهم اعتماد نداره. نیا یحرفش به معن نیبراش کردم، ا ینوچنوچ

  ی کیوابسته بشه خطرناکه، اون    ییکه به تنها  یهم نداشته باشه! کس  د یبا  خب
 یاه ی ته نگاهش ما  یول  ادیدر ب  ییسخته از تنها  گه،یمهم وجودشه د  یهااز عنصر 

 گهید  یول  کردیاون کمد گذر م  ینگاهش از رو  ادیز  یلیداشت اما خ  طنتیاز ش
نگاه اعتمادبه  ز  هیکه    نیا  ستین  یها هم  رو    بی عج   یادیآدم  نگاهش  بود. 

 توشون داشت، لب زد:  بیفرازونش بیکه عج  ییها هام، چشمدوخت به چشم

مگه من    ست؟ین  نیا  یمگه وجودت برا  ؟یپرسیسوال نم  ؟ی زنیچرا حرف نم   - 
 ؟ یکنیپس چرا درمانم نم ستمین  یروان

 :رمینظر بگ ر یهاتش رو زا حرکت هاش لب زدم تبه چشم رهیخ
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.  ستنین  ی اصل  یهامار یب  ازمندنیروانشناس ن  کیکه به    ییها من معتقدم اون  - 
 . کننیاعتراف نم شونیماریوقت به ب چی که ه  نییاونا یاصل یهامار یدر واقع ب

 زدم و ادامه دادم: یخند لب

نم  چیمجرم ه  کی  -  اعتراف  به جرمش  تو    کنهیوقت  بندازنش  قفس   کیکه 
ذهنمون    یهاما تو پس کوچه   یبودن رو آموختن، همه   یها به تو روانخفه. اون 

 !یگراز جنس روان میدار ش یپرذهن روان  کی

 هاش روحش لمس شد و لب زد:چشم یاز اتمام حرفم از پنجره  بعد 

 .ستمی ن یروان کیمن تنها   یول  یگیراست م - 

 .زنهیها رو محرف  نیا یبابت چ دونستمیبه دوروَور اشاره کرد، م و

 زدم: لب

 ؟ یو ادامه بد  یاز اول آغاز کن یتونیم - 

 گوشه لبش لب زد:   یپوزخند  با

 . ستین  ییچرت نگو! در آغاز، انتها - 

در مسئله غرق بشم و غرق کنم،    خواستمینم  یحرف داشتم ول  گفتیم  راست
هاش رو روش گرفته  که دوتا دست  یدوباره لب زد؛ اما با سر   قهیبعد از چند دق 

 بود:

 ی باش  جان یا  گهیاگه دو ساعت د  شه،یدوباره حالم داره عوض م  دونم،ینم  - 
که به    یفیضع  یهاهر روز با زنگ  فم،یضع   یلی. من خشهیبرات خوب تموم نم

 ؟ یدار یمن راه یبرا کنم،یمبارزه م ندیمغزم فرمان م
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 رو تکون دادم... ههه!  سرم 

.  رهیگیم  ر یمن رو اس  یاون زهرمار  یاسلحه به دست برا  گهیدو ساعت د  حتما
داره   شیضیمر  یمتخصص درباره  کی به    اجیفقط احت  نیا  ه؟یمگه روان  نیآخه ا
زود ول    د ینبا  دم یکه من د  ییزهایچ  نی ا  یمثل خودش، ول  ض یمر  ایدن  کیو به  

 لب زدم: اجشهقدر وابسته و محت ن یهستن که ا یکن باشن. معلوم هست قو

که   یها وقتانسان  ارزش،یب  یزیبودن چ  یمن با اصالته و قو  د یدر د  یفیضع  - 
!  دهیخاکسترن و چرک  یول  یقو  رنیمیم   یو نازکن؛ اما وقت  ف یضع  شنیمتولد م

چرک و  ترک  نه یقوت  دوست  یبیشدن  و  مرگ  اثر  یهااز  اما    یمرگن،  مرگ؛  از 
که سفت    یزیکه چ  نهیخاطر هم  به   کنه،یرو افاقه م  هایاز تازگ  یوجود  یفیضع

بودم از درون    جانیکه ا  هیثان  نیمثل تو که از اول  قا  ی. دقبازهیو سخت باشه م
 . یگرفت  یضعف عصب

 و لب زد: د یش کشبه گردن عرق کرده یدست

 مرگه!  د یکه تهش شا  یزیمن وابسته شدم، وابسته به چ - 

 زدم: لب

و حروم عضوهات   کنهی م  هیکه بدنت ازش تغذ   هیعادت  ست،ی ن  یمال تو وابستگ  - 
وقت خودش رو    چی ه  یوابستگ  یدون ی! م یعادت کرد  یزهرمار  نی . به اکنهیم

نده،    وند یپ  گهیها رو اشتباه به هم د. اسمیفهمیهست نم  یتا وقت   ده؟ینشون نم
تر ها راحتداشته باش با آدم   یبرم! زمان امروز تموم شده، تو هم سع  د یاالن هم با
در پنهان کردنش داره و    یبده و سع  ر یگ  یلیخ   یزیکه به چ  یاون  ،یبرخورد کن
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که خودش رو پشت    نهیا  یبرا  نهیو برخوردش هم همچ  گهیبه اطرافش م  یادیز
 بودنه. یاهعقد  ینشونه ده،یدپرس شده قرار م دنشیکه از د   نهییغبار آ 

 یخوب  ی که بوها  قه،یو عت  بیاز اتاق عج  یابهش که مسکوت گوشه   توجهیب  و
 زدم.  رونیکز کرده بود تنها گذاشتم و از اون جا ب  دادینم

هم    ششیکه خدمتکار استرس داشت و پ  نییبود، رفتم سمت پا  یبیعج  پسره
  ی ناهارخور  ز یم  یهایاز صندل  یکی  یبه دست رو  وهیمبود که آب  رمردیپ  کی

 ازش درخواست کردم و نگاه به اون مرد انداختم.  یاهویمنشسته بود. آب

نم  انگار  و رفتم    دم یکه خدمتکار آورد رو سر کش  یاوهیم. آبد یدیاصال  من رو 
 توچشم شدم.عارجون چشم   یبا عمو یول رونیب

و رفت. پشت سرش    د یراهش رو کش  توجهیاشاره زد که پشت سرش برم و ب  بهم
افتادم و تو همه  من اگه   کردن،یم  ییهاغلط   کی  نجای. ادم یجا سرک کش  راه 

و منم متقابال     زشی! نشست پشت مستمیکه من ن  نیند   یو شما سوت  رم یسوژه نگ
 نشستم، که لب زد: 

حرف   یادیگفتن که آروم بوده، اون زطور بود؟!    ساعتتون چه  کی  میامروز تا  - 
دلش   یبزنه زود دعوت سفره  بیبهش آس  تونهی که نم  یکس  یاما برا  زنه؛ینم

 .کنهیرو وا م

 هام. لب زدم:کننده بود، زل زد تو چشم که مثال  رام   ییهابا چشم و

من کس  -  د  یواال  احت  دم یرو  احت  اجیکه  نداشت،  روانشناس    ک ی به    اجیبه 
 . گمیم هایخاطر عادتش به اون زهرمار و درمان داشت به مارستانیب

 زد: لب
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  ک ی به    از ی. اون فقط نکنهی زخم خورده؛ اما زمان عوضش م  یل یاون خ  دونم،یم  - 
 یکنه و حرف رو حرف کس   یشناس داره که قرار نباشه کنجکاوسن و روانهم

 بزنه.

 دلم زدم و لب زدم:  ی تو یپوزخند 

  یخودش رحم  ی. اون به فرزندهابخشهینم  ام یها رو التت زخموق  چیزمان ه  - 
طب خاطر  به  فقط  متالش  یزندگ  ز یت  یهالبه  عتشینداره،  اون   کنه،یم  تر یرو 

و مجددا  به اطالعتون برسونم    کننی. محو نمکننیفقدان رو نرم م  ز یت  یهالبه 
 روز خوش!  ن،یشما حق دستور دادن به من رو ندار

زدم و   رونیبه نگاهش که قصد قتل من رو داشت از اون جا ب  توجهیشدم و ب  پا
 .نمیرفتم سمت ماش

  ی کنار جاده ول  یگدا  شدم یم  گرفتم،یم  ادیبودن رو از شما    طان ی! من اگر شههه
 .کنمیگرفتم عمل م  ادی ایز دنکه ا  یطان یش تیمن با نها

قلب  کارم  من  زدنه،  تپش  یدور  واسه  م  ییهارو که  رو    دم یتهد   زنهی که  کنه 
داشته باشه رو به    یرو که درخواست آسودگ  یو ذهن  کنمیو نابود م  کشمیم
 .کشمیم شیآت

 رو به حرکت در آوردم. نیماش  یاز مکث بعد 

 *** 

 (کای)ال
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  م یکننده بود و االن تصمخسته  یلیچند ماه برام خ  ن یرو از آسمون گرفتم. ا  نگاهم
  ی و کار  یزیاون رو از چ  خوام یبا کارهام م  د یمن رو نگران کرده بود، شا  نایسات

م طب  خوادیکه  اما  سلب کنم؛  بده  همآدم   عتیانجامش  دارن   دوست  نه،یها 
کل بدن و سرانجام    گهیهمد  از اثرشون    کهن یبعد از ا  ایکنن  یپرستشش م  ایرو ش 

اثرات تو   نی. اما امان از اون روز که ا رنیو م کننیاون رو ول م ادیخوششون ن
 نما بشه. چشمت بزرگ

 زدم. یپوزخند 

و    کننیم  یریگت رو اندازهبه نام چشم قد و قواره  یاموجودات با پنجره  همه
سرم رو تکون دادم .  کنن یاز چشم و مغزشون ثبتت م  ییبه نفع خودشون تو جا

کس به جز من    چیکه ه   یزیتو ذهنم مرور شد. چ  یمیقد   انیاز جر  یاکه صحنه 
  ی فراموش کی در دست تار وردخاطر چند م رو به  و اون میازش خبر ندار نایو سات

 .  میمدفون کرد

سات  ستین  یشوخ حت  نیتریموذ  نایکه،  منه که  اطراف  در  بلدش    یفرد  منم 
شده و قفل خوردم هست،    کتهیافکار د  ن یا  ه یهم توج  یمی. اون اتفاق قد ستمین

 . داری با جسم مرده و عقل ب ،یدر مرز  مرگ و زندگ یشخص نایسات

 *** 

 《یراو》

 از خودش پنهان شده.  یاکه در پشت پرده   یدر سکوت خوفناک شب، شب غرق

وجودت   یهارگه   ن یکه از ب  ییهابا جسمش فرق داره. اون  شیکه زندگ  یروح
 ده،یپررنگ  یو با صورت رفتنیهم م یرو  یسرخش ه یهاچشم شن،یفوران م
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به نام حرف در آن    یکبود  یهایلیرو باز کنن با ُتف و س  شه ی که اگه ال  یصورت
از دست در    رمانشف  گهیکه د  یشبه و افکار  یزیکه شاهد برخ  یثبت شده. نقاب

 رفته.

  دن یتوان کش  یول  د یچشمش لرز  یهادستش، مردمک  یشد به سالح رو  رهیخ
 سالش نداشت.  نیعذاب چند  نیبه ا انیپا یماشه رو برا

 *** 

 (نای)سات

 شدم. ز یخ میتو جام ن نداخت،ایم تیمغزم پاراز یکه رو  یساعت نگیدنگ ید با

 بود. دهی هم که اومدم زودتر از من خواب روز یجاش نبود، د یتو کایال

شروع به شونه زدن موهام کردم. بعد از   نهییآ   یرو با دستم گرفتم و جلو  موهام 
دق به مسخرگ یاقهیچند  اسب یکه  دم  مو محکم  ش   با ک  رو  موهام    ی گذشت، 

نگاه دوباره  ن  یبستم.  انداختم،  ساعت  خونه   ساعتمیبه  به  تا  داشتم   یوقت 
 که اسمش صدرا بود برم.  عارجون   یعمو

 یبرا  نیی از آرامش انتخاب کردم و به سمت پا  یو با موج  کیش  یلیرو خ  لباسم
دونه فنجون برداشتم و توش رو با قهوه    کی ها گذر کردم و صبحونه رفتم. از پله 

کردن دهنم خواستم    ز یرو هم برداشتم و خوردم. بعد از تم  یشکالت  کیپر کردم، ک
قد    نهییآ   یچرم، جلو  یهاتکشچرم و دس  یشدم. با ژاکت  برم که متوجه عارجون

داره، من مطمئنم. از خونه خارج شدم،   یی هانقشه   کیَالم کرده بود. عجب! امروز  
 بکشم. رونیاون پسر حرف ب یی  لویزبون چند ک ر یاز ز خواستمیامروز م

 گاز گذاشتم و فشارش دادم تا زودتر به مقصدم برسم.  یرو  شتر یرو ب پام 
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 *** 

کز    یاصورتم رو پوشاند. گوشه   یتعجب  دم یکه د  یزیدر اتاق رد شدم؛ اما با چ  از 
باز و   یو دهنش ه  باز مهیهاش نو صورتش زرد شده بود، چشم  کرده و دست

 . شد یبسته م

شدم و   تر ک یکردم و بهش نزد  ز یهام رو ردر سمت چپش، چشم   یتفنگ  دنید  با
و سرم    چوند یدستم رو پ  یناگهان  یحرکت  سرش بذارم که با  یخواستم دستم رو رو 

 چفت کرد. وار یرو به د

و نفسم   د یگلوم بود و من رو به وجد آورده بود رنگم پر  ر یفشار بازوش که ز  از 
و هوا مثل   د یکشیسوزناک م   ی قطعه زبانه به هوام قطعهخفه   یها. نفسد یبر
هاش نگاه . به چشمد یبلعیدرونم و نفسم رو م  یخفه  یساز ناکوک، هوا  کی

 .بوددار داشت و تب  انیهاش حالت عصکردم، هنوز هم چشم

 کیرو بهم نزد  زدیکه برق م  ییرو باز کرد و چاقو  یکنار  یکشو  هیاز چند ثان  بعد 
رفته زنگ خطر  گلوم رو دوباره فشرد و چاقو رو سمت قلبم آورد. رفته  ر یکرد و ز
کرد و در   تر کیهام به زنگ در اومده بود. چاقو رو محکم در دستش نزدتو گوش 

انگار به خودش اومده باشه کنار    یاهیانقلبم ثابتش کرد؛ اما بعد از ث  یرو  تینها
 . د یکش

صورتش زد و به سمت بالکن قدم  به    ینفس شروع به سرفه کردم، چنگ نفس  با
 نفسم رو دوباره به دست آوردم به سمتش رفتم و آروم لب زدم:  یبرداشت. وقت

 باغ؟! میبر - 

 لب زد: یطوالن یمکث با
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 باشه! - 

  الش یخ  نیقصد جونم رو کرده بود، ع  شیپ  هیانگار چند ثانکردم، انگارنه  تعجب
 نبود. ادشیهم   اینبود 

شدم، نگاهش مثل بچه   له یوس  کی  یجه نگاهش روکه متو  رفتی طرف در م  به
. تازه متوجه  میبازوش رو گرفتم و از در رد شد   ر یبود. بدون تأخ  دهیچند ساله ترس

 م یشد یاز در رد م میاز ته راهرو شدم و باز هم به راهم ادامه دادم، داشت  ییصدا
 ترم کرد. خدمتکار متعجب بیکه نگاه متعجب و عج

.  ده یفلک کشسربه  یهاسرد و درخت  یبزرگ با فضا   یباغ  م؛ید یبه باغ رس  باالخره
بود و   یچرا مکث کرد. مکثش طوالن  دونمیاون هم باهام هم قدم بود؛ اما نم 

 کالفه شده بودم. 

 بود. ر یپ یادیبزرگ شد که ز  ینگاهش قفل درخت یاهیاز ثان پس

 زد: لب

 دارن، هوم؟! یبه قربان از یها ندرخت - 

جواب حرفش رو بدم    کهنیسکوت بدون ا  یبود، نبود؟ بعد از کم  یبیعج  سوال
 :دم یپرس

 شده؟! یزیچ ست،گه یجور د کیامروز حالت  - 

به موهاش رو چنگ انداخت   یعصب  یهااز طوفان  یو با حالت  دیرو دزد  نگاهش
 و لب زد:
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 نم یرو ازت سوال کنم تا بب  ن یا  تونمیفقط م  ؟یجواب سوالم رو ند   آدیخوشت م  - 
 ت شده؟اون شرمنده ای ؟یروحت شد  یتو تا حاال شرمنده  ،ی جواب بد  یخوایم

 دروغ لب زدم:  به

 نکردم که شرمنده باشم. ینه، چون کار - 

 لب زد: یخند تلخ  با

از وجدان معلق    یانفس وجدان و هاله  یبو  شهینفست تو هوا معلق م  یوقت   - 
وجدان    یبو  کشهیکه م   یدر نفس  د یآدم با  رسه،یو به مشامت م  شهیو پخش م

ا  انیشر به  بودم  معتقد  من  پمپاژ کنه.  رو  مخلوط  ینفس  نیوجودش  از    یکه 
جوابم رو   چرا؟  کنمی االن حسش نم  یول  کردیبرام کوک م  ینوازو دل   ینیریش

 بده.

 زدم: لب

 !یکنیحسش نم چیرو ببلعن ه یاگه وجدان کس - 

موند؛   یاتفاقات گذشته باق  نیلکرد، مغزم چرخ خورد و ثابت در مجهو  سکوت
 ...! میکه کرد  یو کار میزده بود رونیب  یبچگ یاز خونه کایکه با ال  یروز

  لمیرو که باب م  یها دادم، من کارها برداشتم و به درختچمن  یرو از رو  نگاهم
 یادر هر مرحله و در هر مرتبه   نجایبه ا  دنیرس  ی. من براکنمیم  بشینباشه تخر

 که از وجود من بود.  یکه رفتم باال خودم رو کشتم، خود

نه؟   ایانداختم، نگاهش مظلومانه بود. اون معصوم هست   یبه اون نگاه دوباره
 پدرش... اون هم مثل پدرشه؟  ها،لهیرفتارش، اون تفنگ، اون وس نیا



 

 
144

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

ترن  ها انسان ساده چون اون  یهااز آدم   آدیاما من خوشم م  ست؛ یلوح نساده  اون
کنن و رنگ قلبشون رو کبود نکنن و ثابت    یدارنگه  یو تونستن از اصالت بزرگ

  اقتیساده بودن با ل  ی جسارت در مغز منه. اون قدر برا  نیترنگهدارنش، اون بزرگ
 هست.  شکاسهمین  ر یکاسه هم ز  کی گره،له ی. اون حستین

سرفه زدن به خودم اومدم.   یبودم، که با صدا  رهیروم خ فکرها به روبه  نیهم  تو
چرخوندن    ی  صدا سر  با  اما  احضار کردم؛  نگاهش  در  رو  نگاهم  بود.  پسر  اون 

کردن از گذشته   ادیهام بابت  آتش چشم   ینگاهش رو از انفجار  باروت و شلعه 
داخل کرد. پا تند کردم    تبه سم  محال کرد و شروع به قدم زدن  شم،یچند سال پ

 قدم شدم.و باهاش هم

 ه یبودنش. از خاک و غبار رو تغذ   دهیخاک و بلع   یزبانه زده بودن رو  هاچمن
 نیبود؛ اما ا  بایز  یلیبودن. خ  دهیو همه جا رو با رنگ سبز حصار کش  کردنیم
 د، ایاز آتش خوششون م  های بشه، بعض  ن یترشلعه زشت   کی با    تونهی م  ییبایز

.  ننیبب  یزیچ  نیچهم   خوانیخاطر ضرر نرسوندن به اطرافش نمهم به   هایبعض
 نگاه کنه.  ز یچ  ایکه چه طور به اون اتفاق   ده،یمهم د

در عمارت قد َالم کردم و طرف داره به مقصدش    یروروبه  دم یفکر که در اومدم د  از 
عمارت باال رفتم. دوباره   د ی و سف  اهیس  ی  هاهام رو تندتر کردم و از پله . قدم رسهیم

تابلو   یسکوت از کنار  برداشت. درحال گذر  در  رو  نگاه  خونه  بودم که متوجه  ها 
شده   رهیکه خ  یزیبدون  نگاه کردن به چ  یرو شدم. ولخدمتکار به اون طرف راه 

شدم.    جیگ  یلیخ  هایو بپرسم. تازگاسمش ر   د ی. حتما  بادم یبود، به اون پسر رس 
رو چرخوند. در   رهیو دستگ   د یکش  یقیمکث کرد و نفس عم  م،ید یبه در اتاق رس

  ی لکه رو  نیگردنش شدم؛ از هم  یرو  یزیچ  ی  حال رصدش بودم که متوجه قرمز
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کنار گوشش هم داشت... عجب! در رو باز کرد و داخل رفت. پشت سرش رفتم  
 نشستم. روشدو روز روبه نیو مثل ا

. د یترسیم  یزیچ  دنی ! انگار از دگرفتیچرا نگاهش رو از اون پنجره نم  دونمینم
 رو بهش لب زدم: 

 که نتونستم بپرسم!  یزنی انقدر کم حرف م ه؟یتو اسمت چ - 

 و تو نگاهم ثابت موند، لب زد: د یبه سمتم چرخ نگاهش

 آرتام. - 

 : دم یلب اسمش رو زمزمه کردم و دوباره پرس ر یز

  تونمیاگه ندونم نم  نجام،یا  نیمن واسه هم  ؟یمشکلت رو بگ  یخوایچرا نم  - 
 بهت کمک کنم. 

 لب زد:  آهسته

 یزی من قصد ندارم تا بهت اعتماد نکنم چ  یعنی  ،یکنیاشتباه کار م  کی  یرو  - 
 بگم.

 بد، بدتر بود. یبهم انداخت. نگاهش از صدتا کلمه  یق ینگاه دق و

 جواب لب زدم: یبرا

 .ستمیها نمن از اون َبَشر  یول ستین ی. موردشهیم جیگ  یی هاوقت کیَبَشر  - 

 کردم و دهنم رو بستم.  ز یهام رو رچشم و

 بهم نداد. پا شدم و بهش گفتم:  یجواب
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 !امیم یاقهیپنج دق ن،ییپا رم یمن م - 

 روز ید  نجایهست ا  ادم ینگاه کردم، تا    نی قدم برداشتم. به زم  رونیبه سمت ب   و
تند گذر تند  نیی شده. از در رد شدم و به سمت پا  ز یتم  یقدر براق نبود، اساس  نیا
سروکردم یم دنبال  داشتم  وقت  گشتم؛یم  یبهداشت  سی.  به   یاما  نگاهم 

رد خون   هاکیموزائ متوجه  انگار    یبرخورد کرد،  زور   ی کسشدم.  به   دهیکش  رو 
 بودن.

 یرنگ یارو به در قهوه کردن کل راه   یرد خون کردم و بعد از ط بیبه تعق شروع
در باز کردنش کردم    یرو از سرم کندم و سع  م رهیکه سخت قفل بود. گ  دمیرس
رو َنزد   دم ید  یزینگاه انداختم. چ  کیقفل به اتاق تار  ینشد که نشد. از هاله   یول

در وسط    یاجسم باد کرده  توجهکه خواستم نگاهم رو بردارم، م  یو درست وقت
 .دمشیبود د ز یمن ت یهااتاق شدم. چون چشم

دادم، رد خون خشک شده بود و   هاکی و موزائ  نینگاهم رو به کف زم  دوباره
 بود.  دهیچ ی پ یآورتعفن  یبو

ا  ن یا  یبفهمم ک  د یکننده بود رو در آوردم، بارو که جذب  یتست  قلم  نجا ی خون 
ست و هم خشک  به صبح انجام شده چون هم تازه  ل یشده؛ اما معلومه ما  ختهیر

 شده.

 بلند خدمتکار شدم. یکه متوجه صدا  د یچرخی هنوز م نگاهم

به در سرو  تند تند  رو  نفس  یبهداشت   سیخودم  واردش شدم،  و  نفس رسوندم 
 اومدم. رونیبانجام دادم و  قهیدو دق  یرو ط اتی. عملزدم یم



 

 
147

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

که کنارش قد َالم کرده بود چشم تو چشم    یاومدن با خدمتکار و مرد  نیح  در 
  ی کرده بود. مرد ساکت  کیهاش رو کوچبود که چشم  دزدهیاستکان ته  نکیشدم. ع
که وسطش کچل بود. از کنارشون رد شدم و به سمت   ید یسف  یموها  یبود با کم

 ز یرو بابت تم  شونشدم، داشتن خود  زشونیر  یاتاق آرتام رفتم که متوجه صدا
 . دادنیآزار م نجاینکردن ا

شده بودم،    وار ی در سقف کنار د  یمخف  نی اونجا دور شدم چون متوجه دورب  از 
  کرد یرو ثبت نم  کردم یم  یبررس  شیپ  قهیکه چند دق  ییجا  نیخوب بود که دورب
 شده بود. میتنظ یاگه ید  یو نگاهش رو جا

.  دم یکش  یارو لمس کردم نفس آسوده  هاز یج   یکردم و وقت  بم یدر داخل ج  دست
 .دادیخون اطالعات م نیشدن ا ختهیاون بهم بابت ساعت ر

و رس  قدم  برداشتم  رو  وارد که شدم خوابدم یآخر  م  دهی .  و    ی. صداد یلرزیبود 
  گه یها که در خواب محرف   نی. اد یرسیهاش به گوشم م لب  نیاز ماب  ینامفهوم

تر به که راحت   ارم یدر ب  ییصدا  د یمهم باشه چون آدم در خواب معلقه. نبا  د یبا
 خوابش ادامه بده.

 :زدیشدم، لب م تر کینزد

 ...او...ن... . خوام ینه...نم - 

صدرا،    یاومد، صدا  رونیاز ب  یی. ازش دور شدم، صداومد یازش ن  ییصدا  گهید  و
شده بود   یچی کردم. دست و سرش باندپ  رونیاز در به ب  یبود. نگاه  رمردیاون پ

 بود. یپوشکیمرد ش ک یو کنارش هم 



 

 
148

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

... اون نه اون  د،یکه باالخره سرش چرخ  نمیاون مرد رو بب  کردم یم  ی سع  داشتم
 ...! تونهینم

 رفتم. فمیاون رهام بود؟ آره، با افکار ُپر به سمت ک یعنیرو بستم،  در 

تند رفتم و تند   رونیاتاق ب  ی  رو برداشتم و از در پشت  فمیامروز تموم بود پس ک  میتا
 انداختم.  نیخودم رو تو ماش

 *** 

 به عارجون لب زدم:  رو

  هایورو تو درست قرارشون رو با اون  کننیم  ییکارها  نی چهم  هان یا  یعنی  - 
 !؟ید ید

 زد: لب

اول تعجب   دم یکار من بود. رهام رو هم د  نشیخراب شدن ترمز ماش یآره حت - 
 . نهیتو رو بب د ی. نباخوندشهبعد متوجه شدم که اون فرزند  یکردم ول

 زدم: لب

 باشه. - 

بالشت گذاشتم؛ همه    یتپش نبود. سرم رو رو  ای  کایاز ال  یبه اتاقم رفتم. خبر  و
. غافل از شخص اول که کا یمنصرفم کنن از جمله ال  خواستنیدنبال من بودن و م 

 . زنهیحرف اول رو م
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 یخونم تشنه و برا  ی. من همه رو براکنم یها رو با خود نقابم آشنا ماون  من
و    ر یش  ی  . بازانیبه دنبالم ب  یتا تشنه غافل از شخص اصل  کنمی م  صیجونم حر

 .برم یمنه، من م یراخط ب

َکنمیمن و عارجون نه، عوض نشد   یعوض شد ول  کایال   ی . هر چقدر پوست مار رو ب 
وجودش    یرهیمرگبارش رو داره. اون ش  تیخودش پوست بندازه باز زهر و هو  ای

 . عتشهیاز زهره و زبان زدنش با اسم زهر، طب

 *** 

 ( ی)راو

 از وجودش لب زد: یانهیبهش با ک رو

 ای  یمنف  دونمینم  یول  یکنیم   جادیدر من ا  یحس خوب  ی ون بچگتو از هم  - 
 مثبت! 

 لب زد: دادیوجودش م ی  ریکه خبر از حق  یلرزان یبا دست و پا مقابلش

 تو... .  - 

 *** 

 (نای)سات

به دست آوردم   یادیز  یهاز ی. امروز چُبردیشب بود و من خوابم نم  یسه   ساعت
تالش کنم،    د یمن گم شدن  رمز معما در خود معما بود. با  یواسه  نشیبدتر  یول

 هوفف.

 هام بذاره.چشم یش رو روها رو بستم که خواب مهرهچشم آروم 
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 *** 

 )عارجون(

دست  یهاکشدست از  رو  بهچرمم  کندم،  اتفاق   هام   یپدر یپ  یهاخاطر 
 داشتم. یخوب یهانقشه

مچ  دم یکش  یقیعم  نفس ساعت  به  نگاه  شخص یانداختم...لعنت  میو  امروز   !
 به اسم دوستش شد.    یحروم وجود شخص  رو هدف گرفتم و اون گلوله   یاشتباه

تند   هامقدم  برخورد. رو  تپش  باز  اتاق  به  برسم که چشمم  اتاقم  به  تا  تر کردم 
اومده! به سمت اتاقش رفتم و آهسته   یک  دم یبود. اصال  نفهم   دهیمظلوم خواب

 بود. نیبود و خوابش سنگ دهی دراز کش قهیعت شهی وارد شدم. مثل هم

 .دم یو نرمش کش یشمیابر  یبه موها یدست

 تونستم ی از جنس استخونم کرد. نم  ییهاواره یشروع به برخورد کردن به د   قلبم
خ من  کنم،  ا  ادیز  یلیانکار  فضا  نیعاشق   اون  عاشق  بودم،    ی  جنگل  یدختر 

 هاش بودم.چشم

با  یپوزخند  اول  زدم،  به خودم  افکارم  لعنت  د یدر  رنگ   هایاون  با  از   یرو  سرخ 
 برات بسازم! یخوب یسراغت تا زندگ امیصحنه پاک کنم، بعد م د یسف یصفحه

 بستم.  یکیدور شدم و در رو با ت ازش

! تسیبه اسم اشتباه در لغات من ن  یزیکنم، چ   یبود که من کار اشتباه  دار خنده
م  بش  آم یدوباره  آشنا  من  با  تا  ترفندهایسراغت  هنوز  بابت    یخوب  ی. 

 !گذرمیکنم، من از خون خواهر و مادرم نم   ادهیدارم تا روت پ هام یتکاریجنا
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 *** 

 (نای)سات

رو   زم ینوک ت  یهابه تن کردم و کفش   اهیبا شلوار ستش به رنگ س  یچرم  ژاکت
. امروز قرار داشتم. زدنیکرده بودم و موهام برق م  اهیس  یشیوارد پام کردم. آرا

 داشت. ینیبود خورد، خواب سنگ ل یکه امروز تعط  ییکاینگاهم به ال دم،یچرخ

  ن ییرو برداشتم و به سمت پا  زم یکن و همه چاسلحه، صدا خفه   زم،یت  یچاقو
 رفتم.

 نگ فرو رفته بود. قش یدر سالن نبود و خونه در سکوت یکس

تموم    کهن یکردنش کردم. بعد از ا  مزهدرست کردم و شروع به مزه  ییاسپرسو
موتورم رو برداشتم چون قرار تو    د یزدم و کل  رونیآلود برنگ  یشد از آشپرخونه 

 و بدون آواز بود. کیتار  ی  ُسکو کی

 .دم یچی پیبست اونجا مبدون جلب توجه از کوچه بن  راحت

 .میتعلل دستم رو بهم زدم و سپس برو که رفت یبا کم اول

 *** 

زمزمه کردن    میشگی. کار هم کردم یلب زمزمه م  ر یساکت نشسته و ز  یصندل  در 
ت پ  ز یهمه چ  کهیتکه یبود.  پنجه زدم یم  وند یرو  رو. دستم که  ر  ز یم  یوار    تم یبا 
الفباش   ییپا  یپاشنه   یخود نوشته بود، با صدا  یهام رو روحرف  یالفباها  یخاص

  ی شده بود. درست جلو  دهیرو گم کرد و محو شد. نگاهم به سمت فرد  َمدنظر کش
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که من    ی برداشت. کس  وجودش رو از   یو خم  چیهام قد َالم کرده و بدون پچشم
 !دونم یش رو هم موقت استفاده  دمش،یکش  نجایتا ا

 بهش لب زدم:  رو

 ! نیکه گفتم اونجا امن هست  ییجا نیرفت - 

 لب زد: ،یوعده به خورد بد وعده د یبا  ذهیها لذ وار طعمه کلمه زمزمهخودم  مثل 

 مونی. اصال  شک نداشته باش از اعتمادت به من پشیکه گفت  ییجا  میبله ما رفت   - 
 من!  یبرا نی . من بارها خودم رو بهتون ثابت کردم، شما امانتیشینم

 لب زدم: یپوزخند  با

 چون من... .  یانجام بد د یبا ستین  یاعتماد - 

 به اون اشاره کردم و ادامه دادم:  و

 !یدار بود یمن کمکت کردم وگرنه االن لبه  - 

 هام محو شد!چشم یرو تکان داد و از جلو سرش

زده شد. با تعجب    میاز طرف عارجون به گوش  یجیلحظه که رفت مس  نیهم  در 
 ینم گرفتم، با کمده یرو یاچه رو کنار انداختم و پار  ینگاه کردم و گوش ام یبه پ

 صدام رو نازک کردم.  یحالت جد 

م  ، ستاره، شماره و در آخر مربع رو زدم و شماره ۶۷رو با زدن کد  ستاره،    م شماره
 شمه یبه خاطر تعللش حتما جر یول خوردیشد. تماس رو گرفتم، زنگ م یمخف
صداکنمیم برداشت.  باالخره  م  ی.  رو  خراش    دم ی شنیکلفتش  در گوشم  که 
 تک حرف زدم:تک  ی . با مکثانداختیم
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! تو هیواقع  ست،ین  د یتهد   کی  نیمنتظرم باش! ا  یدیتاوانش رو م  ،یبد کرد  - 
 منتظر باش! نمت،یبیجهنم م

 زد: لب

 !؟یزنیزر م یچ یدار ؟یهست یتو ک - 

 زدم: لب

 قاتلت!  د یشا تیجان ر یهستم به غ یهر کس - 

بلند   میگوش  ر یاخ  یهاز تماستماس رو قطع کردم و ا  و حذفش کردم و از جا 
 شدم. 

 تماس گرفت؛ اما من ردش کردم! دوباره

مخفوف بود رفتم. طرف    ینجای که تو ا  یرو هم در آوردم و به سمت اتاق  چاقوم 
چاقوم زبون    ز یسرد، خفه نشسته بود. به نوک ت  یهاپارکت   یبه ستون بسته رو

 زدم و در دستم فشردمش.

روش قرار روبه یصندل  ی! روگرفتیمانند داشت جونش رو هدف مگلوله   نگاهم
اون ساکت نشسته و تقال   کهیو درحال  م شدم کردن اسلحه   ز یگرفتم و مشغول تم

 .کردیم

 بود.  یزیتم تیکردم، جنا  کیم درست به مغزش شلکردن اسلحه  ز یتم نیح

 دمیکش  رونیکردنش چاقو رو هم در قلبش فرو کردم سپس چاقو رو ب  یقطع  یبرا
 . د یکه خون پاش
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 ی  ضیبا مر  یکه از من بدتره، شخص  کایبودم، درست مثل ال  یتیچند شخص  من
 ! تی هو یهیاختالل تجز

ال  ر یغ  به و  من  عارجون کس  کایاز  البته  به  یو  نبود!  همباخبر   یعاد  نیخاطر 
 !میستین

 نیا  یجایکردم و دوباره جا  ز یا عوض کرده و چاقو رو تمرو همون ج  هام لباس
زدم. موتور رو روشن و به سمت   رونیکردم و از اونجا ب  ل یو تحل  هیمکان رو تجز
 کنار جاده روندم.  یسطل آشغال

 ابون یجاده و خ  یهابستهمدار   نیدورب  یشده رهاشون کردم. جا  ز یهمون جا تم  و
بدن  شیکه دارم، هر چقدر آزما  یروش  نیرو حفظ بودم که تو چشم نخورم. با ا

 !ستیازم ن یباز رد

صدرا   یخونه   یعنی  یراهیکردم و به سمت مقصد ب  یزدم و پا فشار  یخند کج
 روندم.

 *** 

به  یبا صندل  روشروبه رو  معمول  نگاهش طبق  نشستم.  برعکس  کج خورده، 
 خورده بود، لب زد: چیپ رونیب

 ! ؟ یزنیچرا حرف نم - 

 زدم: لب

 !دم ی من گوش م یزنیدفعه تو حرف م نیا - 

 زد: لب
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 !؟ی اعتقاد دار قتیتو به حق ،یاوک - 

 زدم: لب

و    شنیم  ر یتعب  قتیو به حق  آدیها به اسم دروغ از زبونت منه! چون حرف   - 
  ک ی   قتی! حقشنیم  ر یتعب  قتیو به حق  دهیرو پوش  قتیلباس حق  یها گاهدروغ
. االن  هاستیبرعکس  یایدن  ایره افسانه زدند! دن   قتیست. الجرم اهل حقافسانه
از اتمام جنگ به سکو    د و بع  میقا  های. وحشدرنیم  هایو اهل   میقا  هایوحش

 افکار! یساده یهایو اهل کننیاومده و خودشون رو قهرمان اعالم م

 زد: پوزخند لب  با

م  -  از کلمه حالت چهره    هامی قد   ،یگیراست  نه!    یول  زدیها حرف مقبل  االن 
 مثل تو!  قا  یدق

 زدم: لب

  ی رو که غن  یزیمن معتقدم آدم چ  ه؟یچ  یدون یم  یتو کنجکاو من نباش! ول  - 
 ! یتا خسته بش چونیبپ ی. حاال تو هکشهیباشه رو به رخ نم

قرار    نیبشه. ا  رم یدستگ   یزیچ  د یبه حرفم نزد. به کنارش نگاه کردم تا شا  یحرف
در کنارش برخورد کردم؛ براق   یالهیقدرها زود لو بده. با وس  نینبود خودش رو ا

 ی هاش مثل پوستش قرمزشده، چون چشم   قیبهش تزر  یزی بود، انگار دوباره چ
 داشت... عجب! 

صدا  نیهم  در  بودم که  ب  ییفکرها  ب  ونر ی از  به  مرد  رونیاومد.  به   ی رفتم، 
شده بود، برخورد کردم؛ اما زخمش محکم    یچیخورده از طرف قلبش که باندپزخم



 

 
156

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

. به سمتشون رفتیش م سرش قربون صدقه   یبسته نشده بود. صدرا هم باال
 .د یرفتم که صدرا سرش به سمتم چرخ

نداشت. در تخت   یمشکل   دنمیند   ای  دنیهم انگار با د   بهش انداختم، اون  یبد   نگاه
و    آورد یدر م  یزینفر که داشت گلوله رو با چ  کیاز    ر یجاش دادن و همه به غ

 زخمش رو باز کرده بود، رفتن.

مر  یفرد و  بود  جوان  اما  خود     رمردیپ  کیهم،    ضیکچل  از  بود  معلوم  که 
 ی مرد  کیزد و بعد    رونیرنگ، ب  تیز اتاق الصدراست، کار مرد که تموم شد ا

زخم   ی. تعجب کردم مگه رورهیبه دستش داد تا مثال  دردش رو بگ  یخیاومد و  
زخمش  یرو ردبود، معلوم بود اون م یخی یلیخ خی! آخه خودشم ذارن؟یم خی

 !د ی کشیرو م خیمحکم 

رنگ سرخ به خود گرفت از خون  رفتش، اون مرد   خیکم  لرزان، کم  یهادست  با
بودم انگار خون   قیمن که دق   یول  نش،ی س  یرو به قفسه  خی   د یکشیتر م محکم

 از بدنش رفت.  یادتریز

به خودش م  داشت بعد چند دق  د؛ یچی پیاز درد  اثر    قه،یاما،  بر  زخمش    خیکه 
شد و اون    کم آبکه کم  خی  رفتیصورتش تو هم م  ،یشد. آروم شد ول  حسیب

 ی به جا  گر یشدم که مرد د  یزیت  یاغهی هاش رو بسته بود. متوجه تمرد، چشم
رو  غیت  خ،ی رو  دو  د یکشیم  نشیس  یسرد  بدون  رو  خودش  داشت    نستنو 
که   یزیهاش بسته، متوجه چبود و چشم  حسیهاشم بچون دست  کشت،یم

 ه.  هم اومده سگ جون بود جاشی در دست داشت نبود و خمار خواب، تا ا

! خواستم برم  شد یم  دهیبر  یلیآلود و نفسش داشت خشده بود خون   نشیس  ُکل  
و   د یچیدور دهنم پ  یکه دست  ارم یدرش ب  ش،یو احمق  یحسی ب  نی و از ا  ششیپ
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که اون روز، در   یشدم. به طرف که نگاه کردم متوجه اون مرد  دهیکش  ییبه جا
که بهش اشاره   رشکنا  یبود مواجه شدم و صدرا  نجایکنار خدمتکار از اولشم ا

 کرد بره، با تعجب نگاهش کردم که رو بهم گفت: 

 !ادیصداتم درن نیبش - 

 که لب زد:   نشستم

بهت اعتماد دارم اجازه دادم شاهد کشته شدنش به دست   شیچون کم و ب  - 
 شه یبخوره! برات بد تموم م  ز یل  رونیبه ب  نجا،یااگه اطالعات    ؛ینیخودش رو بب

 شبی! دشد یبعد، به دست خودم کشته م  ا یداشت و اآلن    یزیرخون   یلیاون خ
خالفش و    ر خاطناشناس. و به  یمن توسط فرد  یشده بود به جا  کیبهش شل

بود. درسته دوستم    میوخ  یلیحالش خ  مارستان،ینتونست بره ب  هان یو ا  سیپل
استفاده   شیجیحالت؛ گ  ن یراحت شدن ازش از ا  یدشمنم هم بود منم برا  یبود ول

  ی ستین  یتو کس  یانجام ند   لمیبرخالف م  یکار  کنمیزد مکردم بار دوم بهت گوش
 زد بشه! گوش  هتب  د یبا یکنم! ول  ه،یکه خودم رو بهت توج

 بهش لب زدم:  رو

  ندازه، یقطب شمال م  انیشکارچ  ادیارت من رو  ک  نیا  ،یفخر فروش  گنیم  نیبه ا  - 
 ی اغه یت  یشکار رو  یها برا. اون کشتنیکه شکارهاشون رو به دست خود شکار م 

 عت یو در طب  دادنیقرار م  یخیو آن را در قالب   ختنیریخون م  یبرنده، مقدار 
  س یل خ،ی  یو خون رو قاط ادیبا مزه خون م خی. شکار، به سراغ آن  کردنیرها م

. و ُبرهیشکار را، م  یهشد   حسیو زبون ب  شهیکم آب مکم  غیت  یرو  خی.  زنهیم
 سیل  شتر یبه دست آورده، اون رو ب  یخوب  یشکار و طعمه   کهن یبه فکر ا  وونیح
وصف   یبا اون حرص  خوره،یداره خون خودش رو م  کهن ی. بدون توجه به ازنهیم
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. شهیکه به دست خودش کشته م  رهیقدر، خون مشکار اون  اون  ز . در آخر اینشدن
 غلطه!   ن یو ا  یها عمل کردتو مثل اون  ک،یشل  یانه گلوله   شهیپرتاپ م  یازهینه ن

 زد: لب

! نه یرو بهتر کن  گهی د  یکیتو قراره    ،ی! ولیکنیم  ف یتعر  یخوب  یهاداستان  - 
من نشست؛   یباورها  یکه خنجر حرف تو بر رو  میری من کار! و دوباره بگم، گ  یرو
 یکن  یباهام دشمن  دیکه نبا  ید یامروز د  نمی. اکننیبازم من رو عوض نم  یول

قدر . منم اون ینبود  نجایا  نجا؛یا  ینداشت  یخوب  یمرگ، اگه سابقه   شهیجوابت م
 قرار بدم. نجایکه زبان بسته نباشه رو ا  یکه کس  ستمیاحمق ن

 ها. بلند شدم و روبروش قرار گرفتم و ته حرف رو گرفتم و گفتم:چه غلط  هه

کنم که به    ینکن کار  یکار  ستمیمحض اطالع، منم احمق ن  ی نگران نباش ول  - 
 ! یدست خودت مات بش

 اومدم.  رونیجوابم رو بده در رو بستم و ب خواستیبهش که م توجهیب و

 نه ییبه آ   یطور باشه! آدم وقت  نیهم  هم  د ی. خب باکردیم  د یمرد همه رو تهد   نیا
م م  کنهینگاه  رو  منهیبیخودش  خودش  مثل  هم  رو  اطرافش  پس   نه، یبی. 
 است. نه یی انعکاس  آ  یمعجزه

ها  اتاق   هیارو بردارم. بعد از گذر از قهوه  هام لهیرو تندتر کردم که برم وس  هام قدم 
 وارد اتاق مد نظر شدم.

برداشتم و  میکنار  ز یم یرو از رو زم یود؟! همه چکجا رفته ب  ی عنیجاش نبود،  سر 
صحنه  از  محافظ  ینگاه  ند   ییهاسبزرنگ گرفتم.  باعث  م  دنمیکه   شدن،یهم 

 دم یزدم، در ته سالن آرتام رو د  رونیهام بودن. از اتاق که بها دو جفت چشماون
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هاش رو پشتش قفل دست  زدن،یکه برق م  ییهاو چشم  بی عج  یکه با لبخند 
 .کردیپاهاش نگاه م یبه جلو یجورنیکرده بود و هم

زم  یگاه به  م  نیهم  بچهزدیضربه  مثل  بود،  سرگردون  م  یا.    خواست یکه 
از خودش پنهون کنه. رفتم سمتش فقط لبخندزنان به دور    یاهیرو در سا  بشیع

رو تکون دادم تا به  هام  روش قرار گرفتم و دست . روبه کردینگاه م  زدیو ور م
اومد و سرش    ودشکه در آخر انگار قفل طلسم شکسته باشه به خ  ادیخودش ب
 تکون داد. «ی چی»ه یرو به معن

نگاهم زده شد.   یتو  یز یرو ازش گرفتم که در هنگام گذشتنم دوباره چ  نگاهم
چک خون  متوجه  و  خ  یشده  دهیسرگردوندم  شدم.  سرش  مکثم   یلیپشت  از 
نفر الشه  بود که چهار  پ  ینگذشته  م  رمردیاون  پ  دن یکشیرو  ببرنش.   رمرد یتا 

ب  تونستیم به دست  ت  یول  ارهیجونش رو  باع  ز یت  غیاون  شد    ثآخرش شد. 
دوباره    یچشمم رد شدن، نگاه  یببرتش. از جلو  نیکنه و از ب  تر یزخمش رو متالش

خودم رو رها    تونستمی. کاش م آرتام کردم و به راهم ادامه دادم   یهابه چشم
 خودم رو ببخشم. گمیم هان یا  کایهم که به ال ی. بابت دروغتونمینم یکنم ول

 رو با خودش نگه داره. هاز یچ یبعض د یآدم با ها،ستنین  دروغ

نزد  یوقت موتورم  به  و  خارج  محوطه  چند   دم یشدم کل  کیاز  و  آوردم  در  رو 
 بودم.موتور نشسته  یچنان روهم یاقهیدق

دستم انجام شده بود. من    یکه رو  ییهایکردم، به خالکوب  یهام نگاهدست  به
از لو رفتن    یمن در حصار  یهم برا  هان یعالمت داشته باشم. ا  اومد یخوشم نم

  یرو پاک کنم. ول  هان یکه ا   کردیرو محال م  ن یهم ا  نمونیرمز ب  یقرار داره ول
  ی کیبود، دست و پاش    یامروز حاالت گفتار آرتام موقع انکار کردن خودش استرس
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 ی گاری. سشد یمهر زده بود از چشمم پاک نم  شیشونیپ  یکه رو  ینبودن و عرق
رنگم روشنش کردم.  و با فندک سرخ   دم یکش  رونینخ ب  کیدر آوردم و    بمیاز ج
 رو دوست داشتم. رفتیم رونیکه ازش ب  یدود

  ه یسا  ،ه یطورن! مثل سا  ن یها هم همرنگ باشم. اون  ک یقت نتونستم  و  چیه  من
رنگ هم   ییتو جا   ته ی. دنبال سانهیبیاون جسمه که م  نهیبیکه خودش رو نم

خودت   ،یکنیهم نم  داشیو پ  شهیتر نمدر خودت! اون برات ُپررنگ  یعنی  ،یبگرد
 هست.  یباز نیبه اسم کاموفالژ  ا  یزیچ ،یشیگم م

 *** 

 (کای)ال

 ! نا؟یسات یکنیم کار یچ یتو دار یدستم نگاه کردم، لعنت  یتو یهاعکس به

 خته یدورم ر  شونیو پر  ر یزدم، حالم خوب نبود. موهام سراز  میشونیبه پ  دست
 شد یکه در هر سلول وجودم تکرار م  ییها. حرف ساختنیم  یروان  ک یو از من  
 . کردیم میعصبان

تنها   یلیکه دارم خ  ی زی . من با همه چدادیهام آزارم مخفته در چشم  یهاحرف
  ک ی شر  کی تو وجود آتش جهنم هم که باشه    یحت  هاو انسان بودم در برابر حادثه

نصف کنه. ما االن  و طرفش نصف  نشی آتش رو در ب  ن  یکه اون سرخ  خوادیم
 .میذاریسرخ و سوزناک قدم م ی ارهیزنج یرو میدار

 *** 

 (نای)سات
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هام رو تخت انداختم. چشم  یو خودم رو رو  نیزم   یرو پرت کردم رو  ز یچ  همه
 آتش وجودم تا مغز استخونم رو سوزوند.  یبستم ول یکم

پگداز استخوان  یدوزخ  ییهارشته شاخه  یچندهی،  چهار   یسخت  ی  هامغزم،  که 
اون    نکهیراه داره اونم ا  ک ی! فقط  دنینم   یفرار  یدورم رو از خود کردن و راه

ُبرم. با َتبرشاخه . َتبر هم درختش رو که از  زنهیآدم رو مبه دست آدم   یها رو ب 
 نداشت.  یبهم زده بود خط  خوب رمردیکه اون پ  ییهاجنس اونه. امروز حرف 

مطمئن حرف بزنه. اونم    یواسه کس  تونهی. آدم نمکنم   زتر یرو ت  میحرکت بعد   د یبا
عارجون زودتر   دوارم یرو داره. ام  یهمه کار از قتل تا روانگر  یکه سابقه   یکس
 راحت باشم. ی بره تا منم کم شیپ

 *** 

 ( ی)راو

 ی. با هر منطقزدیو دور م  چوند یپیقفل م  یبه دست، خودش را در صندل  خودکار 
داستان    یکه منطق وجود نداره! تو از هر جا  ی . به درستشد ینم  کردیکه فکر م

  ن ی بود؛ اما ا  الیخیب  د ی. باشهیجا، شل م  ک یاز    یفکر کن  یمنطق   و با هر   یریبگ
و    داردیم  قدم بر   ش یکه رو  یاهر   نیا  دانستیم  یممکن بود. به خوب  ر یکار غ

  چ یه  یخودش رو ببلعه! ول  تونهیم  یبه خوب  گذارهیم  یهاش رو برجاقدم   یبو
ته چ نم  یزیکس  م  دونه،یرو  آخر  به  رفتن  از   ز یچ  . همه ترسهیفقط مغزش 

 اشتباهه.  یمساو

 *** 

 (نای)سات
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م  نهییآ   ی  روروبه رصد  رو  موهاکردم یخودم  امروز  رو  اهمیس  ی.  باز   ی رو 
تخت   یرو  کای. الد یچرخ  یهام به طرفلحظه مردمک چشم  کیهام انداختم.  شونه

و   بود  م  کینشسته  نگاهم  ناشناخته  چرخکردیجور  طرفش  به  مثل   دم ی.  و 
پوزخند    باکه دورنگ بودن    یهام زوم شد. دو چشمچشم  ی  هاچهیدر در  شهیهم
 نداشت گفت:  ییمن معنا یلبش که برا یرو

آسوده داشته    یزندگ  کی  ایاز دستت بدم، ب   خوام ی. نمیشیدفعه موفق نم   نیا  - 
 هوم؟! میباش

 زدم: لب

 !شهینم - 

 فت: توچشم گجاش بلند شد و چشم از 

 !یتونیدفعه نم نیا شناسم،یمن تو رو بهتر از خودت م - 

 هاش رو گرفتم و گفتم:سرم زد. دوتا دست یرو یابا حرص ضربه و

.  ی تا من رو بهتر از خودم بشناس  یهام حضور نداشتچشم   یوقت جا  چ یتو ه  - 
 .شهینم یخوایکه م   ینی ا یقبول ول ؟ یقبول، بهم وابسته هست ؟ینگرانم هست

 و لب زد: د یبه سرم کش ی بغلش کردم دست  و

 دفعه.  نی ا یبرا یباشه، ول - 

. دادیبهم آرامش م  دمیکشیرفتم. فقط به سرم دست م   نییجدا شدم و پا  ازش
رو    نیماش  صدرا برونم. داشتم  یبه طرف خونه  خواستمیشدم و م  نیسوار ماش
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رفته بود و  خورد. به زور دست تپش رو گ  یکه چشمم به فرد  کردم یروشن م
 .کردیحرف بزنه؛ اما تپش با خشم نگاهش م خواستیم

نزد  تپش بلند کرد. تعجب کردم،    کیآروم بهش  رو  آروم دستش  و    ی عنیشد 
دستش رو محکم به صورت طرف    کردم ی که با دقت نگاهش م  ی! درحال؟یچ

 زد! یمحکم  ی  لیو س د یکوب

 از جا کنده شد.   نیکه ماشگاز فشردم    یخند زدم و پام رو روبه کج  ل یما  یلبخند 

کرده بود و رو اعصابم   چهیدور و ور نگاه کردم، باد موهام رو به دست خود باز  به
بود... فقط    یکشور قشنگ  هی. آروم موهام رو کنار گوشم زدم. ترکرفتیم  کتهید

 ... هوف.  کشیتراف

نم  یوقت توقف کردم.  قرمز شد  م  دونمیچراغ  زوم    یکی  کردم یچرا حس  روم 
 کردم یکه حس م  ی به طرف  یچشم  ر یحالتم داره! نگاه ز  ر ییدر تغ  یکرده و سع
 چراغ سبز شد و من شروع به حرکت کردم.  نینبود، در همون ح یانداختم. کس

 *** 

در چزوندنش    یکه سع  ی. با لحنکردنیکه نگاهم م  انداختم  ییگوبه دو  ینگاه
 داشت، لب زد:

 ازت دارم.  یسوال کی شهی شدم، فقط اگه م بهتر  کنمیراستش احساس م  - 

 . گفتم:هیخوب کنیباز ینظر خوب نبود ول  به

 .یسوال بپرس دم یبا ستین یشناس هستم، موردمن روان - 

 کردم!  دایپ   ییهانفر حس کیبه  کنمیاحساس م - 
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م...عج  -    ی رو بگم در نگاه من احساسات دو دست  مینظر شخص  ی. اگه بخوابهیا 
اگه بخوا  یو سع  رنیهستن که گلوت رو نشونه م   ش یدر خفه کردنت دارن. 

 ! کننیم یکشیکه م  یبه اون نفس د یتهد  شیو اگر نخوا دنیم یبهت زندگ

هاش سرخ بود.  ها چشماز اتمام حرفم بهش نگاه کردم، هنوز هم مثل قبال    پس
اثبات کرده آدم   ییلوی چون زبون دوک  اومد،یم  یبازو حقه  کی در نظرم داشت ش 

. درضمن مگه اون  چرخونهیزبونش م  یرو  شتر یرو که نتونه انجام بده ب  یزیچ
 رو داشت که عاشقش هم باشه!  ی قفس کس نی تو ا

 ! یکنیتو آدم رو دودل م - 

 کنم.   بتیتخر تونمیخودته، من نم میتصم - 

 ی زن  کی اتاق رو که بستم متوجه دوتا مرد و    بخورم. در   یاز جا پاشدم تا برم آب  و
 وآشغال توش پر بود.که آت  یاتاق شدن،یم شیشدم که وارد اتاق آزما

از وضعش   گهیبذارم چون اون د  یریآرتام تاث  یرو  گهیفکر نکنم د  شیجنس قو  از 
به خودش داده. من انتقام پدر   یکیفشار کوچ  یست ولوابسته  یلیمعلوم بود خ

 گرفتم.  هان یو مادرم رو قبال  از تپش ا

چون ما از دل    رهیبه دست ما بم  د یکه با  یعارجون  یعارجون مونده! عمو  تنها
 تر نباشه. البته اگه اون زرنگ میاریبه سرش ب یهر کار میتونی. ممیآتش جهنم

م. گلوم خشک شده بود. آب طلب کرد  یرو گذر کردم و از اون خدمتکار آبراه   از 
لعنتدم ینوش  یرو که آورد کم باز همون فشار، فشاری.  تا اآلن سع  ی!  در    یکه 

 کنترل و سازش باهاش رو دارم.  
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شده بودم.    یمارستانیت  ینایهم فشردم و باز کردم دوباره سات  یرو رو  هام چشم
  ی هام بازدرون چشم  یهالهیو وس   خوند یم  یزیهام چگوش  یدر تارها  طانیش
 .  کردنیم

ا  دقتیب و حرکت کردن    وار یبه درود  هال یوسا  ن ی شده بودم و دلم فقط زدن 
که فرمان مغزم    یمغز یهادوباره دغدغه  یول دم یکش  یقی. نفس عمخواستیم

 . شد یخونده م ییهاز یهام چدر گوش ی. هزدنیاز افکار م ییهاوارهیرو به د

هام رو دوباره . چشمشد یم  نییدر نگاهم باال و پا  ز یچ  همه  دم، ینفس کش  دوباره
هام داشت بهم در رگ  طانیها. دوباره شبستم و بازش کردم و باز هم اون حالت

 و سرخ شده بود. رونیهام زده بود ب. سرخ شده بودم، رگ دستکردینفوذ م

دادم    رونیزد که به خود اومدم و نفس ب   یآروم  یهایلیخانوم به صورتم س  اون
باهات سازش   ی! تا کی. لعنتو اونجا رو ترک کردم   ز یبه م   دم ی و استکان آب رو کوب

اآلن کنترلش کردم، من مثل مجرم تا    ک ی .  کردیم  یبودم که هر کار  یکنم؟! 
بهتر از هر    ،یروان  ک ی!  ستیشناس  نروانفرکانس و همهم  یچی که با ه  یروان

 تره. خبر داره و پخته یروان کی حال  دکتر از 

و   بیعج  یزیچ  کی  یرو  دم،یکه د  شدم یرد م  شیاتاق آزما  ی  از قرمز  داشتم
پشت در ضرب گرفتم و   گفت،یم  یزیچ  کی. صدرا داشت  کنن یکار م  بیغر

 کردم. گفت:   ز یهام رو تگوش

 . ن یکار کن  ز ی! تنهیرو آماده بب  یهمه چ  دیبا  آدیم  انیاالن برل  نیزودتر حاضر کن  - 

 نجای من واسشون در ا  ی عنیراحتن؟    قدر ن یکه ا   کردنیم  یداشتن چه کار   یعنی
  ب یزدم فقط صبر کن، فقط صبر، دستم رو درون به ج  یپوزخند   ستم؟ین  یعدد
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که سرد بود رو به دستم فشردم و از اونجا رد    یینوک چاقو  یزیلباسم کردم و ت
 شدم. 

ضربه    نیزم  یو رو  دادم یسرم رو تکون م  یهام رو شکستم و هنج  گذر، ُقلُ   درحال
ازدم یم من  باز   یجورنی.  ذهنم،  بعد   کردم یم  ی در  نقش   حساب    میو  رو 
 یبود رو گذاشتم رو  یخون  یدرب  اتاق و دستم که کم  یجلو  دم ی! رس کردم یم

 .دم یبه مرز  رس ارهبه عقب رفت و دوب کیباز نشد. پاهام اتومات یول  ره،یدستگ

 زدن بود:درحال حرف یفرد

 زود! ادیها! رهام هم ماومده ،یاقهیپنج دق  انیبرل نیزود باش  - 

تند رفتم به سمت اتاق و در رو با ضرب باز کردم. نگاهم   دم ی رهام رو که شن اسم
نگار ُکل  بود. ا  دهی. رنگ و روش پرد یچرخ  هالهیاون وس  نیبه صورت آرتام و ب

 ی شده، زود و تند بدون خود  ختهیر  یز ی چ  یرفته و در بطر  لیخون بدنش تحل
 ترسناک بود.   کردیمام، نشد زود حالت عوض نشون دادن، اون هم متوجه

شدم که    ییهامتوجه قدم   یرو که برداشتم و به سمت در رفتم، ول  زم یچ  همه
  ی پوشکیم و زن  شپشت ستون ضرب گرفتم. رها   شد،یحساب شده، برداشته م

صدرا جلوشون ظاهر شد و   هوی  شدنیاون اتاق م  ی  داشت، راه  یبیکه نگاه عج
رسا بود    شیبشدم، صدا کم و    تر ک ینزد  کمیچهره گفت.  به زن  خوش  ییزهایچ

 . گفت: شد یم دهیو شن

تا   یباش  یسر  د یفقط تو هم با  میت آماده کردرو طبق گفته  یما همه چ  ان،یبرل   - 
 فیچند سالم رو هدر نکردم من! لندن و کارها رو رد  کار نیواسه ا  م،یزودتر بر

 . میکن
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 لب زد: رهام 

  ان یکه به دست برل  یروس یو  ی  خطرناک  یوقت   ،یول  ی  اوک  ینگران نباش همه چ  - 
باال م  م، یمکیاز معجون بشه، خون همه رو م  یبا مخلوط پولشون هم   م یریو 

 .شهیمحو م ن، یا قیطرف بعد تزر  میذارینم ل یپشتمون هم دل ،یجورن یا

 گفت:  یآور با لبخند چندش صدرا

نم  ف، یاز مرگ، بدن  ضع  یتیبا هو  شهیم  یاون مخلوط  -  هم   د یبا  آرهیدووم 
. و استخوون رو پوک، قلبم سوراخ،  کنهیم  ل یکم خون رو از بدن تحل! کمارهین
  ک ی  شهیبدون تو نم  انیاثرش برعکس هم باشه! خوب کار کن برل  تونهیم  یول

 هم در نظر دارم! ،یشیموش آزما

 زد و ادامه داد: لبخند 

 امتحانش!  یابزار بزرگ، برا ک یچنان نفر، در نظر دارم و هم کی - 

رو به عارجون برسونم و خودمم دست به کار بشم    هانیا  د یاز اونجا رفتن. با  و
عارجو فقط  نم وگرنه  شده،  تباه  خوانوادش  و  اشهین  خون     یبرا  هانی.  پول 

...  هان یا  یول  دهیاستکان آب م  ک یفرصت    شیمار به قربان  فروشن،یخودشونم م
. 

به دور و برم کردم و از اونجا    یکامل، از رفتنشون مطمئن شدم تند نگاه  یوقت
وجودم رو آغوش    اه،یانداختم. دوباره دود س  نیخارج شدم. خودم رو در ماش

 مرگبار، من رو دربرداشت.  یامه ،یگرفته بود دود

 *** 
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 ی ترک خورده   یوارهایکه مثل د  یاشهیهمه مطمئن شدم، در ش   دنیاز خواب  یوقت
، زندگ ر  یمه  انعکاس ناپذ  از  ،یاکه کناره   یصندل یباز کردم و در روبود رو  میروح 

 رو به خود کرده بود، نشستم. رونیمنزله ب

از آهن، خودشون رو درهم قفل کرده   یی هاو گرفته بود. مثل حصار   یابر  هوا
رو با  تا  بود،  من گرفته  از  رو  روش  باز،  ماه  و  نشه.    یبودن  مواجه  با گناهم 

 ه کردن. در چشم  ما یاکه من رو آلوده  ییهاید یپل

 وانمیکه درل  یاعه یرو در دستم تکون دادم و پاهام رو قفل هم کردم. از ما وانمیل
 روزها، ازش گره دارند.  شهیشب که هم یکردم تلخ بود؛ مثل تلخ  مزهبود مزه

و سوز    زدن؛یدر چشم م  بیعج  دن،یسرکش  یکیتار  ن یکه در ا   یباغ  یهادرخت
 .خوردیهوا به پوستم م یسرد

بستم و بازش کردم، دو دل بودم که همه   یاه یچند ثان  یآرامش  یرو برا  هام چشم
 نه؟!  ا یرو، به عارجون بگم  دهیرو که صدرا داره انجام م  یزیچ

، کارشون نفوذ کنم ا  خوام یم  اول  دفعهن یکارشون رو بهتر بدونم اگه در وجود 
 ها چرخش بدم. تاس مرگ رو به طرف اون تونمیم

به   پشتم تک  یصندل  رو   اه یکه حاال مثل زغال س  ییهادادم. چمن  ه یسرد شده، 
شکارآماده کرده بودن رو نگاه کردم و سرم رو   یبرا  یو انگار چنگال  شدنیم  دهید

کهکشان و   نیهزارم  نیکه در ماب  ییهاها رو تماشا کنم؛ اونباال گرفتم تا ستاره
 گم شدن.    ه،یال

  ی شکار، برا  یگرگ، در فضا اکو شد! مانند زنگوله   یزوزه  یصدا  نیهمون ح  در 
صدا  ی  آمادگ بود!  صدا  یتله  از  پس  مگرگ  یجغد  ،   اومد یها  جغد  و  من  و 
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هاش رو در  نفس  یشب که مرگ در شکل او به پرواز در اومده و بو  َگر  سهیدس
اون و   ی. صدامیدبو   کرد،یبه طعمه خون به هوا پخش م  ی  هااز شب  یانیم

 . دم یشنیانفجار، در هوا نعره کنان پخش بشه رو م کیکه قرار  مثل   یمن یصدا

ب  از  پالست  رونیافکارم  از  رو  مغزم  و  تجز  ییهاکیاومدم  افکار که  اسم    ه یبا 
که من در چشم خودم خراب    بایز  یدور کردم و خواستم از اون منظره  شدن،ینم

بهم   ع،یسر  ییهابا قدم   دم ید  میدر چند قدم  ،یاه یبرم؛ که سا   رونیکرده بودم، ب
 عارجون بود.   دمشیشد، که د کینزد

و باز ابروهاش گره خورده    د ی رسیتر به نظر مبود و جذاب  دهیرو تراش  ششیر
چشم بهم،  انعکاسبودن  سرد   یهاش  رو  خ ی  یاز  منم    یصندل  یبود.  نشست. 

 گرفتم چشم تو چشمم گفت:   یکنارش جا

 ها... اون - 

 بگه؟! تونستیچرا نم دونمینم

 زد: لب

خاون  -  لجن  فنیکث  یلیها  ما  بچه  ها،هیتر، کلاز  بدن  عضو  چه  رو هر  هاست 
اون  فروشنیم زندهو  مهارو  همه   یارهیزنج  یهاقتل   کشنیزنده،  بدن  که 
درسته منم قتل انجام دادم    زنه،یحالم رو بهم م   کننیم  کهیتکهیرو ت  رهاشونیاس
که    یبودن و با پولشون هر لجن  فیها همشون کثپاک، اون  یهانه به آدم   یول

 !یاونجا باش گهید خوام ی. نمکردنیداشتن رو انجام مدوست

 زدم: لب
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  ی پا پس بکشم. تو برا  تونمیکردم نم  یخط رو ط   ن یا  دفعهک ی من    شهینه، نم  - 
 . کنمیکارو م  نیمنم هم یما تالش کرد

از   کنم،یصرف نظر نم   خوامیکه م  یزیمن از چ   دونستیرو تکون داد، م  سرش
 ! خته یزهر خودش رو در بدنش، ر نهیحاالتش هم معلوم بود ک

شروع کرده کارها  گهید  پس رو  ول  یاونم کارش  آورن.  تعجب  برام   ی صدرا 
مجرم هست!   کیظالم از هر خونواده    ک یاز هر عالم    گمیدر افکارم، م   شهیهم

  م،یو اون کار رو که کرد  میتونستن  میکه هرچقدر تالش کرد  ییکایمثل من و ال
 . شهیهام پاک نمچشم  یها، از جلوهنوز هم اون صحنه 

رو زد هنوز   میزندگ  یکه چهار رگه   یهام هست، تبرصدا، هنوز هم تو گوش  اون
 .میشد  خواستیکه خونوادمون نم  یزیهم هست هنوزم ما چ

 دهیرفتم که راحت خواب  ییکا یجام بلند شدم و اونجا رو ترک کردم. به سمت ال  از 
صدا رو   یها نفس  یبود.  باال کشدم یشنیم  منظمش  رو  پتو  راحت   دم ی.  تر تا 

 نیزمکف  یبوسه زدم و پاهام رو رها کردم تا راحت رو  شیشونیپ  یبخوابه و رو
 .انیفرود ب

. زهر  سکوت تو شدم یداشتم منفجر مکز کردم از درون    یا افتادم، گوشه  نیزم
و من از درون،   شد یآروم به ُکل وجودم پخش مو آروم   شد ینم  هیوجودم تخل

و من همون    کننیم  یها، بدون زبون، زندگزخم  ن یترشده بودم. بزرگ  دهیچرک
 زخمم!

. صورت مامانم، د یبار یهام، مهام رو گونهاشک از چشم   یهابستم، قطره  چشم
در قلبم در حال     ک،یاست و مثل آدمک کوچهام زندهدر چشم   ف،یطاون صورت ل
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رو به    ذهنم  یو افکارم رو به دست متروکه   دم یکش  یقی. نفس عمدن  ینفس کش
 هام رو بستم.دست خواب سپردم و چشم

 *** 

  نه، ی بود تن کردم و بعد از رصد کردن خودم در آ  یستم رو که به رنگ کرم لباس
 رفتم.  نییاز اتاق دل کندم و به سمت پا

. عارجون انگار، قبل از من  کردیو بهم نگاه نم ختیریواسه خودش قهوه م کایال
آشپزخونه    یهایاز صندل  یکی  ی خودم درست کردم و رو  یبرا   یارفته. نسکافه

 . مینشست

ام بودم که  مزه کردن  نسکافههنوز در حال  مزه  م،یهم سکوت کرده بود  دوتامون
کرده بود. چونم   دایبه کل صورتم انعکاس پ  میبلند شد و رفت. بغض درون گلو

 یول  د یکشیم  هام رو به رخمو ضعف   کردی. عقلم بهم ظلم مدنیهام، لرزو لب 
ب  تلخ شده بودم. از جام پاشدم و به سمت دَ  داد،یفرو بردمش دهنم مزه بد م ر 

تا   دم یرو بهم کوب  نی به پشت سرم انداختم و در ماش  یزدم. نگاه  رونیرفتم و ب
 کنم.  یمقصدم رو ط

 *** 

پر نقش   روز یصدرا، مثل د  یممنوعه گذاشتم؛ خونه  یجا  یدر رد شدم و پا رو  از 
  نم ی. به اطراف نگاه کردم تا آرتام رو ببگذاشتمی زبان آتش پا م  یبود و انگار رو

رو در دستم فشردم و در اتاق رو   رهینبود، پس به سمت  اتاقش رفتم. دستگ  یول
چ با  اما  د  یزی باز کردم.  د   یروهام  چشم  دم یکه  و   گر یصورت  ابزار  و  آرتام 
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و   قفل شد؛ همه  انیصدرا، رهام و برل  د یکناره تخت سف  یها دستگاه  ها،رهیزنج
 اتاق بودن.   ن یا همه تو

شدم. آرتام روم با   شد، یم  کیکه بهم نزد  یتو بهت بودم که متوجه قدم  هنوز 
م رو در دستش گرفت و چشم تو چشمم  قفل کرده بود. چونه  بینگاه عج  کی

 لب زد:

 مگه نه؟! ام یروان کیندارم و  ییمن دوا یگفتیتو م - 

 و لب زد:چونم رو در هم فشرد  یهاشد و استخون تر کینزد بهم

 !یمساو  میشیحاال م - 

به نشانه عقب رفت و چشم  و باز کرد.   یباشه، رو  یهاش رو  و  پدرش بست 
  کار یچ  خوانیبدونم م  خواستمیهام رو گرفتن، مدونفر سمتم اومدن و دست

شد،   کیبهم نزد  یتخت نشوندن، رهام قدم  یمن رو رو  زدم ی نم  یکنن؟ حرف
  نگاهش گرفته و ناراحت بود.

 هام بست و آروم پچ زد:تخت رو به دست یکناره  یهابند دست

 بشه بهم اعتماد کن! تیزیچ ذارم ینم - 

دستگاه رو با وسواس   یهادار شدن و اون زن رگه هام کشازم دور شد نفس  و
 م یشاهرگم تنظ  یسوزن رو، رو  یسطح  ر یز  یعیکرد و اون ما  میرگم، تنظ  یرو

ه بدون  و  ج  یامالحظه  چیکرد  خواستم  فرو کرد.  شاهرگم  ول  غیرو    ی بکشم 
آپد   دم،ینکش داشتم  د  شدم یم  ت یتازه  بودم.   روزشونیبحث  من  نفر،  اون  و 
  ی هاو نفس  انداختینم  به طرفم  یرو قفل پاهام کردن. آرتام نگاه  یارهیزنج
 .د یکشیم قیدار و عمکش
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 رو بهم لب زد: صدرا

قدر احمقم و از عارجون از پسر اون داداش گلم، اون  یگ، فکر کردخانوم زرن  - 
خوند  هه کور  ندارم؟  افتادنیخبر  خودت  چ  ی!  تله،  م  یتو  فکر    ؟یکردیفکر 

که   یزیچ  ن ی! نترس؛ ام؟ یدونستینم  یپشت ستون حضور داشت  یوقت  یکردیم
 !یکنیفکر م وکه ت   یزیاما نه چ روسه،یو ک ی شهیم افتهیبه بدنت انتقال 

  دن یهمه فهم  ن ینقشه بوده، سرم از ا  ز یآرتام همه چ   یعنی!  گفت؟یم  یچ  داشت
 . کردیرفتن. شاهرگم درد م رونی. از اتاق بکردیدرد م  ها،دنی و نفهم

تزر  ی زیبودم چ  مطمئن  خواستن یها ماون  نه،یسنگ  شهیم  قیکه داره به رگم 
بود.   نی! چون بدجور سرم سنگارنیمغزم رو در دست خودشون به اسارت در ب

 گفت یکه م  دم یرو شن  ییشده بود. از پشت اتاق صدا  فیهام کثانگار خون تو رگ 
 جواب بده! د یدوسال کار کرده و با نیا یبرا

 *** 

 روز بعد( کی)

نگاه به دور   جیآشنا مواجه شدم. گجفت چشم نا  کیرو باز کردم و با    هام چشم
. د یتابیم  میکناره اتاق به رو  یاز دو پنجره   یکم  که مه   یاهیو برم کردم به اتاق س
خال  مغزم  انگار  ول  یاول،  آپد   یکم  یبود  چ  تیکه  همه  متوجه  شدم؛   ز یشدم، 

 ها رو عوض کرده بودن. دستگاه

 به خودم بدم، اما نشد. یتکون خواستم
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ضعف    یبا کم  یه بودن. احساس گشنگهام خشک شد و لب   اومدی خون م  مینیب  از 
به خودم بدم،    یها رو آماده کردن و رفتن. دوباره خواستم تکون. دستگاهکردم یم
 که انگار به دستم نه، به روانم، قفل زده بودن شدم.  ییهابند متوجه دست یول

هام، به گردن بندم برسم؛ اون کردم با دندون  یسرم رو بلند کردم و سع  آروم 
 من بود. یبرا ید یکل

. شد یبند، از گردنم کنده نمدادم. گردن  یهام رو تکوندندونم گرفتمش و دست  با
 بند از گردنم کنده شد.کلنجار رفتن بالخره گردن  ،قهیبعد از چند دق

رو کم  دوباره سرم  و  دندون گرفتم  رگهدم یتر کشباال  یبا  و  سورنگ  از    ییها. 
  ی اما بدن من قو  د؛یکشیو من رو تا لبه مردن م  د یکشیدستگاه شاهرگم رو م

  گه یجوره د  ک یعذاب هارو تنها    نیا  گهی د  یجا  کیمن    نجا،یبود، چون قبل از ا
 ی ز ذهنم پاک بشن، ولا  هابغذا  نیا  د ی شا  افتم،ینجات    نجایاز ا  د،ی. شادم یکش

انجام    هانیا  یتا بدترش رو رو  کنه،یم   ویها رو س غذاب  نیمثل قبل جسمم ا
 بدم. 

 سرم به عقب، با دندون گرفته بودمش. دنیبند رو با کشگردن  د یکل

 ی دستم، نشانه رفتم و شوتش کردم و دستم رو تکون دادم. درد  ر یز  ییجا  به
 .کردم یهام، حس متک سلول تک  یطاقت فرسا رو

 دی. با دستم که کلشدم یزور زدم، عرق از همه جام فوران بود. داشتم خفه م  یکم
پ قفلش گشتم  دنبال  سخت  د یکردم؛ کل  داشیرو گرفتم  به  و  بردم  فرو   یرو 

رو هم با دست باز شدم، راحت بازش کردم   یکیو اون  چرخوندمش، قفل باز شد  
 اونم بازش کردم.  ره،یزنج نیحاال مونده بود ا
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شده بود. با زور به   م یرگم، تنظ  یمشکل حاال اون دستگاه بود، درست رو  تنها
کردن دستگاه کندمش. پوست گردنم و رگ و شاهرگم بر اثر اون    یدستکار  کمک 
! همه یند شدم و به سمت پنجره قدم تند کردم؛ لعنت. از جام بلکردیدرد م  قیتزر

راحت خودم رو رها کنم    تونستمیجا بودن، چون طبقه اول بود مها اوننگهبان
 مشکله!  کمی ها،نیا یول

زدن کرد. زود نگاه به    ر یکه دستگاه شروع به آژ  کردم ینگاه م  نییبه پا  داشتم
رو طناب   و  برم کردم  و  برداشتم؛ کم  یدور  رو  ول  ی کمد  بود  به کارم    یکهنه 

باز شد، زود رفتم پشت در و طناب   یمانند   ر یجر یج  ی. در اتاق که با صدااومد یم
 رو گره زدم. 

 یبشه که قدم  کی. منتظر شدم بهم نزد دییپایم  ش،یعقاب  یهارو با چشم  جاهمه 
  م ی گلوش، تنظ  یدرست اندازه  میقبل  یرداشت. طناب هم بر اثر کارها به عقب ب
 .د ی. طناب رو دور گردنش انداختم و اون به سمتم چرخکرده بودم 

افتادن راحت رو گرفتم. بهش    ط،یکه داره واسه خودمم بل  ی وزن متوسط  نیا  با
رو  کردم، تا دهنش رو باز کرد، خودم    میکمرم تنظ  یفرصت ندادم و طناب رو رو

. شد یتر مو طناب دور گلوش تنگ   اومد ی از پنجره رها کردم اونم پشت سرم م
جا    کی ها در  که نگهبان  کر که هستم ُش   یامرتبه   یحت  ُمرتبه   ز یفعال  که همه چ

 بود.   گهید یجمع شده بودن و نگاهشون به جا

افتادنم    یهام به درد اومد. فکر کنم متوجه صداافتادم، زانو  نیزم   یرو  محکم
شدن که به سمت ما قدم برداشتن گره رو از دور کمرم، باز کردم و شروع کردم  

 نامعلوم.  ر یبه مس دنییبه دو
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ها و صدرا پارس سگ  ی  . صدادنیی دویها هم دنبالم مو اون  دم یی دویم  داشتم
 کردن. ها رو هم باز  سگ ی. لعنتاومد یم

درست به پوستم نشانه رفت و    شونیک یخار    شدم،یها رد ماز کنار گل   داشتم
 انداخت.  یزخم

هم    نیماش  کینبودن و    دم یانگار گمم کردن، چون تو د  دن،یی دنبالم دو  یکم  بعد 
هم   دشیاز شانسم کل  ن،یروم پارک بود. خودم رو انداختم تو ماشدرست روبه

. گاز رو فشردم و برو که حواسهیآدم ب  کی ش  بود. حتما  صاحب  نیدرب ماش  یرو
 .میرفت

 *** 

 ( ی)راو

رو دستگاه، وصل نبود انداختند. سرش   یکس چیکه حاال ه  کیبه اتاق تار  ینگاه
. تنها دونفر نگاهشون د یکش  عقل یسر اون ب  یرو  یو هوار  د یکوب  وارهیرو به د

 لب زد: ،یکیدر وجود تار یشاد بود دونفر

نمونه   کیتنها    روس،یاون و  ی. ولمید یرو هم د  اشجهینت  میکرد  قیما تزر  ،یلعنت  - 
اون دوساله کار کردم، روز و شب نداشتم و حاال، اون تو رگه    یداشت! من رو 

د  کی  ، پ  تونمینم  گه یبدجنس  رو  لعنت  دایفرمول  با    میکن  داشیپ  د یبا  یکنم.  تا 
 .رونیب میدستگاه از خونش بکش

 قفل شده لب زد: یهابا دندونقدم برداشت و  شیرو و

 کنسل شد.  یهمه چ  ت،ییایرو ی  سفره لندنت زندگ - 
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 .د یکوب  نشیتخت س یانگشتش رو رو و

 پوزخند مانندش لب زد: یهامقابلش که حاال سرخ شده بود، اما با لب طرف

 کنترلش دست ماست!   یموشمون تونست فرار کنه ول - 

خودش لب    دفعهن ینشست و ا   ش یهالب  یرو  یخند به دستگاه اشاره کرد لب   و
 زد:

 !گردونمیمن برش م  میبرش گردون د یدرسته، با - 

 زد: لب

هم به    یی کارها  کی بشه تا به مرز ُمردن برسه و    فینه بذار کامل خونش کث  - 
 !هیهفته فرصت داره واسه من کاف کیدست خودش انجام بده 

 گرفت و لب زد:  رو اشقه ی یعصب

مانند ربات که همه رو    کیالکترون  کی  شهیوقت، م! اون؟یباشه چ   یاگه قو  - 
 .ی. تو خوب از پروژمون و عوارضش خبر دارکنه یکنترل م

 زد: لب

کار ناتمامم رو تموم کنم.    تونمیاگر در مغزش اسارت کنم، م  ارزهیم  سکشیبه ر  - 
 به دسته من! شنیتا م هاسه یو دس کننیدردها استراحت م دفعهن یا

 *** 

 (کای)دو روز  بعد، از زبان  ال
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  ک یبود، نزد BNW ک ی که   نمیبه دوربرم انداختم و پا تند کردم تا به ماش ،ینگاه
  دم،یکش  یقیهام زدم و نفس عمرو به چشم  نکمیبود ع  یخلوت  یبشم. منطقه 

 دور و بر، نبود.  یجا رو دوباره رصد کردم. کسهمه 

شده بود توش    کهیتکهیت  ،یزن   فهیبود که جسم نح  یچمدان مسافرت  کیدستم    در 
 یچمدون رو در دستم فشردم. دستم عرق کرده بود و عرق   ره یقرار داشت. دستگ

له گر،ید له از رو ش   بود.  انیهم نم میشونیپ یش 

کثافت    نیقرار دادم. ا  نیرده، چمدون رو در ماشگره خو  یمرگ، با ابروها   عرق
  که ن یخواهرم رو بهم نگفت، با ا  یصدرا بود؛ که جا  یهادست  ر یاز ز  یکیهم  
روز، اونجا، حضور داشته. عقبگرد کردم و پشت رل نشستم. فرمان رو در    اون

دوباره به دور و    یگاه کردم. ن  میتنظ  ن، یرو به عقب ماش  نه یدستم فشردم و آ 
 گاز گذاشتم.   یبود، پام رو رو ز یاطراف کردم، تم

آ   یاز گاه  هر  م  نیماش  نهی هم  پکردم یرو کنترل  ها، از کوچه   یکیتو    دم یچی. 
  ک ی نزد  نمیرو به ماش  نشیقرار گرفت و ماش  نمیهم، کنار ماش  ینیموقع ماشن همو
بود و    یدود  هاششهیش  ن؛یماش  یشد به بدنه  دهیکوب  نشیماش  دفعهک ی کرد.  

همچنان اصرار به    ی ولگاز، و ازش جلو زدم.    یبدتر زدم رو   دم یدیشخص رو نم 
بعد هم   ن،یپشت ماش  شهیدر هم شکستنه ش  یصدا  نیزدنم داشت؛ در همون ح

 هم رد شد. نیماش یجلو شه یکه از ش  یاگلوله 

اون  کردم یم  چ یپ  ابونیرو در خ  نیماش او  فا  رفتم؛یم  طرف،ن یطرف و    دهیاما 
به دست چپم اثابت کرد.    دفعهن ی و گلوله، ا  د ینداشت دوباره خشاب مرگ چرخ

ماش جنگل  نیفرمون  به  درست  و  رفت  در  دستم  ت  یاز  شدم که  هموارد    ن ی و 
از کنار دستم به    یصورتم سپر کردم و نگاه چپک   ی بود. دستم رو جلو  هاکینزد
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الست روهم   نیماش  یهاکیاطراف کردم.  رو  غبار  و  خاک  معلق   یچنان  هوا، 
 .ساختیم

درخت   از  م  کنترلیب  دهیسر کش  یهاکنار  درخت    دفعهکی که    کرد،ی عبور  به 
گم شده بودم.    ،یشدم. لعنت  ادهیپ  نیشهام رو آزاد کردم و از ماشد، دست  د یکوب

 ی آتش مانند   یهوا  م ینی. از بدم یکوب  نیکاپوت ماش  یرو  تی دستم رو با عصبان
 بیسه روز اول غ  نی در ا  ینتکردم. لع  هیتک   نی. به ماششد یخارج و تو هوا سرد م

 و حاال...  نایشدن سات

کردم و   ز یهام رو راومد. چشم  ،یاز پشت درخت  ییفکرها بودم که صدا  نیهم  در 
 ه یسا  یریدرخت پ  یبود که رو تنومند  یاهیفقط سا  ،ی اون سمت قدم برداشتم ول

 باشه؟ تونهیم یک  یعنیانداخت و دور شد. 

دست  موهام  در  رو  سرم  و  زدم  ارو کنار گوشم  با  حاال  جسد،   نیهام گرفتم. 
اگم در  سات  کار یچ   نجایشده،  اآلن  اگه  پ  یحلراه  کی  بود،ی م  نایکنم؟   دا یبرام 
 خواستم ی. نمسوختیبود. سرم درد و قلبم م  گهیدر جسم د  ی. اون منکردیم

  ک ی بمونه که    ییهاتماس  روح  ند همانند، مادر و پدرم در خاطراتم برام مان  نایسات
 لمسش کردم. انگار زمانم چنبره زده، تا کار به دستم بده.  یروز

* ** 

 ( ی)راو

  الیخ یب  یلیداد، خ  یصندل   یرو بر رو  اشهیگذاشت و تک  یامن  یجا  یرو رو  ابزار 
 گفت:   ،یالی خی همه ب ن یبود. کنار دستش کالفه از ا

 . یها کوته فکر شد روز   نیقدر، اچه   میریم ی اون نمونه نباشه ماهم م  گمیبازم م  - 
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 زد: لب

ن  -  فکر  م  یزیچ  ستمیکوته  من  م  گمیکه  خواسته  شهیانجام  به  توهم  ات و 
مقابل هر   کنه،یم  ینقش صفر رو باز  یکه تو زندگ  ی  از افراد  یکیاون    یرسیم
اون    قیمقابل  خودش  از طر  دفعهنیو ا  برهیم  نیاون رو از ب  رهیقرار بگ   یزیچ
 عارجون رو از سر  راهم بکشم.  تونمیم

 هاش لب زد:به چشم رهیخ

هاش برعکس شده باشه و  االن حس  د ی سش هم باشه شابرعک   تونهیم  ،یول  - 
  ره، یکه خودش کنترل به دست بگ  ادیب  یروز  یوا  یول  نهیمغزش خوب رو بد بب

  ک یهم    نیا  کنمیت مافشاء  ،یتو اگه اون خون رو از بدن اون قبل ُمردنش نکش
 عمله!  کی ستین د یتهد 

 هاش قرار گرفت و لب زد:در لب  یپوزخند 

چه   دونهیاون نم  ش، یبه سفت ذهن خو  ،یاون فعال  محکومه، در سلول انفراد  - 
و در   ستیقابل باز کردنش ن  ،ید یکلشاه  چیزندانش زدند و ه  یهالهیبر م  یقفل

و آخرش    ادیصدا در م  کیکیوار، از هر  بانش، افکار خورهکه زندان  یوجود مغز
 ُمردن!  یعنی. رسهیبه اهدافش م

 هاش لب زد:به چشم رهیخ

 ی دارند. ول  یاز خشک  یبلند   یهاهستند، در نهاد خود، کوه  ینماد فروتن  هاایدر  - 
 . کشنیاون رو به رخ نم گاهچیه

 طرف گرفت. صورتش رو به آن یپوزخند  با
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سرد   یامرگ ب*و*سه  یهاچشم  یوار، بر روپروانه   بندهیسخت و فر  یاز دو گو  و
 ام. ربوده یو دزدک

 ________________________ 

 (کای)ال

. و  زدم ی داده و با دستم ضربه به کاپوتش، م  نیرو به ماش  ام هیتک  یجورهمون 
چند   ی  . قدم از قدم برداشتم که صدادم یکش یبا افکار گوناگون نقشه بازگشت م

رو شن  ینهیزم  یشاخه شکسته، که  بود،  قدم   دهیجنگل  با  که روش  ییهاشد. 
 به وجود آورده بود.  ،یخر مانند خر  یصدا زدم یم

  رفتم یم  یجورنیاز مقصدم دور شده باشم. هم  ادیز  قدر نیا  د یهام نباحساب  طبق
 که گفت:   دم یشن یُبم  مرد ییکه صدا

 ! ؟یهست یباال تو ک  ر یهات رو بگ دست - 

رو باال بردم و لبخند رو پاک   هام شد، آروم دست  یهام نقاشلب  یبر رو  یپوزخند 
 ادامه داد: دفعهن یکردم که ا

 ! طرفنیبچرخ ا - 

از اسلحه  زد،یهاش برق مچشم  دم یحرفش سمتش چرخ  با   انش، یشکارچ  یو 
بد که   افشیشد ق  تر کیجنگله. عجب! بهم نزد  نیتو ا  ی  شکارچ  کیمعلومه بود  
 داشت. یکم و پوست گندم  شهیبه سبز، ته ر ل یو ما یعسل  یهانبود. چشم 

شدم، لب   رهیبراش درست کرده بودن، بهش خ  یکه گودال  ییایدر  یهاچهیدر  با
 از هم باز کردم: 
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 .گردم یام من گم شدم دارم دنبال راه برگشت م - 

 زد: لب

 مال توئه؟!  نهیاون ماش - 

  ی دنج  یجا  نجا،یچون ا  بود؛یاحمق م  د یبا  کرد،ینه و اون باور م  گفتمیم  اگه
خودشونم آش و الش شده   ارن،یهم همراهشون ب  نیماش  یادیبود که افراد زن

 باشه. پس لب زدم:

برخورد کردم و از راه خارج  ینیسمت خونم که با ماش  رفتمیراستش، داشتم م  - 
 .نجام یکه حاال، ا  ینیبیشدم و م 

آورد، از هدفه اسلحه که خالص   ن ییرو که قشنگ هدفم گرفته بود پا  اشاسلحه
نگاهش کردم، طاقت    ده یبرچ  یهاکردم و با لب  یاشک  یهام رو کمشدم، چشم

 : د یپرس دفعهنیو ا  اوردین

 شده؟! یزیچ - 

 زدم: لب

. آخه بهم زنگ زده اومدم یاون داشتم با عجله م  یو برا  ضهیراستش مادرم مر  - 
 بود و حالشم خوب نبود! 

 لب زد: شد یتوش حس م یدلدار یکه کم  یمیمال یصدا با

 !دم یم حیمن راه رو بلدم بهت توض - 
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هاش که تموم شد و به  حرف زدن. حرف   نجایخروج از ا  یشروع کرد درباره  و
بود، افتاد   نیکه پشت ماش  یو چمدون  ن ینگاهش به ماش  م یشد   کینزد  نیماش

 :د یو پرس

 داره؟!  کار یچ نیچمدون مسافرت تو ماش - 

بغل  دمشیشد که کوب  نیهم گلوش   ر یضامن دارم رو ز  یو چاقو  میبه درخت 
چشم  با  م  اشدهیترس  یهافشردم.  دست  کردینگاهم  رو و  بازوهام  هاش 

 بود.  دهیفایهاش بتالش یکنه، ول  دای تا نجات پ فشردیم

موقع  کنه. همون   دایزد تا نجات پ   یجونیب  یتقال کرد تا خسته شد و عربده  قدر ن یا
پاش  نشیس  یچاقو رو در قفسه  قشنگ با   د،یفرو بردم. خون به سر و صورتم 

 انزجار عقب گرد کردم. 

هاش رو هدف  رو هم برداشتم و چشم  هاش افتاده بود. اسلحهاز دست  اشاسلحه
 یبود. برا  دهیها، من رو دکردم. اون چشم   کیهاش هم شلگرفتم و به چشم

هم کش  یاثر  کهن یا رو  اون  توو    دم ینمونه  عجله  و    نیماش  ی با  گذاشتمش 
فقط   نجای. اشتمرو برداشتم، فندک که دا  نیماش  ی  در کنار صندل  نیبنز  یشهیش
 . رم یتماس بگ یکم بود و نتونستم با کس  گنالشیس

اطراف   نیا  ،یزیچ  یدوست   د یجا رو رصد کردم. شاآوردم همه  رونیرو که ب  نیبنز
 .د یرسیبه نظر م سالهیس  یداشته باشه؛ مرد

 ختمیر  نیماش  یبدنه  یرو رو  نی. بنزشدم ی پاک م  هان یا  یها از نعشه  یجورن یا
 ن، یماش   یو اون رو هم پشت رل گذاشته بودم. فندک رو در آوردم و انداختم رو
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رو فرا گرفت، از کنار    نیماش  یجاهمه   ش، یکم که آت. کم گرفتیم  شیداشت آت
 .اومد یم ،یزی و نا چ ز یهر چ وونیح یها رد شدم، صدادرخت

پ  زدم   یپوزخند  رو که  بدون  دایراهم  و  از جنگل خارج شدم  بودم، پس  کرده 
بود. من دلم    یزیتم  تی. جناطرف برم کردم از اون  یسع  ها،نیخوردن به دورب

 ی اگهیبرام مهمه، شخص د  انیخودخواه بودم. تنها سات  سوخت،ینم  یکس  یبرا
 انتظار داشت.  نیا از  شتر یب د یکه احساساتش فلجه نبا  ی. از کسستیبرام مهم ن

 *** 

 ( ی)راو

اما   د؛ی فهمیم  ینه کم، جور مبهم  ادیپرت کرد. نه ز  ییاش رو جااسلحه   یعصب
د  دونستیم فرد  ذهنش  و  م  یگریقلب  پرورش  دارن  فقط   دن،یرو  اون  و 

شه که مونده. مثل   به درد نخور   هاز یج  ک یربات که مغزش براش تنها    کیجسم 
 زش،یشد که همه چ  یانتخاب کرد و وارد اتاق  یمغزش راه  یشکنجه  یشده، برا

 بود.  د ی و سف د یسف

 بود. د یکه داخلشه سف  یلباس یحت

م  یاتاق راحت  تو  تونستیضد صدا  انگار،  بده.  رو شکنجه   یوجود  یخودش 
 بود. یکاغذ 

و خ  د یسف  یصندل  یرو د  ر ینشست  و  در  به  بود.   وار،یشد  داده  انجام  درست 
از ا و روانش هم در هم   شد یاطرافش شکنجه م  د  یهمه سف  نیمغزش داشت 

 . کنهیم ادهیمغزش پ یهاش روکه چشم  یاو کبود شد. شکنجه  ختهیگس
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خطرناک  دیکش  یقیعم  نفس به  توجه  بدون  آشوب چشم  ی  و  همه  هاش که 
 هاش رو باز گذاشته.چشم خت،یریم رونیب یرو هیال کیوجودش رو مثل 

  گر لهیها هم در وجودش حها، نداشت. اونبه حرف چشم  یچون اون اعتقاد  چرا؟
اش، براش باز راه مغزش و حافظه  د یبود که شا  یروان  یبودن. تنها مهم ضربه

 .کردیم

 *** 

  عارجون( )دو ساعت بعد از زبان  

موها  یعصب و عصبانرگ دست   دم،یپرپشتم دست کش  یبه  از حرص    ت یهام 
بهش اعتراف نکرده بودم دوستش دارم و اون هم بهم    کهنیزده بود. با ا  رونیب

 کردم ینکرده بود و حساب اون پسره رو رسونده بود، باز هم، احساس م  ینامرد
 شده. یبه احساساتم نامرد

قفل    کی   از  فکم  نقشه   نا یشد. ساتطرف هم  و من  بود  برنگشته  روزه   یهاسه 
 .دم یکشیکشتن، م

  ی روجور در روبه نکشم. همون  شیشون رو به آتداشتم تا خونه زور خودم رو نگه  با
 . کردی م  تیدو مورد من رو اذ  نی. ازدم یقدم م   ،یاساختمان بزرگ و ترک خورده 

بود که عاشق کالغ بود و با مرگ    یمترسک  ف  یاز عشق برام توص  فیتوص  هاقبال  
که مثل   یبدون اون نفس بکشم و خواهر  تونمیرفت و حاال نم  نیمزرعه از ب

 من خواهر  قشنگمه.  یبرا نایدارم. سات خواهر خودم دوسش

نبود؛ اما    یزیچ  دم،یشدم و چرخ  ییپا  ی خاطرات بودم که متوجه صدا  ن یهم  تو
و    یجور  کی و    دم یشن  یشکستن  یدم صدالحظه دوباره احساس کر   کی شدم 
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بو  در   یمتوجه سوزش  یرو آزار داد و وقت  م ینیب  یسوختگ  یحس گرما کردم. 
جنس    از   یانگار طناب  مردم یبدنم شدم به سوختن شروع کردم، داشتم از درد م

زندان  در  حصار کردنم  درحاله  و  برگرفته  در  رو  دورم  بود،    یآتش  خودش  از 
 .ختیری، از سر و شونم عرق م هام قفل هم شده بودنسوختم. دندون

هم در اثر   د ی. شاشد یشدم که از کنار ساختمون رد م  یاهیس  یه یمتوجه سا  که
  دهیبا داد به سمتم اومد و پاش  یافتادم که فرد  نی. زمنمیب یدرد دارم سراب م

مطلق فرو    یاهیحس کردم و بعد در س  یسوختم رو کم  یهازخم  یشدن آب رو
 رفتم!

 *** 

 ( کای)از زبان  ال

 یخاک  زم،یهام، همه چ. لباس ام یباألخره تونستم به خونه ب  زدم،یحرص قدم م  پر 
کردم که گردو غبار وارد وجودم   هام هیوارد ر  ی. نفسزدم یشده بود؛ به زور قدم م

کردم،   یا. سرفه رهیگیم  یرو به باز  نیکه زم  موقعیب  یبادها  نیشد. امان از ا 
 نبود.  خونه یتو یارد شدم؛ کسو و  دم یبه خونه رس

باال انداختم، که تازه   یاکردم و شونه  ی. دهن کجبهیروز، عج  وقت  ن یهم ا  اون
زخم  ادم ی دستم  اس  ه،یافتاد  دوز  چند  تزر  د یانگار  وجودم  تا    قیبه  بود؛  شده 
 هم به زور تحمل کرده بودم.  جاشن یا

 سرم اومد؟!  ی  چه کار  نیآخه ا ،یلعنت شدم،یم هوشیب  داشتم

زرنگ نبود و    هاقدر نیا  یخوب بود اون شکارچ  یول  د،ییهام دوبه چشم  اشک
 .د یکشیجاها م یلی: وگرنه کارم به خد یفهم  دم ی به آخر نخ رس یوقت
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به   یبازوم اثابت کرده بود. نگاه  یدر رو  ییرو از درد گرفتم گلوله بد جا  دستم
انداختم و رو ثاب  یاقهو  یکشو  یدور و بر  لوازم کمک رنگ    ی هاتش کردم، که 

. داشتم  شد ینم  دایبود. طرفش رفتم و بازش کردم. پ  کیجعبه کوچ  کیتو    ه،یاول
 شد. داشیپ ینییپا  یکه در کشو  شدم یم د ی امنا

 تونستمیکه راحت م  کیپارچه کوچ  کیبا دستم چپم بازش کردم و اول    زود،
از بدنم    یاهوا وارد حفره  د یکردم و به زور محکم بستمش. نبا  دایزخم رو ببندم پ

. شد یاآلن وارد بدنم م  د یاز زهر گلوله، شا  یادی. دز زشد یکه گلوله باز کرده بود م
آسبه  خواستمینم تعللم  ا  یبیخاطر  حس   یهارگان به  هم  اآلن  برسه.  بدنم 
 کرده.   گلوله رو در خود جذب  ی  و شتاب یجنبش ی رویبدنم ن  کردم یم

رو وارد کردم و تماس گرفتم تا   یدکتر  یرو به دست گرفتم و شماره  میگوش  زود
 درد طاقت فرسا، نجات بده.  نیو من رو از ا ادیب

 *** 

و اون    د ی درد تا مغز استخونم رس  د؛یکش  رونیکه وارد بدنم شده بود رو ب  یاگلوله 
داشت.    یرنگ  یقهوا  یهاو چشم   نکیبود، ع  یانسالیلبخند داشت؛ هه، مرد م

نازک رو برداشت و کارش    یهال یاز گاز استر  یکیکاسه انداخت و    کی گلوله رو به  
توقف نکنه من رو به کشتن   ازوماز ب  ییدر جا  یجنبش  یروی رو انجام داد. اگه ن

 . دادیم

 و لب زد: ستادیلبخند آخرش، کارش رو کرد و باال سرم ا با
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از دست   یادی! خودشم انگار ز؟یه ساعت تحمل کردهم  نیا  یدختر تو چطور  - 
بود، معلومه   قیعمق زخم عم  دم،ی! خوب شد که زود رسهایچپت استفاده کرد

 بوده!  یخوب هیشکارچ

زدم و پول رو بهش دادم تا شرش کم بشه. با دست داشتم بازوم رو   یکج  لبخند 
الم رو خوب  ح  یهام بسته شد، تا خواب کمفشردم که صورتم تو هم رفت و چشم

 بهتر شده بود. یکنه. دردم کم

 *** 

 ( ی)راو

که جلو چشمش    یازد. صحنه  هیتک شی گذاشت و به صندل  ز یم یرو رو شیپاها
و در   ختیپارچه ر  یرو رو  kolonyaکه اون    یابراش قشنگ بود. موقعه   اومد یم

زد؛    ششیبه نظر دشمنش انداخت و آت  قهیقرار داد و اون رو در    یاشهیش   یبطر
اون رو جذب    تونستینم  ینیقدرت زم   چیبراش مزه عسل رو داشت. در واقع، ه

 خودش کنه. 

  زد، یم   ادیدر دلش فر  یزیچ  کی  یول  کرد؛یحرکت رو کنترل م  ر ی مس  یخوب  به
اما اون صدا رو کشت و در   ؛یقدر آروم و مظلوم بودو همون   یکاش بچه بود

 اخت! خودش مدفون س

به حالش  یبزرگ ترس داشت و حاال که بزرگ شده کار یهاکه بود، از آدم   بچه
 .د یترسیم کیکوچ  یهانکرده؛ حاال از آدم 
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  ی ول  داد؛یدست م  یهم افتاد؛ به وجودش حالت فلج  یرو  ار یاختیب  هاشچشم
 ی مرز  نیترخطرناک  نی. کنترل نداشت و اکردیها در ذهنش، درد مکلمه   یادیز

 !رسوند یطناب م ان یبراش بود؛ که اون رو به پا

خودش رو نجات    تونست یگونه مبه درد نخور شده بود. چه  کیقاتل و    د یشا
ابزار به درد بخور   ی  کار به دزد   از،یبود که از سر ن  یبده؟! حالش درست مثل بشر

ر  باو  د یقصه دزد و درد رو با  ن یا  کردیباور م  هاشیبچگ  د یخونه زده! با  میتی
 . شد یدرد نوشته م  د یبا  بود،یدرد م  نیگز یشده و جا  یکه دزد اشتباه چاپ  کردیم

 *** 

 ( کای)از زبان  ال

سبز رو    کون  یبود، آ   برهیو  یو رو  ییرو برداشتم، اسم تپش روش خودنما  لمیموبا
 اضافه کرد. یکیعصبم  یهاپر بغض به خط یفشردم که صدا

 زد: لب

 !ایلطفا  ب ستیعارجون حالش خوب ن - 

 باشه؟!  تونهیم یچ یعنی شد یقطع و وصل م صداش

 زدم: لب

 !شده؟ یچ - 

 زد: لب

  رهنش یزدن و انداختن رو پ  شیرو آت  kolonya  شهیکه ش  زدهیداشته قدم م  - 
بهوش   د یساعت با  کی تا    گن یم  هیبدنش، شده. االن، بستر  یو باعث سوختگ
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دور تر در مکان ُمد نظر   یرو کم  kolonya  شهیبازم نگرانم ش  ،حالنیبا ا  ی. ولادیب
 توروخدا! ایگرفته، بود زود ب  شیتوش آت یکه سوخته و پارچه  دم ید

که تو ذهنم بود کاش درست   ی افکار  داد،یرو قطع کردم. مغزم اتصال نم  یگوش
اگه کس نابود  ینباشن!  فکر  به  و  باشه    مونیدنبالمونه  اگر  داره    یعنیباشه؟! 

 . کنهیو سخت و سخت م کنهیم تر یهاش رو قوحمله 

 . خورهیو شکست م  دهیکه شکست م  یجنس از 

تر راحت  ن،یبرداشتم تا با ماش  دم ی. کلدم یبرداشتم و پوش  یرو از کنار صندل  ژاکتم
 برم.

 *** 

 نشستم.  یصندل  یاتاق رو یروروبه

آب دستش رو به    ی  . در نگاهش بودم که بطرزدیتپش پر اضطراب، قدم م   فقط
 طرفم گرفت. با پشت دست کنارش زدم و از جا پاشدم.

  ز یرو نداشتم اطراف رو رصد کردم، تم  دنش ید  یبودم و اجازه  نجایساعت ا  کی
ل  ب  یکی  یبود. ول داشتن. خواستم    بود جا  هان یکه پرستار و ا  مارستانیدوتا پرُسن 

 بسته شد! ینشده، با دست کس در رو باز کنم که در باز 

نگاهم درست   نم،یرو بب  دهیکش  یهاانگشت  ن یرو چرخ دادم تا صاحب ا  نگاهم
قهوا نگاه  در  شد  صورتتلخ   یقفل  با  بلند  قد  خانم  از   ده،یو کش  د یسف  یرنگ  

 که دوست داشتن زودتر بزرگ بشن.   ییهااون
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تر نشونش رو بزرگ  اشده یموها صورت کش  نیبسته بود و ا  یارو گوجه  موهاش
در آوردم و کف    یژاکتم پول  بیهام اومد. از جلب  یبه رو  یرنگ . لبخند کمدادیم

 دستش گذاشتم.

اتاق که شدم چشمد یراهم کنار کش  یزد و از جلو   یلبخند  عارجون    یها. وارد 
رو درست   شیاقوتی   اهیس  یهاتکون بخوره چشم   تونستیباز بود و از درد نم  مهین

 ! شناختیهام داد، من رو درست مبه چشم

بدونه مقدمه لبخوام یم  یچ  دونستیم بهم  خشک شده  یها. پس،  رو  اش 
، تنش کرده    شیآت  kolonyaفشرد. معلومه اون   زده شده قشنگ لباسش رو چفت 

ا زخم  قدر ن یکه  و  سوخته  بوهیبدنش  سوخته  ی.  وقت لباس    کشینزد  یاش 
 . د یچیپیم ینیدر ب  یشد یم

 پا انداختم تا لب تر کنه:  یروش نشستم و پا روروبه ی  صندل یرو

 کن!   داشیصدرا...رو پ - 

 کرد، یشک نم  یزیبود. اون اگه به چ  زهایچ  یلیخ  یحرفش هشدار دهنده  نیا
خوش نداشتم، پاشدم    یادیز  یطوالن  یهاچون از مکالمه   زد؛ینم  یحرف  نیهمچ

 رفتم. رونیو از در ب

متنفر بودم. در   یخراب  ن یو من از ا   کردیحالم رو خراب م  مارستانیبده ب  یبو
 بگه! خوادیم  یچ دونستمیم ستاد؛یروم واهمان فکر بودم که تپش روبه

 لب زدم:  پس

 ! واقعا  قراره مرخص بشه. ستین  ینگران ی  حالش خوبه، جا - 
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برم؛ درحال  راه رفتن از کنار    مارستانیب  رونیب  یاز کنارش رد شدم تا به محوطه  و
بآدمک ب  رونیها  شلوغ  نقطه  ب  مارستانیرفتم.  درونش   یادیز  رونش یبود!  از 
و    ستنین  یضرور  دنینفس کش  یحت  ،یامسئله  چیه  یتر بود و چقدر براشلوغ

  ی ن افکارم شماره گرفتم و گوشیلغزش دارن. ح  ایدن   نیبر اا  هیاز ال  یهر نفر جور 
 بشنوم.  یرو کنار گوشم گرفتم تا جواب

 بوق دو بوق...  کی

پ  یصدا  دهیبه سه بوق نرس  و تا به    د،یچیساتان در گوشم  منتظره َعرضم بود، 
 خدمت برسه.

 لب زدم:  پس

َکن و    اششه یاز ر  خوام یرو م  یدارم تک و توک  همه چ  از ین  یبه اطالعات  -  برام ب 
 همه رو برام ارسال کن!  گهیساعت د  کی بهم بزنگ. وقتم تلف نکن تا 

استخون   و ا  یهاقطع کردم  رو  صدا  قدر،نی دستم  فشردم که  هم  َتَرک    یدر 
م رو  پاش  دم،ی شنیُتُرکشون  هم  در  باشد یاسکلتم که  منتظرم  م  نی.    ام یدارم 

 . شتونیپ

 *** 

 ( ی)راو

هاش شروع در کنکاش بود، دست  اشینگاهش با مغز وحش  یدر صندل  نشسته
  ی که رو  ییهاو دست  یتق، صندلتق  ی  . صدا د یکشیم  شیصندل  یدسته  یرو رو
 . ساختیرنگ ماضطرابش رو براش کم د،یلغزیم یصندل یهادسته
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ها آشنا بود، تار   ن یبود. چقدر ا  وار یسقف و د  یدر رو  یعنکبوت  یبه تارها  نگاهش
به دو نفر  نگران که بهش زل   توجهیپاتن. چشم بسته ب  ر  یز  یرچه پا دارها هتله 

 غرق بود. یال یخیزده بودن در ب

 *** 

 (کای)چهار ساعت  بعد، از زبان ال

در دست   شتر یرو ب  اسلحه  یسردم بدنه  یهادستم فشرده شد. با دست   ر یز  اسلحه
 کنم.  رشیغافگ یاآهسته یهابا قدم  خواستمیچنان مسردم فشردم. هم

 حمله، از طرفم بود. کی  نیا

اطالعات رو به صورتش بکوبم   یسر  کی طعمه کنم،    کیپسر  صدرا رو    تونستمیم
نشسته و    یدادنش. در پشت باغ در صندل  یفرار  قیو ازش استفاده کنم، از طر 

 به شب بود. رهیخ

م  شییکهربا  نگاه برق  شب  وسطزدیدر  تا  و  شد  پا  جاش  از  قدم    یاه.  باغ 
خرابه رو که قرار به دستم خرابه،    ن یبرداشت، پشت سرش آهسته راه رفتم. رد  ا

به خواهرمه! از پشت    دنیرس  یمن برا  ینه ی تنها گز  نیکردم. ا  دایبشه رو سخت پ
 .د یسردم رو به سرش فشردم که سمتم چرخ نوک اسلحه

باروت  پشت  فشنگ منفجر    شهیم  کیشل  یکن! وقتخفه  یعن ی  لنسر،ی ن: سا)پ
ضربان فشار باال،    کی گاز داغ،    نی و ا  کنهیم  جادیگاز داغ شده رو ا  ک یو    شهیم
 .( دهیاسلحه هل م رونیکه فشنگ رو به ب  کنهیم جادیا
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نزد  ،یمتعل  بدون بهش  قدم  به  تهوع  شدم. چشم   ک یقدم  حالت   و  قرمز  هاش 
احمق، در عالم    نیانگار ا به وجود آورده بود. نگاهم چفت نگاهش شد.    یزیانگ
 . خواست تقال کنه که لب زدم: بردیبه سر م یاگهید

 ! پاشمیمغزت رو از هم م یتکون بخور - 

 .دمشی گرفتم و کش  اشقه یبه سرش فشردم و از   شتر یرو ب اسلحه و

.  دمشیباغ کش  یتا خروج  یکیدر آن تار  توجهیکرد و من ب  ییدستم تقال  ر یز  در 
وقت  اما  راحت کنم  رو  خودم  ع  یخواستم  پشت  انعکاس   میانه یآ   نکیاز  که 

در دستش شدم. تا خواست وارد بدنم کندش، با    ی، متوجه چاقوبود  رشیتصو 
رو گرفتم   هنشزدن د  ادیافتاد. شروع کرد به فر  نیپشت پا زدم بهش که به زم

م کندم و قفل دو  بند رو از کناره شلوار ها، دستاون سبزه   ی و درازش کردم رو
 که حکم  قفس رو داشتن.  ییدستش کردم، حصارها

 ده یشدم، اون هنوز صورتم رو هم ند   اشدهیکردم، متوجه دست زخم د  بلندش
 ی . درحال  خروج بودم، که صدانهیهم بب  د یکه دارم، نبا  یو ماسک  نک یع  نیبود با ا

 گلوله رو هوا منفجر شده، من رو متوجه خودش کرد.

تندتر حرکت    ،یمتوجهم شدن؟! لعنت  یعنی بود.    نکف،یکالش  یصدا مال اسلحه   نیا
رو چرخوندم    د یانداختمش و خودمم پشت  رل نشستم و کل  نیکردم و در ماش

 رو هدف گرفت.  نیماش کیالست به حرکت در اومد، اسلحه نیکه ماش

 به باد رفته، تند رفتم. ک  یبه الست توجهی! بیلعنت

زدم که   یگرفته و تو خودش جمع بود، پوزخند   نییسرش رو مثل گربه پا  پسر  
پنهان کردم تا ُدچار نوسان   یینها  د ی. خودم رو از ددم یپشت سرم د  ینیماش  بار ن یا
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نگاه از  و  نشن  غعقلشون  صدا  بیها  خروج  هنگام  مثل  دوباره   ی شدم؛ 
 اکو شد.تو فضا  کیالست غیج  ز یانگوحشت

عقاب  یاکلبه   وارد چشم  مرد  نگاه  جنگل کردمش که  دل  تو  سمتم    ،یناشناس 
 .د یچرخ

کردم که    جادیا  شی شونیدر وسط پ  یسوراخ  یو بدون چشم زدن  دم یرو کش  ماشه
شده بود، نگاهش شوکه   دهیسر و صورتش گنج  یکه رو  یپسر  شوک زده با خون

 و ناباور بود. 

رنگ انداختمش و به    یکرم  یمبل  یلومه؟ در روبچه مظ  نیاالن باورم کنم ا  یعنی
لعنت رفتم.  پنجره  پطرف   ن یا  یسمت  خداکنه  بودن  وگرنه    داشونی ها  نشه 

به مزه خون    یهوا  ن یحاالش هم از ا   نیندارم که گناه نکنم، هم   یفرصت  دفعهن یا
 . کشمیمتنفرم و از خدام خجالت م

 کیمثل     د؛یبهش کردم و چونش رو باال گرفتم که نگاهش رو ازم دزد  ینگاه
کرد و من از همه    یآور  ادیمن رو    نیدرست مثل  اون دوران من، ا  یروان  چارهیب
 ی حرفش حت  کیکه با    ناینه مثل  سات  زم، یکه خاطره من رو دارن انزجارانگ  ز یچ

 . دادیکده رو به سوختن مارتش ده  کیشده 

 متنفرم. وقت ندارم پس صورتش رو باال گرفتم و لب تر کردم:ضعفم   نیا از 

کرده؟ اسکلتت، کل جونت در    کار یحرف بزن اون پدر کفتارت خواهرم رو چ  - 
 دسته منه! 

 زد: لب

 !؟یخوا یازم م یندارم چ یاطالع دونمینم - 
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 زدم: لب

 جونت رو!  یاگه زور نزن - 

 : یزد به ترک لب

 -all, bilmiyorum 

 زدم:  پوزخند لب با

 !؟یزنی چرا لنگه حرف م - 

 زد: لب

 - ben, melezimim 

 دستم کردم و لب گشودم: جا،ک یچونش رو  یهازدم و استخون یکمرنگ  لبخند 

 - cin,olmadan adam çarpamasın 

 زد: لب

 - çarp, mıyorom 

 تر کردم:  لب

 -  Sen, babanı yapay tanrı, gibi tapıyorson. onun yözöndan dodaklarını  ,
mühöremisin ama onun babalğı fick. 

 زد: لب

 - açıkla ! 
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 لب زدم. یزدم و به فارس یپوزخند 

 . گفتیجفت، که به دو زبان م یهادوروغ یدورگه  کیبود،  دورگه

 زرتو بزن تا زرم رو بگم. - 

 نزد. یور گرفت و حرفصورتش رو اون یبدون حرف یول

که تا حاال ازش غافل    کنمیروش مروبه  یتا فردا وقت داره وگرنه با تلخ  باشه
 کی  کنمیم  شیمن هم حال  خواست،ینم  یخب اون خودش خوب  عقل یبوده. ب

 اون انتخابش رو کرده. یول انه؛یپایب هیتلخ بهتر از تلخ انیپا

. حاالش هم مونهیبرام نم  یزیچ  گهیدر خودم جمع شدم اگه نتونم د  وار افسرده
 ی اخودمه، چرخه   هیبه عل  انیپایخشم ب  ستین  یهم افسردگ  د یافسردم، شا  کی

 .زنهینامناسب م یو حمله رو تو جا چرخهیکه م

وار انگار به ساعت ناکوک استرس  ک یرو در هم قالب کردم و همانند    هام دست
 شدم.گذاشته   بره،یو

رو به همراه داشت.  یاعصاب خورد کن ی و صدا زدیضربه م نیبه زم یه پاهام 
 یها چهار دورهکنار زدم. درخت  یرو کم  یبه کرم  ل یما  یاز جام پاشدم و پرده

 کلبه رو احاطه و درهم کرده بودن. 

 داشته باشن! ی د یبه کلبه د یادیز ذاشتینم هاشاخه

  ی که ما به آسون  یزیشده و رفته بودن. جالب بود چ  الشیخیها هم باون  انگار 
هم نقشه    د یهم احتمالش رو ندادن شا  د یها نزده باشه. شااون  د  یتو د  میکرد  دایپ

 باشه؟!
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 باشه بادا باد! یهر چ الیخیب اه

آن  گهید دادم  اارور  به  پسره   یبشرها   نیقدر  اون  سمت   فکر کردم.  احتمال 
رنگ قدم   یکرم  یدهیچرک  یهاوم به طرف مبل نگاهش به من بود، آر   دم یچرخ

نصب   وار ید  یرو  ی هاو تفنگ  ر یسوخته بود. اما ت  مهیپام ن  ر یبرداشتم. فرش ز
 . کردیکشتم صلب م  گناهیب کی  کهن یا ی شده، افکارم رو برا

، قرار گرفته    ی  وجب  میمبل فرود آوردم، تو ن  یپام رو خم کردم و رو  قشنگ پسر 
شونش گذاشتم و   یرو   یبودم. بزاق دهنش رو با صدا قورت داد و من هم دست 

تا ته    شیشونیپ  یعرق رو  دم؛یبهش دست کش  کنم،یرو پاک م  یزیانگار که چ
 ادامه داشت. ششیر

نزد  خودم  انگار    تر کیرو  افکارها  کمیکردم،  رو کنار    یاز  ُپره، صورتش  مسموم 
ا  ی. پوزخند د یکش از گلوش    کی کارش زدم و    نیبه  آن دستم رو دراز کردم و 

 شد. مینگاهش تنظ یوقت ره،ی بشه و نگاه ازم نگ میگرفتم تا سرش تنظ

 زدم: لب

 پسر جون باهام بد تا نکن وگرنه...  ن؛یبب - 

 چشم تو چشم ُلپ  کالمم رو گرفتم و ادامه دادم:  و

معامله   نیا  گهید  یکس   د یکردنش! نبا  یبدون زخم   میمعامله کن  کی  ایهم، ب   ای  - 
  ن ی رو برات تضم  تیرو بگو و منم در قبالش آزاد  نایسات  ی  رو بدونه، هوم تو جا

 بدم؟!

 زد: لب
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 خبر ندارم! یزیمن بهت دروغ ندادم از چ - 

 . افتی  ر ییتغ قه،یدق کیاش در شد لهجه جالب

 تر کردم:  لب

ها و وجود در بطن اون   کیها نه دردسرها!  نه کلمه   م،ییو دروغ ما  قتیحق  - 
باز رو  تسخ  میکنیم  ینقششون  اون،  شدن  تجسم  ما  نم  ر یدر   گم ی کنندگان، 

نماون تو  و  ماست  از  حرف  چون  در    یدونیها   قتیحق  کی  ،یثان  ک یمن 
به چشمت   دوارم یام  ،یو پاسش بد   یدورش بزن  یتونیکه نم  یزیوحشتناکم! چ

 با من مقابله کردن رو.  ،ی رینگ

 از حرص لب زد:  هی خشونت با ته ما پر 

 !؟یزبون نفهم قدر،ن یتو چرا ا دونمینم گمیم - 

 شده لب زدم: یشیآت ییهامن در مقابلش با چشم و

من    یشانس دار  یطبق معمول، ول  یخب آوانس  اولت رو اشتباه انتخاب کرد  - 
ها از فرصت به قفلش، آدم   یاه زدرو اشتب  شیدادم و تو اول   لتیتحو  د،یدوتا کل

 یدوم  د یو منم کل  یندار   یدوم مورد  نی ا  ر یتو غ  ی! خب، ولکننیاستفاده م  ادیز
 اش کن! استفاده گاستثناست، در مقابلت، پس قشن  کیفقط  نیندارم! ا

 زد: لب

 باشه تا فردا محلت بده! - 

، ا  یمونده نگ   یچ  گهیزدم، هه د  یخند   کنج ست لنگه   یزیچ  کی وسط    نیحتما 
 وگرنه چرا فکر کنه و محلت بخواد! گر ید
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 باطل. الیخ یزه یول خواد،ینقشه فرار م یهم برا د یشا

صورتم قرار دادم. اما   یبازوم رو جلو  یشیو به حالت نما  دم یمبل دراز کش  یرو
 تا صبح ادامه دارد.  یباز نیا دمشییپایم یچشم ر یز

 *** 

 )چند ساعت بعد( 

شدم و زود به سمتش رفتم.   ز یخ میام رو باز کردم و نهاش چشمسرفه  یصدا با
 داشت و گلوش کبود بود یهاش حالت بد چشم

 لب زد:  دهیبردهیبر

 !ادینف...س..م ب...باال نم - 

 ی رفتم و سمتش تا خدمتش آب بدم، استکان رو خال دم یرو د ز یآب کنار م یبطر
 توش و خواستم سمتش برم که...  ختمیاز لطف نکردم و قشنگ آب خنک ر

 روم قد علم کرد. ش یکبودش پ  صورت  

  وار یبه د  کردم،یقشنگ نگاهش م  جور ن ی. همیراحت  نیگولم زد؟ به هم  یعنی
  ی نفسی. از شدت ب فشرد یگلوم رو گرفته بود و م  یهابرخورد کردم و استخون
ب اون  اما  و  م  وقفهیتقال کردم  اضافه  قدرتش  حمله   کردیبه  قوهاو  رو   ی ش 

 د یرو چسب  قمی  ین سریتا رهام کرد و ا  اتن،یرسم  دم یمرگ رو د  گهی. دساختیم
 و با انزجار تمام نگام کرد و لب زد: 

 هوم؟! یختیر  قتیدر  یگناهی ب  چند تاس خون نمیبب - 

 کندم و لب تر کردم:  قمیرو از  دستش



 

 
201

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

 جون کرده. وشو ن  ختهیهاش طال رکه پدرت در تاس مغزه، دشمن  ی ابه اندازه  - 

 لب زد: یوجب مین یو زننده کرد و با فاصله ز یرو ر هاشچشم

 ؟یام کنطمعه  کهن ی! اه؟یشدنم به دست تو چ ر یداده شدنم و اس  یفرار ل یدل - 

من بودم که   دفعه،نیزدم که عقب رفت و ا  نشیقدرتمند به تخت س  یاضربه 
 . رفتمیانگشتت رو به قوارش نشانه م

اون دست   یبفهم  د ی با  یرینشانه م  یدستت رو به کس  کهنی قبل از ا  عته،یطب  نیا
 ! ره یهم به تو نشانه م

. پس عقب  کنهیرو اثبات م  تمیجواب دادنم بهش تنها احمق  یبودم ول  یتند   آدم 
 . کنم  اشیسم تیبا واقع خواستمیوقتش بود م گهیگرد کردم د

 لب زدم:  پس

ازش    -  پدرت که  برا  کیاون  دلت ساخت  یُبت  بهت   هایچ  یدون یم   ،ی معبد  
 ساخته؟!

 شدم و ادامه دادم: کینزد بهش

 احمق اون مادرت رو کشته!  - 

نگاهم کرد و دست  و نگاهش،  افسوس  با  زد.  نداشتش ضربه  به عقل  رو  هام 
 چونم رو در هم فشرد.

 لب زد: و
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. من    یمن، از همه چ  -  باخبرم! اون احمق خودت و خواهرت و به نظر پسر عموم 
 .رم یگیم ها،شیبه وقتش انتقامم رو از اون ن

 شدم.من سد راهش  دفعه،نی هلم داد و خواست خارج بشه که ا و

 گفتم:  و

 خواهرم هوم؟! یمادرت من برا یتو برا میمعامله کن ایپس ب - 

 آرامش لب زد: با

کار رو حل کردم.   مهی همه زحماتت به هدر بره! واقعا  من ن  نی ا  خوام یباشه، نم  - 
 د یجد   ییهاگفتم حس  د ی نفهم  یتو! به خواهرت هم اشاره زدم. ول  یبرا   اش،مهین

که برعکسش بود و من    یاون فکر کرد عاشقم، درحال  یکردم ول  دایپ  یبه نفر
 کرده بودم.  دایزده پحس انزجار به اون لجن

 زد و ادامه داد:  میشونیضربه به پ و

 . سوزهیم گهیخب دله د یول زنهیهم پس م ایهرچند، شما رو در  - 

ساخت، تا کنترل    ل ی امواج تبد   یایدر صداش، خونم رو به در  ر یهمه تحق  نیا  از 
، چرا با َکنم. اصال  آزادش کنم؟! به   د ینشده بهش حمله کنم و سرش رو از تنش ب 

 سمتش قدم برداشتم و لب زدم:

 کردن؟!   کارشیخواهرم کجاست چ ی  جا - 

 زد: لب

برعکس نگاه    یبا دز باال، از نوع جنون، اون االن به همه چ  روسیو  کی  روس،یو  - 
 شناسهخودشم ن  د یشا یعنی! کنهیم



 

 
203

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

تا   آوردیدر م  انیوجودم رو به غل  شیشد. داشت آت  یشیهام آتحرفش، چشم  با
 بکشم. ادامه داد:  شیهمه رو با وجودم به آت

 ! انهیراه نجاتش تنها پرفسور برل - 

 متعجب لب زدم: یحالت با

 !؟یچ - 

 زد: لب

 !یخانوم گنی بار م کیاخبار رو  - 

  ک ی  یعالحرف جناب  نیبا خواهرم بد تا کردن و ا  هان یباشم ا  دهیاشتباه نفهم  اگه
 خطرناک باشه.  یباز ی  دعوت نامه به سکو

اثبات شده بود. تا    رفت،یگذاشتم بره چون من نذارم هم قشنگ م  هایباز  نیا  از 
رفتم و    تر کینزد  یکم  د،یخواست در رو وا کنه و بره صداش زدم به سمتم چرخ

مقابل    یهامن از حمله   وار،یندمش به دمن از گلوش گرفتم و چسبو  دفعهن یا
 .اومد یخوشم م

 که من ببازم!  ینه وقت اما

که تا نوک   یقرمز و صورتش کبود شده بود. با خشم  شییکهربا  یهاچشم   قشنگ
حساسش   یهیبه ناح  یضربه فن  کیانگشتم احاطه شده بود گلوش رو فشردم و  

ولش کردم تا به    هیثان   نیر آخربود که کنارم بزنه د  ی از اون  تر توانیزدم و اون ب
 .شدم ینه خوب نم یول ره،یحال خودش بم
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  ی رو  ستال  یکولش انداختم و کر  یبکشمش، خودم رو رو  خواستمیم  وعدهوعده
بد   ز یم و ضربه  برداشتم  م ستالیبا کر  یرو  زدم، که کر  ز یکنار  در    ستالیبهش 

شد. خودم رو رها کردم و گذاشتم بره به حال   ل یبرخورد به سرش، به پودر تبد 
 لب زدم: شدم یکه ازش دور تر م  یخرابش برسه و در حال

 ! برو شرت کم.کیک ی میحاال شد  - 

بسته شدن و    ر  یجر یبودم، که ج  ستادهیمجسمه ا  کیهمانند    قهیاز چند دق  پس
 ی عنیام رو سوزوند، و من سقوط کردم،  هراه رفتن لنگ در کلبه، گوش   یصدا

و من روحم درحال   د یهام رسبه لب   یاهام اشک سوزونده! از چشمنا؟یاآلن سات
 کلبه فوران شد.  نیا یدر کنار د یشد  ی  زیرخون 

به   یروزیجسد اون مرد د  یهمه جارو پر کرده بود و بو  صدامیب  یهاهقهق
 کارم از اونجا رفتم. به شاه  یتوجه چیخراب بدون ه ی. با حالخوردیم مینیب

 *** 

 ( ی)راو

مترسک    کیها مانند  روز   نیهاش شکل داده شد. ابه پوزخند در لب  ل یما  لبخند 
 .کردیم یزندگ یمعنیب

 یکنه. مانند مار  یرو بلد نبود تا زندگ   یزندگ  گهیاما زننده، انگار د  جونیب  یجسم
 یاه یدر گود  سا  ک،یاز خونه تار  یزده در کنار  شیهاش نکه خودش رو بابت گناه 

 مستدام، کز کرده بود. ی  از کراهت و دوزخ
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که    ییهالذت  یبرا  هاش زهیانگ   یراه نفسش رو گرفته بود؛ ول  هاه یسا  نیا  تمام 
و   گفتیم  شیزده بشه! مغزش کتا دل   ذاشتیاش، خوش بود نمذائقه  یبرا

 .کرد یخودش مات م

 *** 

 ( کای)از زبان  ال

 یینوایلب آهنگ ب  ر یبه آسمان، ز  رهینشسته بودم و خ  نیچون زم  یهاسبز   یرو
 حس  ،یگوش  ی  . نجواخواند یغم زده برام سکوت م  یو آسمان و فضا  خوندم یم

 لذت بخش بود. دم یکشی دست م شونیسرد یهام روخاک که با دست یتازگ

 روزهام ته بکشم.  نی ا یو خطاها که افکارم رو از خبط   یطور

بو  یقیعم  دم  و  آرامش  با  انگار  به خاک گرفتم. وجودم  خاک،   یاز هوا معلق 
 .میشیشسته نم یبا خون هم بشور گهیهرچند ما رو د شد؛یشسته م

ماه هم   یعنیماه شب شدم. چراغش روشن بود  ی  به روشنا  ره یحال خ نیهم در 
 شدن؟! پس چرا شب رو انتخاب کرده؟!  ک ی! از تارترسه؟ی م ییاز تنها

چون تو برم! هم   خواستم،یاما نم  دم یلرزیرو تکون دادم، از سرما داشتم م  سرم 
کش صفحه   رهیخ  دهیدراز  صدا  یابه  که  بودم.  شب  شد،   میگوش  یاز  بلند 

 باشه.  نایسات دیکه به سرم زد پاشدم، شا  یبا فکر یبردارم. ول خواستمینم

  ی گوش  یشیبه صفحه نما  رهیرو از کنارم که انداخته بودمش برداشتم و خ  فمیک
! چرا ؟یچ  یعنی  داد،یشدم. شماره رو نشون نم  شد،یکه روشن و خاموش، م

صدا داشتم که  برش  پنهونه؟!  رو  یشماره  انداخت گوش  یامروزهام  هام خط 
 آرتام بود.
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 زد: لب

رو خ  -  آرتام شمارت  منم  مادمازل!  از گوش   یلیسالم  رفتم  نایسات  ی  وقته،  کش 
 نه؟! یانتظار من رو نداشت 

 تر کردم:  لب

 سالم حرفت رو بزن.  - 

 زد: لب

زد   -  امروز  ترکوند   یدرسته،  رو  هم  ،یسرم  از  رو  پاک   ین یمغزم  هست  تر که 
اون لجن درحال    ،یخب صالح دونستم از فردا بهت بگم. امروز وقت ی. ولیساخت

شن بود  جا  دم یمکالمه  م  نایسات  ی  انگار  فردا  شده،  لوکش  رنیزده  برات   ن یمنم 
 !گه؟یحله د فرستمیم

 لب زدم:  یکالفگ  با

 ازت مطمئن بشم؟!  یچطور - 

 حرص در صداش گفت:  با

در   ایداشته باشم    ی اجیحت نبودم که بهت ا  فیضع  میزندگ  ی  جا  چیمن در ه  - 
 بدم! تیکه بخوام باز  یستیحدم ن 

 هام زدم و گفتم:چشم ر یدست به ز یدهن کج با

کردن رو دلت مونده بچه.   یکه حسرت باز  دنیبهت نرس  یهه، حتما  در بچگ  - 
 ! سیشب نا آم،یم یفرستیم نیلوکش
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تم از در  بود؛ تکوندمش و خواس  یهام خاکقطع کردم و از جام پاشدم، لباس  و
شده    دهیکه رنگ قرمز در اون دم  یچشمم به خاک  گلدون  یرد بشم. ول  ،یاشهیش

 که به سرم زد به سمتش رفتم.  یدرست د یبود خورد، و با افکار  شا

قرمز بود آروم خاک رو از گلدون خارج کردم   یکه نگاهش کردم انگار پارچه   یکم
چاقو روش که قشنگ با    کیرو در دستم گرفتم، بازش کردم؛    یخاک  و اون پارچه
دست  و کم  ک ی   یهاخون  شده  چکانده  نوشته  ینفر  و  بود  دار    ،یاهیس  ینم 

 نوشته: نیچن نیداشت. ا

بودن    یقوبودن    فی. تو اگه بدون ضعشهی رد م  یفیاز ضع  ،ی)نقطه شروع هر قو
بردار از  آدم  یقو  یعنی.  یرو  نخوره؛ چون  به درد  نداشته   یبودنت  که ضعف 

  د ی با  یمن روشن بش  یهابه تار راز   یخوای شکستشه! اگه م  یفیضع  یعنیباشه،  
  ی قو   ،یاهیبه س  رهیو م  ادیم  ییکه از روشنا  یزی. چیریرو هدف بگ  میرگه قو 

 است( چون بازنده یباز نیا  ی! و تنها برندهخوادیبودن دلش مرگ م

گذاشته بودش؟! پارچه رو برداشتم و به   نجای ا  یچه معنا داشتن اصال ک  هان یا
نرم بود به سه   یلی رنگم رفتم و خودم رو رها کردم؛ خ  یسمت تخت خواب کرم

 خوابم ُبرد. دهینرس

  اه یس  هیو اون سا  م یزدیدستم رو گرفته بود و کنار خونه دور م  ام یتو رو  نایسات
 شدم.  دار ی از خواب ب غیبا ج نا،یسات غیو ج میزندگ

بودنمون،   نجایا  یاصل  ل یدل   ،یباز اون راز چند سالگ  خت،یریعرق م  میشونیپ  از 
 و چسبان بودن.  شیریها سکابوس  نینگفتم، و ا یتاحاال به کس
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 دا یخاطره پکه تا حاال کردنم به  ییهانوازش  دونمی نگفتم چون م  یبه کس  اگه
فردا مونده بودم.   یو حاال برا   دم یهام کشخنجرشونه. دست به لباس  یکردنه جا
 بلد نبودم؛  یوانگید گر یو د دهیته کش یوانگید یانگار ورطه

بودم سرم رو باال گرفتم خدا    د یشد   یهم نداشتم. ُدچار سردرگم  یچون عقل  ،یول
! مطمئن  ؟یکرد  ضربانمیچرا ب  ،یکرد  غی و ازم درهمه عضو قلبم ر   نیا  نیچرا ب

در مرگ    یو خودم رو به کام  کردم یمن قلبم رو اهدا م  بودی نم  نایبودم اگه سات
 .ساختمیمخلوط م

شده و    ز یها ر. انگار کلمه رفتیم  یاهیهام س گرفته بودم، چشم  ید یدرد  شد   سر 
 ! سمی براشون بنو یتا ُحکم زدند،یمغزم م یهاواره یبه د

هم داشت عوض   بود، چون فصل   حسیسوزش داشت، پوستم سرد و ب  معدم 
خودم رو خر کنم و شاخ   د یبابت صورتم بودم؛ اما چرا با  تیدچار حساس  شد یم

حق تا  گرفتم  رو  افکارم  دامن  خودم  من  نب  قتیبشکنم؟!  آدم   یگاه  نمیرو 
 .شهیم مدت، باورش کیخودش هم بعد  یکه حت  گهیم ییهادروغ

فوران شده و خودش رو اعالن    گهیدرونم د  ی  هاحرف   هیپوستو کم   بندهیفر  چقدر 
 ی ها هم هرچاون  آد،یکه به سراغم م  یاجهی سرگ  یحت  ای. سوزش معدم  کردیم

 و اما من... خواد؛یدلشون گفته شدن، م

من  نگاهم بود و طلبکار    یرو چرخوندم سمت در و متوجه  شدم که مانند روح 
 بود.  ام رهیدست به بغلش زده و خ
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اما باز اون    د؛ی! چشم بستم و پلکام پرنم؟یبیبود من م  یچ  نیرو تکاندم، ا  سرم 
و من پهن کرده    وار ید  یرو  هیهاش تأسف بار سابود. با چشم  ام ره یچنان خهم
 بود!

شده  نمشیبب خوام یبستم. نم . چشمترم کیتار میدومم ن مهیمن بود؛ اما، ن اون
اون ت  یبودم  در  مالقات    مارستانیکه  رو  خودش  خودش،  و  بود  درمان  ُدچار 

 .کردیم

سرگشته   نیا هوا  یروح  م  یشب،  ارتقاع  رو  روحم   کرد؛یسرد  من  اگه  و 
م  شهیام؟! همزنده  یرومه، چطورروبه نگاه  بهم  انگار مجازات کنهیبا شرارت   .

  ی روبعد  من روبه  ی  زندگ  کنه،یام مو شکنجه  آره،یدر م  کارهام رو با نگاهش ازم 
 طرفم...  کی بود. از  دهشروع کر  یهام بود؛ و دوباره مغزم برام بازچشم

 کیجنگل نزد  دم،یشنیو حشرات شب رو م  یوحش  یگرازها  یخرناسه  ی  صدا
 خونه و خونه سوت و کور بود. 

 *** 

 )چند ساعت بعد( 

 نی. اد یدریو اعصابم رو م  شکستیپام، م  ر یکه ز  ییهاخش برگخش  یصدا
 . کردیم بیهاش رو تعقکثافت هم، بدون توجه فقط صدرا و آدم 

نخواب   به و  بود  صبح  دم  تند کردم.  پا  سمتش  به  و  اومدم  بودم؛   دهیخودم 
دم   یهاشغال   ی  چند شاخه شکسته مخلوط با صدا  یهام قرمز بود و صداچشم

 .انداختیحشتم مصبح به و
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داشتن به سمت مخالف راه   میبهشون کرد  ی. نگاهمیشد   میقا  یپشت درخت  آروم 
 بشه؟ داشیپ نایسات د یبا ،یلعنت ینجایا  یآخه کجا رفتنیم

ادامه داد  سکوت اش کم  رد شدم که شاخه   یدرخت  یاز جلو  م،یکردم و به راه 
به نام چشمم رو بزنه و کورم کنه و به مردمک چشمم فرو   ی اچهیمونده بود، در
به لباس سبز رنگم انداختم؛ شلوار    یکردم، نگاه  ستیلحظه، ا  نیبره؛ که در آخر

 داشت. یلباس آب  نگهعمو پل نیبودم و ا دهیپوش یکش  اهیبه رنگ س یراحت

 د.جلوم بو یاهیس یدر قلب  جنگل، با رو یا. خونه ستادیقرار گرفتم، ا  پشتش

ها اون  میشکسته شده، اول منتظر شد   یها بگم؟ خرابه و با پنجره  یکه چ  یاخونه
 شیی. درست کنار آرتام بودم که چشم کهربامیبرن بعد خودمون دست به کار بش
 کرد و گفت:  یبه سمتم اومد و مسخره دهن کج

 ! ؟یتورم کن یخوا یور دل ما م یتو هم که بله، اومد  - 

مشهود با    ییحالم رو خراب کرد و با صدا  اش،مزهیب  یشوخ  ن یموقع ا  ن یا  در 
 حرص گفتم:

 جات رو که تنگ نکردم تو قبل از من، به خودت بگو! - 

که همانند غرش بود، به سمت   ییرو ترش کرد و با صدا  شینگفت و رو  یزیچ
بودن صورتشون شوکه    دهیها قبل ما رسخونه رفت. از پنجره نگاه کردم چون اون

جا رو نشانه رفته  خونه بودن، اسلحه به دست همه  ی  جایجا  ختنیو در حال  ر
 .شد یرد م ه،یافتاد که سه تا سا یبودن که نگاهم به پشت

 تر بود.  یکلیه شیکیکوچولو، دوتاش قده من،   یکی
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نبود.   نجایا  ناینگاه آرتام که شدم سمتش برگشتم انگار، سات  ینیمتوجه سنگ  فقط
  ی و به مقصد   دم ی! از کنار آرتام، کنار کش د ینشه؟! شا  چرا  ها،ه یهم اون سا   د یشا  ای

 عارجون رفتم. شیخونه، پ

همه    هیشب رو و امروز، اون سه سا  یعارجون قدم علم کردم و ماجرا   یروروبه
چشم  ز یچ با  که  کردم  موکول  براش  برق    یعصب  یهارو  امروز  که  براقش 
 داشت، لب زد: یتربیعج

 . کنمیاتاق رو چک م  ی  پشت یهانیاالن دورب یگفت یزودتر م  د یبا - 

 دهید  ی که به سخت  یاهیشب و سا  یصحنه  قه،یتاب رو باز کرد. بعد چند دق لب  و
 نیو قشنگ دورب  د ی سرش چرخ  د،ی. اون پارچه رو درون خاک گلدون دمشد یم

و   الیخیب یلیخ ای پوشوند؛ینم نیبود خودش رو از دورب نجایرو گرفت. جالب ا 
  ده یاغواگرش د  یهاچشم   ط ش اشاره گذاشته بود. فقهم، از چهره  ایبود؛    یناش
سپر کرده   نهیجور، س. به اندامش نگاه کردم، اندامش زنونه بود. همون شد یم

 محل رو ترک کرد. 

  یی هوی  یدرحال کنکاش بودم که صدا  ن،یچنفکر فرو رفتم، عارجون هم هم   تو
 که لب زد:   دم یعارجون ترسوندم؛ به سمتش چرخ

 و اون بچه باشه؟! ایلع  تونهیم ه،یاون سا - 

 شده لب زدم: ُشکه

 ها تهرونن.اون تونه،ینم - 

 زد: لب
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 !زنمیمن زنگ م - 

 کرد.   کیهاش نزدداشت رو به گوش  یاروزهیو ف د یرو که جلد سف شیگوش  و

رو    ایلع  ی  گوش  ی  خوش صدا، خبر از خاموش  ،یخانوم  یهاو حرف  یخاموش  بوق
ماب  یمکث   داد؛ یم انگشتش  و  ط   نیمخاطب  ن،یکرد  شماره  یرو  در  و    ی اکرد، 
 بودم رو بهم گفت:  دهی نفهم یادیز ز یکوتاه، چ  یاو گرفتش بعد مکالمه ستادیوا

 ! نجانیها هم ااون - 

 *** 

 ( ی)راو

تنها چاره   یارو کرد، چارهبه روبه  ،ینگاه   ش ی بود که قو  یاش، آموزشنداشت؛ 
 .رفتیم ادهیبلند پ یهادرخت و خونه یسرد و رو یهاکرده بودن. در جنگل 

 بود. ادشیرو  هاشه یتنب

نه    یول رو  با   ادشیآدمش  آخر  لحظه  در  و  نگاه کرد،  سرش  پشت  به  نبود! 
سوم    یاز طبقه   تر کی دوم، که کوچ  یبه تراس طبقه  یمعلق نسبتا  بلند   یچرخش
هاش هدف آخر رو ساختمون بلند رسوند و چشم  وار ی. خودش رو به دد یبود، پر

  ی درخت  یروکه از خود سراغ داشت، خودش رو    ینشونه رفت و با حرکت کشش
 رفت.  نییراهش بود، انداخت و پا یکه تنها مانعه

تنها    توجهی. اما او بزدیم  یاگه یخراش برداشته بود و با سوزش ساز د  کتفش
 . دادیرها شده گوش م یرهایت یبه صدا

 *** 
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 ( کای)از زبان  ال

حالم خچشم  یکرخت  با ابزارها چرخوندم.  دورتادور  رو  حالت   یلیهام  بود!  بد 
 بودن.  خیسرد نشستم؛  یهاکیسرام ی. روتهوع داشتم

! و کمک   است؟یلع  شی پ  نایسات  یعنیزدم.    یبستم و پلک  یاهیثان   یرو برا  هام چشم
 !نه؟یب یکرده؟ پس چرا اون رو تو چشمش بد نم  ایلع

نه، دست    یرفت؛ ول  یاهیهام سفکرها دوباره نگاهم گذر کرد و چشم  نیهم  در 
ذاتا کسکشمینم ن  ی!  بشه،  دارم  جلو  همچنستیهم که  اگه  امکان   ز یچ  نی. 

 . زنمیم شیو هم آترو ر بهرو کنم؛یروم  نگاه نم که روبه  یداشته باشه به کس

رو چندقدم جلوتر حساب   شیماهر بود و همه چ  یلیو دوختن خ  دن یتو بر  نا،یسات
 ! شدیاز اون اخطار، خالص م کردیو اگر حس خطر م کرد،یم

،یپ  د یبا  یراه  ک یخطر باشم.    کی تو چشمش    د ینبا که حصارش   یراه  کی  داش 
 نقاب و لباس عوض کنم تا برم تو کارش که نفهمه.  د یبا ینکنه. جور د یرو تهد 

، نم  اون اون برام    جان یکمک کرده، تا ا  یلی! اون تا حاال بهم خر  یبم  ذارم یخواهرم 
 ،   کیو ف  ی  حال همه جام مصنوع  نیبا ا  ی زدم؛ ول  ی. کج خند بست یهام رو مزخم
 هام.زخم یحت

 *** 

 ( ی)راو
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روش بهرو  یهاقورت داد. چشم  ی سختو بزاق  دهنش رو به   د  یکش  یقیعم  نفس
و جسمش رو براش پاک و روحش تو    کردی بود که مغزش رو سوراخ م  یلیدر
 بود. ابروانش رو باال داد، تا که انکار کنه. لب زد:  د ید

  ذارمیخطا برات م  ی  جا  شهیاشتباهت در مقابلم هست. من هم  نیتربزرگ  نیا  - 
 . یکنه و تو اون خطا رو انجام داد  دایتا بهم لزوم پ

 زد و ادامه داد: یچرخمین

 . کنهینم دایالشت رو هم پ یجنگل  خراب شده، کس ن یتو ا - 

کدو    ده،یچیعود و در هوا پ  یبه دور و بر کرد و قدم به جلو برداشت. بو  ینگاه
ها گذر درخت   سوانیگ  انیباد از م  ی  هوهو  یصدا  ن،یشده بر زم  ختهیر  یهاتنبل 

  د؛یکش  یقیروش طلسم شد. نفس عمروبه  طانیکرد و چشم  اون هم از نگاه به ش
تنفر،    ن یو رو و پر کراحت بود. در ح  ر  ی. دلش زد یچرخیم  ش ینیب  ر یز  یبد   یبو

بخواد و    کهن ی تا ا  کشهیعذاب م  قدر نیدوستش داشت! آدم از دوست داشتن ا
روش درونش نفوذ  که روبه  یآدم شک،یجمع بشه، چه شود؟! ب جاک ینفرت در 

زمخت  ی. با صداکردیپوکش نم قدر نیا به،یغر یکس  ز ی ن کرد؛یداشت و رشد م
 لب زد:  فشیضع

 . ستیمال  من ن لمیاون، مال  من نبود اون ف - 

م  به دروغ  گفت؛یدروغ  همه  داشت  ناما هدف  بد  بخاطره ستنی ها که  اون   !
 . کردیم نیخودش همچن

لب   لب با  دست  یهازد.  و  شده  فشرده  استخون  ییهابهم  تک که    تک هاش 
 .کردیم
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ن  یادیز  -  ا  کی. فقط  ستیجالب  که همه    فهمهیو م  گهیحرف رو م  نی دزد 
حاال که تو    ؛یول  سگه ید  یکیهستش. آره مال     یکیکه تو دست داره مال    یزیچ

 دست توئه َپ ماله توئه. 

. خواستیبه هر حال، امنش رو م  یروش براش سخت بود؛ ولآدم  روبه  درک
در    خوادیبود که م  گهیانسان د  کی داشتن اون دشمن نبود؛ فقط    یتضاد فکر

 همون قالب افکارش باشه. 

 *** 

 ( کای)از زبان  ال

مجدد    با انگلساتان  در  و  سیتماس گرفتم.  اون  و  بررس  روسیبود  برام   یرو 
که    یزیکار رو انجام دادم. به مرگ فکر کردم، چ  نیالبته به کمک آرتام ا  کرد؛یم
 مرگ  لب زد:  د یشا

هستش.   ان  یبه اسم برل  ینداره فعال و ساختش به دست زن  یاسم  روس،ی و  نیا  - 
 رو از اون زهر پاک کنه!  با دستگاه، خونش تونهیاون م ،یکن  داشیپ د یبا

آ   آب از  نگاه  و  داد  قورت  رو  پر  یا نه یدهنم  رنگ  که   م یآب  یهاو چشم  دهیکه 
گرفتم. پس منتظرم باش    شدنیهاش از شدت درد داشتن درهم فشرده مرگه
 .دم یرو انجام م  اتیفردا عمل ان،یبرل

 لب زدم: یسیانگل به

 - ,all right ( )باشه 

 زد: لب
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 - look, at you (یبه فنا رفت ینگاش کن بدجور  ).دختر 

ساتان   یبود و منش  یرانیدختر ا  کی ساتان    شیچون پ  زدم؛یحرف م   یسیانگل  به
 بلد نبود. یسیانگل

و  یوقت صدا  روسیحرف  با  شد  صدا  ی تموم  و  رو   یپاش  حضورش  زمختش 
 فهمونده بود. 

تم. عارجون که معما رو داش  از یرو قطع کردم. به کمک  آرتام و عارجون ن  یگوش
  ی  امن  یهست که تو جا  نیا  یباشه، برا  نا یاون نوشته اگه سات  ی  حل کرد. معما

وقت نقطه اون  م؛یار یب   ادیو کارهاش رو به    میو اشاره گذاشته تو مغزش نفوذ کن
 . میکنیم  دایرو پ شیخالتو 

 ! فش؟ینقطه ضع ه؟یچ شینقطه قو یول

م  االن ا  کنمیدرک  آدم   نیمفهومه  نجات محرف  از مرگ  رو  کامال   نیا  ده؛ی ها 
 . ندازنیم ر یها فقط وسط تاخاشتباهه، اون

 *** 

 )از زبان  عارجون( 

بود که تپش داشت،   یی. مقصدم جاداشتمیقدم به جلو برم  ن،یسنگ  ی  هاگام   با
م جدال  و  نزدکردی جنگ  بهشون  د  کی.  و کناره  زخم   وار یشدم  هام جا گرفتم. 

 بود. دهیو به لباسم رو چسب سوختیم

 لب زد: شینسبتا غرش یبا صدا پسره
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نتونسته   ،یک  چیه  نی نه؟! بب  یگیمالقه خون، با چند تا استخوان بهم م  ک ی  ی  تو  - 
 ! ؟ یفهمیبرام م  یفرق دار  اما تو  شکنم؛یمن انگشت نشانه بره. دستش رو م   یبرا

اون شد   دفعهنینشان از حرص درونش داد و ا  د یکه کش  یق یعم  یبا نفس  تپش
 :زدی که داشت حرف م

 .ذارهینم ر یبادها رو من تاث نی! ا؟یزن یم یزر یچ یشغال دار ی  تو - 

 و فک قفل شدش لب زد: شیاقهوه یهابا چشم  پسره

 رو بکن تو کل  پوکت.  ن یا ،یتو مال من - 

 تمام، گفت:  ی  که صورتش قرمز شده بود با لودگ  حاال

؟ من    ی. احساس خطر کردیریگیگاز م  یباز هار شد   -   گهید  یکیتو؟ هوا پس 
م م خوام یرو  اون  ن  دونهی.  شکنجه  در  عشق ستیاحساس  حس  تو،  حس   .

جا  ست؛ین دیکرد  نشیگزیحس  خشم  که  تا  خفه   ید ی.  نفست  مثل راه  ست، 
 .ید یچون ترس یریگیگاز م  یدار دهیکه خطر در راه د  یگرگ

پام پسر  سمتم    یشدم که با صدا  کیاومدم و بهشون نزد  رون یب  وار یپشت  د  از 
 و نگاه تپشم همراه کرد.  د یچرخ

  شیزدم به صورتش که فک  عمل یکیباد کرده و قرمز شده بود. با نفرت  انگشتم
 . هه! نیشکست و افتاد به زم

ز کردم رو با  نیبود. ماش  دار یهم شن  جانی قلبش از ا  یتپش رو گرفتم، صدا  دست
نامعلوم    یخودمم پشت  فرمون نشستم و شروع کردم به رفتن مقصد   نه،یکه بش

 . کردم یرو باهاش روشن م فمیتکل د یبا
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 *** 

 (کای)ال

 زل زده بود بهم. لب زدم: ،یوحش یهاچشم با

 . ستینشو برادر، درست ن رهیخ قدر ن یا یول ست؛ین   یشک تمیدر جذاب  - 

 طرف کرد که لب زدم:رو اون  صورتش

 فردا همه کارها رو حل کن!  - 

 زد: لب

 ها!   ستمیمن نوکرت ن - 

 زدم: لب

 . رم یکه نوکرت بگ  یکنیاشاره م یام، االن دار - 

 بهش کردم و ادامه دادم:  ینگاه و

 .دیشا یستیبد که ن - 

 زد: لب

 که.   ن  یزم ر یببند المصب، نصفش ز - 

 کرد   موهام شروع به وزش ر یز یموذ باد

 زدم: لب

 !خورم؟یگولت رو م  ی. فکر کرد دم یهات رو با پدرت شنحرف - 
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 گشود  لب زد:   یها و چشم رتیح با

 .دم یم شیخدا دارم بازبه خدابه - 

حرف رو انداختم وسط تا  نیبودم فقط ا دهینشن یزیچ وقتچیاحمق من ه هه،
 نامطمئن بشم، که اومد و مات شد.  ایو من ازش مطمئن  ادیادامش ب 

 زدم بدون نشون دادن: لب

 از کجا مطمئن بشم. - 

 زد: لب

 مونکیم  ای  افیبیتو مگه بهم ج  ستا،ی وا  ی. هینیبیم  ست،ین  هیالزم به توج  - 
 !؟یوصل کرد

 زدم و در مقابل گفتم:  یلبخند 

 نه چطور؟! - 

طرح افراد خنگ رو داشت.   قدر نیکه صورتش ا  دم،یکشیم یطرح دشمن  داشتم
متروست، طول راه از دزدش ناراحتش    کیمثل    ی. زندگدم ی زدم و چرخ  یلبخند 

 . رنیکنارت و م  انیاز همه جنسش م

م  شهیمن هم  ادمه،ی بدم  لباس دوختن   خواستم ینم  نا،یبرخالف  سات  اومد؛یاز 
 لباسشون آدمشون کرده.   یول  شعورن،ی ب  هایلیباشم در لباس گرگ؛ خ  یگوسفند 

تا    ستهیمیو جلوت وا  ادیم  ،یبرو زرنگ  ایب   گهیاون بهت نم  یستیمقابل  بد وا  اگه
 لهت کنه. 
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 *** 

 ( ی)راو

کرد، و با   تشیو هدا  د ی ساعت کش  شکسته  شه یچون ش  یهاتاک کیبه ت  یدست
 کرد:  لب زمزمه  ر ی. زدی خود مرگ رو مرور کرد و سرش رو تکان

موجود  -  تارهزا  ،یمرگ  مغز   وجود.  نترس  د یشا  ،یکیران  طعم   هزاران   ؛یبا  با 
از جنس    ییهال یجهنم، تردم  یشه ی از ت  یغزال  د ی! شاهادنیاز جنس فهم  ینگاه

باز  انسان و ح  د یشا  یگوشیقلب  آتش، روح    انگر  یو درخت، طغ  وانیدر وجود  
چون   یداریاعتماد، د  از جنس    ی لگد   ،یاز جنس سرد   یدرون، چنگال  یهایرگیت

و در آخر ترس  مغز از    طنتیو ش  یاز جنس شرور  یاُمردگان با ذائقه   ی  شگیهم
 .یاهیو پود و س کرانیب یهاآخرت

 .د یپرستیو م  کردیخودش کوک م  یکوک مانند جمالتش رو برا  ها،وونهید  مثل 

ت و پاش انداخ ر یروش رو از بغل  ساعت کشاند و زبهساعت رو یعقربه دستش
زهر   یسع چون  له کردنش کرد.  ا  یدر  همانند  مانند   تاکک یت  ن یدرونش، 
 .د ی چکیم

 *** 

 ( کای)از زبان  ال

بود که   یدو ساعت   قا یدادم. دق  هیگردنم رو تکاندم و به پشت  تاب تک  استخون
ا  بود.  به    د یشا  یجلو رفتم؛ حت  نقصیب  دفعهن یآرتام رفته  بمونه  عارجون هم 

 لحظه آخر.
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هم   نگاهم پرنده  چند  باال،  به  دوختم  م  نیرو  هم  دور  دور   دنیچرخیورها  و 
 .زدنیم

 صیها، راه غلط رو تشخکنم. آدم   یادآوریرو    نیاشتباه بکنم و به خودم ا  د ینبا
ها تکرار  آدم   انیم  نی . در ا کننیراه اشتباه رو دوباره تکرار نم  هاوونیو ح  دنیم

م به  کننیاشتباه  همو  ح  ن  یخاطره  انسان  خیتار  ها،وونیکه  و  با ندارن  ها 
 .زند سا خیکه به قبال دارن، تار  یاشتباهات

ها وقت  ی. بعضدادیبهم درد م  یو گاه  کردیذوق مکردم. سرم ذوق  یاسرفه
مردگان رو   یُبردم وقت   ادیرو از    نیا  یکاش از مرگ نترسم؛ ول  رم،یکاش بم  گمیم

 .رم یگیهوا رو دم م  ن یها همبا اون  یوقت  رم،یبم  کنهیم  ی. چه فرقکنمیلمس م

  برو یب  ی. بعد از چند قدمداشتنیکام برم  نیهام از زماومدم. قدم   نییتاب پا  از 
رس اتاقم  دم   به  صدا  دم،یبرگرد  خودش    ر ی جر یج  ی  که  به  رو  نگاهم  َدر  مانند 

 شکافت.

 *** 

 ( )از زبان  عارجون

 هاش و لب زدم:رو دادم به چشم مینگاه برزخ یعصب

 !؟ینیبیم یتو نگاه من چ - 

 تر کرد:  لب

نکردم. اون چند روزه که اسمش رو وصل کرده به اسم من   ی واال بخدا من کار - 
 . شناسهیآقا؛ اصال تازه من رو م نیا گمیم یه
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استخوانم نه با خوردمانم، سرو کار   یکه نه از مرض پوک  ی  چه دوست پسر   نیا
م کچل  نگهبان  امروز  تازه  ن  گهیداره؟  عصب  ومدن،یشوهرتون  گفتم.   یمنم 

 تره. من از سر  کچل  شما پاک یشناسنامه 

 ی  هاش جا. چشمدم یخند یم  ز یبودنش ر  وونهیبودم، به د  یازش عصب   کهنیا  با
 ! شیبود؛ دختر  روان پر گهید

زنگ خورد. نگاه از اون جنگل  خاموش شده   میگوش  بودم که  اشره یخ  همچنان
 :د ی چیهام پدر گوش  کا یال یسبز رو زدم، که صدا کونیگرفتم، آ 

 !گمیکه م  ییجا نییایب فرستمیم نیبهت لوکش - 

 سکالش ینگذاشت جواب بدم. ابروهام درهم قفل شدن که م  یقطع کرد. حت   و
 ! جان ی...اجانی ا یارسال شد. نگاه به آدرس کردم، لعنت

 *** 

 ( کای)از زبان  ال

آشنا نا  یاتو منطقه   نشونیکه ماش  فشردم ی رو م  نیو با اضطراب گاز ماش  صبر یب
ماش  یخاموش  یهاکه چراغ اومدم    نیداشت متوقف شد. درب   و  باز کردم  رو 

 . نییپا

زهرش رو    نیانگار زم  رفتم،یسست شده راه م  یهاهم اومد کنارم. با قدم   آرتام 
 به وجودم منتقل کرده باشه؛ راه رفتن سختم شده بود!

 .جاستن یاون ا جاست،ن ی که ا  گفتیبهم م یحس قو کی
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تنها چند آدم منفور و ما    زد؛یدور  اطراف پر نم  کسچیآخر رو برداشتم. ه  قدم 
شده بود رو   خکوبی هام م . چشمدم یچپ  وار یرداشتم و کنار  د. قدم آخر رو ب میبود

ب یصندل بد  با  زدن  یاریکه طرفش  انگار قصد حرف  و  بود  نشسته  رو   یروش 
فکرها بودم،    نی. در همکنه  یمون بازبود که با روان  نیقصدش ا  دم ینداشت. شا

بدجور آشنا بود که   دم؛ی شنیرو م  گفتیم  تاککیت  انه،یلب وحش  ر یز  ییکه صدا
ل  بدنم وارد شد. یو شوک  د یسرش چرخ  به حاص 

  ره یبود. با دو چشم  لنگش به صدرا خ  نایهاش شدم؛ اون ساتبه چشم   رهیخ  ترسان
  نا یکه با لبخند نگاهش به اون بود و کنار  لب  سات  د یشد. سرم به سمت صدرا چرخ

کنار  صدرا   انی. برلدم ی فهمیبود؛ که عمقش رو تنها من م  قیپوزخند عم  کیتنها  
خ خشک کرده،  چشم  رهیجا  بود.  صدرا  م دو  شهابه  سات  زدیدو  اول    نایکه 

که حاال از پشت    یمن   دنیبگه که با د  یز یهاش رو بهم فشرد و بعد خواست چلب
از جاش بلند شد.    نای و سات  د یبهت کرد. همه سرها سمتم چرخ  دم یکنار کش  وارم ید

م کنه! نگاهش دوباره که تو نگاهش بود لب زد تا متهم  یخونسردانه، با وقاحت 
 ی رو  یهانم بدجور همه جارو ورداشته بود. عنکبوت   ی. بود یسمت صدرا چرخ

  دهیچروک  یهاکناره مبل   یهاعقرب  یهام بود؛ حتهمه حاصل  کنترل چشم  وار،ید
را  صد   یرو زد و روبه  ی رو به دست گرفت و پک  پشیقدم، برداشت و پبهآروم قدم 

 از زبانش خارج کرد: یقد علم کرد و محمالت 

دونه . من تنها فکرش رو کرده بودم که شمارو دونهنیچه زود وارد عمل شد   - 
شم به ا ک  تنها بودم   یلیبه لونم، راستش خ  نیخرابه، تا خواستم رو بگم. اومد   نیب 
 خوب شد.
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 ی رو  ینشست و خط فرض  شیصندل  یگرفت و دوباره رو  پشیاز پ  یقیپک  عم  و
 و ادامه داد:  د یکش  ده،یخاک کش ز یم

 پس کجان؟!  ستن،یاوپس، دو نفر ن  - 

 انیبودم. برل  یشد که جا خشک کرده در کنار در  فلز  دهینگاهش سمت  من کش  و
 هاش رو دوست داشتم: که چشم   ینشد از من دهیکش  نایلب زد؛ اما نگاه سات

من  دم یفهمینم یها؟! فکر کرد یرو کش رفت یچرا اون لعنت  ؛یکروبیم کیتو،  - 
 .یاون رو چند سال  درستش کردم و تو خرابش کرد

 که خشک بودن لب زد:  ییهابا لب  نایسات

که    یو باعث شد   ی شما خودت آدم درست انتخاب نکرد  ارم؛یمن صاحب اخت  - 
 اون افکار فاسدت به جسدت که رو به روم  فاتحه بخونن. یهاانهیمور

 .اومد یاز کناره مبل م ییکرد صدا  ز یشروع به آنال  هام که گفت گوش  نیهم

تپش    د؛یشد. سرم چرخ  دهیدو شخص َمد  نظر هم به سکو کش  یهاقدم   یصدا  با
نگاه از همه رد   نا،یرو به رو سات  ش  یبودن به صحنه نما  رهیخ  رتیو عارجون با ح

 عارجون.  اهیکرد و دوخت به چشم س

 یاو پسر بچه  ایشد به لع  رهیهام خچشم  که   د یرو دور زد و کنار کش  ز یم  دفعهک ی
هاشون بسته بود. نگاهم خاموش شد و سرما سراسر  وجودم رو منقبض که دست 
ا دستمال  یجورچه   نیکرد!  لع  یممکنه؟!  دهن   به  طور     ایکه  به  رو  بود  بسته 
 و لب زد:  یدرپی پ یهازدن شروع کرد به سرفه ایکه لع  د یکش  ،یاانهیوحش

 اون... .  اون - 
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 نگفت. یزیچ و

 ده یرو که کش  یهاش پارنتزو چشم  د یکش  یقینفس عم  نایشد. سات  یحال  بد   ضد 
 ک یکه    ره؛یقدم بهش برداشت تا مثال  امانتش رو بگ  ک یبود رو دور زدن. صدرا  

 به صدرا زد.  ییپا ر یو ز دشیبرد و قاپ ایدستش رو سمت طناب  لع نایآن سات

دور گلوش   چوند یبهش زد. طناب رو پ  یچرخوند و ضربه بد اون رو دور خودش    و
 ی حرف  تونستیکه صورت صدرا کبود شده بود و نم  یطور  دش؛یو محکم کش

سلول پشت   م  یبزنه.  ا  ییها  ل یکه  بودم!  شده  قفل  داشت،  دروغ  جنس   نیاز 
 بود! شیچند سال  پ ی  روان ی  نایسات نا،یسات

ابروش معلوم بود.   نیاز چ  شیعصب  ک ی. تشناختمشیخوب م  یلیخ  من کنار 
  نا یخاص  سات  استی، حالت  سحالت   نی. اد یسر نچرخ   یبود؛ حت  یمکثش طوالن

رنگش  کم  یکردیخودش رو گم م  یکه حت  یطور  شد؛یساکت م  دفعه،ک یبود.  
 کید. خواستم بهش نز شد یو بعد مثل باروت  رنگ فشان، منفجر م  ساختیم

  ان  یبرل  دفعه،نیرو رها کرد و ا  فشردیا را مصدر   یکه گلو  یبشم که نشد. طناب
 پاهاش گره زد.   ر یطناب رو ز ،ی  شده رو در چنگال گرفت و خط مواز خکوبیم

انجام    یزیچ  یبودم که چرا کس  ن یو من در تعجب  ا  د یلرزیتنها پاهاش م   انیبرل
اون  دهینم تماشاگرن؟!  و  و همه  قفل هم کرد  رو  ابروهاش  زد  رو که گره  ها 

گذاشت که تقاضاش    نایخطر  سات  یقدم شد و پا رو  شیبه ما کرد. تپش پ  ینگاه
صورت تپش فرود اومد.   یرها شد و رو  نا یسات  یاز پا  دفعهکیشد؛ که    یشالق
قفل در   دفعهک ی فوت کرد؛ که    یتپش بلند شد و عارجون نفسش رو عصب  غیج

پا گذاشته ! بهم؟یاالن ما محبوس شده بود  یعنیشد. بهش نگاه کردم.    د  یچرخ
 بود! نگاهم به نگاه شرارت بارش نشست. 
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 لب زد: انیبودن. رو به صدرا و برل رشیدو نفر هنوزم اس اون

نباش  -  بذارن ینگران  تعر  نی!  بهتون  رو  ب  فیمرگ  و  رو    یمعن  یکنم  بودنمون 
  شه یمچاله م  نهیس  یروح پرنده مانند؛ درهم در قفسه   کی  کر یدروپیب  ،یاچهیدر

!   ارشیکرده و بس  یکه مارو زندگ  ی. کسادیم  رونیب  یو به طور دردناک از ما متنفر 
ان که  تکه، چند تکه   ک ی  هااون .  میهست  یستین  کی بگم شما، ما هممون،    نمیو ا

نابود تکه   نییگروه  انگار  جدان،  همشون   . مغز...  و  قلب  و  ربات   یاچشم  از 
، ما برده  یها هرچاون  میستی. ما نمیهست   م ی تک عضوهامون هستتک   یبخوان 
ها نصب شدن در  . اون شهیبدن م ن یباعث  بلند شدن ا یانرژ کی روح،  کی فقط 

 . استعه یتهران شا  یهوا ی  ها مثل پاکیبعض ی  . پاکیقالب  پوست

بهم، مشکوک بود. چشم     رونیو قفل کردن در از ب  آوردم یهاش سر در نمحرف   از 
رو بهش    انیبود؟! پنجره رو باز کرد و برل   یک  رونی. اون ب دادیبهم هشدار م   یدور
 انیزد و رفت. بعد به نخاع برل  یکرد و به سمت  ما چشمک  یاکرد. خنده   کینزد
برل  د یکوب پنجره آو  انیکه  لع  زونیاز  با  بودش،    نگرفته  ایشد! اگه در وسط راه 
االن از بدنش پاک    روسیو   یعنیبودم.    رهیافکنده بهشون خ  ی! با سرمردنیم

بودم. حالم خراب بود! متوجه نگاهش   دهیکرد. لب برچ  شی شده. بازم من رو ک
 به خودم شدم. رو به عارجون لب زد: 

  روس یجا؟! نگران نباش اون واون  یستادیرو، پس چرا ا  نیهم  یخواست یمگه نم  - 
.االن تو د  ستگاهش 

هوا رفت!   انیبرل  غ یطناب رو شل کرد که دوباره ج  ینگاه کرد. کم  انیبه برل  و
 نگاهش کرد و گفت:  یچشم ر یرو به مرگ بود. ز گهیصدرا د

 رو باال آورده گوشت  فاسد. فشیکث  یهاتمام لباس - 
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رو به روش قرار   ستی ا  ی  شد که دستش رو به معن  کیبا لبخند بهش نزد  عارجون
 داد و گفت:

 !اد؟یات بال بکه جزغاله  یخواینم - 

غ از هر حس  عارجون، که   یشد، قفل  زمان  بندانخیبود، درجا    یبا نگاهش که فار 
  ی در حدقه چرخوندم. تپش ب  یسخت بود. نگاه  ار یبس  میاالن توش حضور دار

رو دستش  فقط  چرا،  و  ا  یچون  از  نوبالغ،  بود.  و  اتفاق    نیصورتش  مشهود 
 کردم یم  سرزنشفکرها خودم رو    نیبود. در هم  ستادهیجا واباز همون مجهول

که خراش داشت؛ مثل  افکارم    یادیکه حاال، با وسعت  ز  انیبرل  غ  یج یکه با صدا
نصب   وار،ید  یرو  یها شدم اسلحه  کیجا نزد. به اوند یخراشیکه کنار  روانم رو م

به سمتش   یو نگاه  هیهاشون خالغالف  اما مطمئن بودم که  شه؛یبودن مثل هم
چاه  بزرگ، درست   کیبست!    خی  هام تو رگ  نخو  دم یکه د  یزی کردم؛ اما با چ

ن  یزهایپنجره بود و من دوباره به چ  نییپا بودم. نگاهم به   نداختهیمهم نگاه 
خورد. مارو که محبوس کرده بود، راحت بود. پاش رو عقب کرد، شلوار    نایسات

لباس   نیوقت ابود؛ هر   نا یسات  ر  یلباس  فسادگ  نی. ادادیچرمش نشان از افکارش م
م  ور  تن  س  کردی به  زغال  م  اهیمن  چشم  به  دانه   دم یدی رو  توش   ی هاکه 

طناب رها    یمه یکه نتر کرد  کردم و طناب رو شل   ز یهام رو ربود. چشم  یترک یتار
چونه و  نزد  انیبرل  یبود  ا   ک یدرست  چاه،  سرم    ستادهیبه  به  رو  دستم  بود. 

برادم یکش زمانم،  هر  م  ی.  دلتنگ  داشتم خفهشد یدونفر  هام ! چشمشدم یم  . 
 مملو از اشک شد. 

 *** 

 ( نای)از زبان  سات
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دادم. نگاهش، قرمز بود و من رو دنبال داشت.   ز یل  کایرو سمت ال  ضمیمر  نگاه  
شوک وارد کردن به وجدان    ی! براکنم؟یرو م   کار نیبودم. چرا دارم ا  جیهنوزم گ

درست   انیدستم رو شل کردم که سر  برل  ر یو طناب ز  دم یکش  یقیها. نفس عماون
 یلعنت   روسی. اون وکردیم  قالزدم. صدرا ت  یچاه قرار گرفت. من لبخند   یلبه 
قدرتم، اضافه کرده بود و بعد خارج   انیهام نفوذ کرده بود که به غر تو رگ   یجور

  شدیم  تر ی که هوار  انیبرل  یهاغی. جکردیشدنش اثرش هنوز داشت بهم نفوذ م
داشت. در آخر به انتظارم عارجون دوباره   یادی. چاه، عمق زشدمیم  تر یمن جنون

 :هام لب زدبه چشم رهیو خ  داشتسمتم قدم بر 

 .یکنینم  یسازمحکم پاک  یهال یاز دل  ، یمن  یپرودهتو دست  نا،ینکن سات  یکار  - 

 که به رو داشتم لب زدم:   یمتفکر یاچهره با

 .کنمیم یسازواقعا، اطالع  اشتباه به طور خودکار ازشون پاک  - 

 آسون به بشرهاش داده بود. زبون،یب ی  زندگ نی ا ییهاافکار  چه

 زد: لب

کفن    کیرو    نی. ایدر رو رومون قفل کرد   کهنیبهت اعتماد دارم هنوزم، با ا  - 
 .نمیبیخودم نم یبرا

اوپس نو   ،یزبونم حرف بکشه؛ ول  ر یاز ز  خواستیو م  شناختیمن رو م  قشنگ
صدرا   یهایکارتمام کوفت  کهن یخوب من خبر نداشت. ا  یهااون هنوز از قصد 

سر صدرا آوردم.    ی. پام رو بلند کردم، درست رو کنمیرو االن شروع به ضبط م
 .کردیداشت کارش رو م  زم،ینوک ت یهاکفش

 دوباره لب زد: عارجون
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.افکارهات دودسوزان و کوه  -   ها، با همون نگاه، همون ُمخلق 

که حاال در اسارت    د ی چی پیکه به خودش م  ییجواب دادن بهش رو به صدرا  بدون
 من بود لب زدم:

مجروحم    رشیکه راحت فکر  من رو کرد تا زجرم بده، تا با ت  ی. نه اونیتو بود  - 
 کنه. 

 سرش فشردم و ادامه دادم: یرو گهیبار  د کیرو  پام 

 دونمش،یهرچند خودم م  کنهیم  یبهت چه کمک  ؟ی  روسیاون چه و  نم،یبگو بب  - 
 بگو؟!

روش،   نیتر کنه. با اچشمک زدم، تا طناب رو شل   ایو به لعتر کردم  پام رو محکم  و
. پسرک  شد یتر معاجزانه  شه یکر  یو صدا  شد یتر مصدرا محکم  ی  طناب دور  گلو

دوستم، دست آرتام رو گرفته   نیبهتر  رمشیبگ   یکه قرار بود به فرزند  یمو بلوند 
با س  بود و چونه به دور    شیطانیش  یرکانهیز  یستبرش، نگاه  نهیباال داده  رو 

 در آخر سر صدرا با طعمه مرگ لب زد:  چرخاند یاطراف م

  ی ایچرا نم  ؛یتو پسرم  ی! آرتام لعنتان  ی. ولم کن کثافت؛ کار  برلستیکار  من ن  - 
 !؟ ینجاتم بد   یروان  نیمن رو از دست ا

 به نجات خودش داشت د یدم مرگش ام هنوزم 

 :میزدم زخ لب

 کنم صدرا.   قیهات تزررو تو تمام رگ   د یاس خوام یام...م - 

 زدم و ادامه دادم: یاقهقه و
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ا  -  دوتا  رو  یلکه  قدر ن یشما  به  رو  انداخت  یهم  جاتون    نیهم  تو  آخرش  که 
 مغز به نفع من. یکتهید گنیم نی. به ا نیشمرد

که    یدم گرفتن از سکوت  گه،یسکوت کرده بودم و حاال نقش من بود د  جان یا  تا
 هستم بس بود. یبیکه آدم عج  گفتیهام مبه زمزمه

 به طناب فشار آوردم و ادامه دادم:  گه،ید یکم

هات، همه جا رو در بر گرفته. اون اتاق  تو خونت، چند جسد تو بناش داره! الشه   - 
 شد حق! یزندگ  ،یحاال که تو در مرز  مرگ یقبرستون ول یجا رو کرداون

 داره که چشم بست و باز کرد.  چون نگهشو گفتم هم دم یچرخ ایسمت لع به

 *** 

 )دو ساعت بعد( 

که فراق     یپنجره انداختم. نگاه شب رونینشسته و نگاهم رو سمت ب  یصندل یرو
داشت. نفس حبس کرده و رها کردم.    شیرو نما  دنیهام دبود. به چشم  یکیتار

چرا   دونمینم  ،یندلبودن و با طناب بسته به ص  دهیچیهمشون مجهوالنه؛ درهم پ
بود قدم    یادیز  ی  کیتار  و  یسرد  کهیی! از جام پاشدم و در جا کردن؟ینم  یکار

قدم به کنارم قدم داشت و  بهمن پهن شده و قدم   یمرگ، رو  یهیبرداشتم. سا
 شهیاز ر  ان،یکردم. اگه صدرا و برل  دنشیمن گرگ وارد خودم رو حاضر به در

رو که    یها اول. اون شهید که بزرگ بشه کنده منبو  یاشه یر  گهید  شد یافکنده م
 ی ازشون باق  ،یارگه   خواستمیتموم کنن؛ اونم با مردنشون م  د یشروع کردن رو با

 نمونه که عارجون لب زد:
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هستن    یچ  هان ی! ا؟یکنید  چه م  ید یعذابم م  یدار  ؟یکنیرو م   کار ن یتو چرا ا   - 
 ذره از وجب دلت و وجدانت مونده بسپرش به من. کی اگه 

هاش پر بود از منظور   هاش که رگه به شفاف چشم  رهیگوشه لبم خ  یپوزخند   با
 مرگ، لب زدم:

م یاون  ؟یکشیم  رو پس   یبحث  چ  یدار  -  درد   کی فقط    یگیکه  به  گوشت  
 .  نخور 

 *** 

 ( ی)راو

در   کردنین نگاه مشوشون در خود غرق شده به طرفناک اطرافبه شب  رهیخ
 .گشودند یشون به خود لب مدل

پاک باشد و   ،ییکه قطعا روحش هست در همون جسم جفاکارو  یاه یسا  کاش
 خودش رو آلوده نکنه. 

 *** 

 (نای)سات

  یارهیزنج   یهاید ی پنجره ثابت موند. همه پل  یو نگاهم رو  دم یچشم کش  خط
که پا گذاشته بودم جمع شده    ییانگار تمام گناهان در جا  دن؛یغلتیم  یافکارم رو
 ی اخونه  کنه،یرو به روم باز م  ییکم جاجمع شده، داره کم  یگناهان  ی  و گردآور
. گناهان  دشیکه تنها کل برام   د یجهنم و مرگ هم، شا  نگاهکرده بودم که    یدروغ 
! د زده شده رو    خی  ان  یزدم که برل   یچشمک  ا یبس بود؛ پس به لع  هیتنب  گهیحرام 
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 ش ینیهاش قرمز شده بودن با بکردم؛ چشم   قی. نگاهم رو به روش دقد یباال کش
به شدت مسخره به    یو من تنها لبخند   شد یم  رونیاز دمش ب  یلرزان  یهانفس

ا لبخند به لب بودم    یحس  چیهام که هچشم  یابر   نیلب داشتم و  نداشتن و 
سوت  رو زدم که حالت سه   ی هوا حالت خاص  یترسناک بود. دستم رو چند بار رو

بار همچن تار  نیداشت سه  قو  ،یکی کردم. تخم   ُتخم  حکومت. و  نفرت،    ی ُتخم  
به اسم    ییهاتا با شاخه  کردیم  تر نیوجب، رشد بهمن رو وجب  ،یکیتار  نشیتر

 رگ به درونشون متصل بشم.

 . میهم گم شد  د  یها خاموش شد و ما به دسوت آخرم چراغسه با

قدم   ی  کیتار به  لمس کردم.  وجودم  تمام  با  بخشرو  سرعت  در   دم یهام  پا  و 
 بو گذاشتم.زغال شب ،یارهیش

مرگ شدم و    ز  یبه م  کیمرگ برام دم داشت. نزد  ی  و هوا  د یلرزیتار وجودم م  هر 
رو که تو   یریهمه کس رو پوشانده بود و من ت  یرو  ؛یکیاز کنارش رد شدم، تار

که نوکش   یریلمس کنم، ت خواستمیو نشانش من بودم رو مهوا پرتاب  ک  یتار
خودش رو   یه یو مرگ سا شتمرگ رو برخود اقدام دا ییهابود و زهر  چشم  ز یت

به   کی. نزدشد یدر وجودم حل م  ز یو چنان ت  د یدریدر من م  تیو خالق  یبه خوب
با صوت  هایصورت  مضحک  عارجون شدم. صندل و  که وجودش   یرو دور زدم 

 رو طعم داشت، نطق کردم:  یفیبالتکل

خطر     یتپش؟! و حت   ی  پ  ؟یکجا بود  کردم یرو متر م  اته یقدم سابهقدم   یوقت  - 
تو خونت    یکردم؛ ول  یمن نگران نکرد، من برات خواهر  یهم تورو برا  روسیو

 پسم زد. 
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هاش، در خود که حرف  یالتهاب  تر کرد و با  ایرو درهم چرخاند و دل به در  زبانش
 کرده بود. لب زد:  ل یتحل

 .یمن بود ی  نابود یتو بودم و تو پ یمن پ - 

چشم    انیکردم. تنها برق نگاه  برل  ینیو عقب نش  دم یبه کت چرمش کش  دست
چاقو  زدیم با  ز  یکه  باز  رکانه یکوچک،  خود  طرفش گام کردیم  ینقش  به   .

در    ا،یبه هوا رفت و سوزان  نگاه لع  غشیدستش گذاشتم. ج  یبرداشتم و پا رو
بودم صورت    تهکه به خود گرف  ی. از حالت صورتختیفرو ر  نهانیب  ی  کیاون تار

که تو    یروسیدر هم مچاله شده بود؛ پس نگاهم رو اصال  سمت دستگاه و  انیبرل
که بهش   ییهادادم. صدرا از شدت ضربو رمز آلود بود ن  کیکوچ  یصندوقچه

َزخ  حرکتیقبال زده بودم ب خود طرح کرد.    یبرا  ییکنج لبم جا  یبود. پوزخند  م 
 یشدن گره   با فشرده  یحرکت از جانبش مساو  کی  دونستیم  گه،ینقطه د  کی

؛ تحس که    چرخوندم ینگاه به دور بر م  ده،یجا گردکردم. در همون   نشیدور گلوش 
ا  ،یاختهیب و گسملته  ی  مایس به گوش  نیاز مطبوع  هام خراش همه سکوت؛ 

تانداخت پشت  ز ی.  در  ناح  دمیچرخ  یسمت  اون  به  قدم   ده،یخط کش  یهیو 
بودم    دارشیکه من قبال هم شن  ییهاو سپس قدم   د یبرداشتم. چرخانده شدن کل

با   هاواره یاز د  یکیرو گره زدم و در    یطناب   شه ی. طبق همنواختیب  یازنگوله
ا از عارجون  اونستادم ی فاصله  نبودم؛ چون  نگران  بودن  .  از نقش  ها خودشون 

دست بسته هم   یتا دشمن داشت و اون هم از دشمن صدرا بود. حتسه  جان یا
 نیکه من اون رو محافظ گذاشتم بهتر  یتیبود بدون دونستن هو  محافظباشه  

  ک یفقط،    دونستنیم  یبه خوب  شناختنیمحافظ دشمن باز دشمنه. من رو م
دوست هم    د یدشمن با  دن  یشوت  یازش برنزنه برا  یهان که سراون  یمحافظ برا

از عارجون و تپش که شا  ر یکه غافلگ  یبه سکو بکش اما   خودم به فکر    د یبشن؛ 



 

 
234

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

دورم بودم    یهاه یبه سا   رهیجور، خداشتم. همون   ه یتنب  کی کرده بودن    ینامرد
سالن بود رفت. پشتش    یکه تو کناره   یامدنظر به سمت آشپزخونه   یه یکه سا 

تا نزد هم بلند شد که    انیبرل  ی  به کشو شد. صدا  کیبا صراحت قدم برداشتم 
کمک    جا،نیزد. رهام بود تا ا  ید نگاه کرد و لبخن  یکیهوا و به صورتم تو تار  د یپر

به   یگذشت. مشت  یعن یخرم که از پل گذشت    ی جالد؛ ول  کیکرده بود بهم، به  
که من    یاو اسلحه  د یقرار گرفت و بر خود جنب  خچالیچشمش کوباندم که کناره  

شاب  تحل  ی وقت  لش،یخودم بهش دادم رو سمتم نشانه رفت. بدون توجه به خ 
اما من همچنان   د؛یدست کش  ه،یغالف خال  د یفهم   و دو دور خشاب رو چرخاند  

رداشت و خواست به سمتم پرتش ب  نتی از کناره کاب  یالهیشدم که وس  کشینزد
به صورتش که متوجه    دم یرو در دست گرفته و کوب  خچالیکنه که در آخر، دم   

ور کردم. پسر  خوب نهاب  محبوبم، به سمتم اومده  شدم و نگاه به اون  گهید  یقدم
تالش   تیاما در نها  د؛ی به چونش کوب  یرهام گرفت که رهام پشت دست  یمو  ز و ا

تو دستم رو   یکردن من به مواقع  دستبند به دستش زد و من گره   یبدون دست 
.  ی شد و هم خالص یکوباندم ،که هم تالف  وار یبه گلوش انداختم و سرش رو به د

تکرور  زمان    نیا  یا و بردش و؛ اما من، بر   د یکش  نیبه شدت بطن رهام رو در زم 
هام شروع اومد. دست  ادم ی  شدن اون  دهیکش  یشدم و صحنه  خکوبیدر جام م

 یارهیفرق داشت! لبخند  من، زمان زنج  دفعهن یبه لرزش و لبخند ُپررنگ شد؛ اما ا
به  شروع  و  سکوت  نقط،  همان  در  شده،  هول  زمان  چرخش  زده.  دستم  بر 

 د یهاش رها شدم و قدم برداشتم تهد از دست  ینیسنگ  یام کرد؛ اما با نفسشکنجه
 خودش  سخته.که فرمون دست    یکردن کس

بودن    ،یاحهیرا به  مجبور،  مجبور   هم  اون  بود.  معلق  هوا  رو  مرگ  نفس  از 
 رونیاز پاکتش ب  گار ی نخ س   کیو کور،    صوتیرفتن به سالن ب  نی. در حشه یکر
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نزد  دم یکش ن  کیو  تا  لبم کردم  ف  مهیبه  ته کش  لترشیراه که  از دستم   د یبه  و 
 رهاش کردم.

 یرو  هان ی . رهام مثل  عارجون...استادم ی ا  وار یقدم رو برداشته و کنار  د  نیآخر
بسته بودن. به    اهی س  یهاش رو طبق نقش، با پارچهبسته بود و چشم  یصندل
صدرا باز کنه، که همون کار رو کرد،   یاشاره کردم که بره و اون گره رو از گلو  ایلع

سرخ    یهاتموم شد، با چشمکه    شو اون شروع کرد به سرفه زدن. سرفه زدن
 هاش منعکس بود.چشم یاشک، بر اثر  طناب، رو یاز هاله  یش که کمشده

نگاهم کرد؛ که با تفنگ پر از    ز ی آم  د یگرفت و تهد   قمیآورد و از    ورشیسمتم    به
در مقابلش   یهاش ُشل شد. پوزخند مواجعه شد. دست  اشقه یگلوله، در کنار شق
 زدم و لب زدم: 

؟! اونآن  کروب،یمن، به نظر شما م   ی  نابود  یفکر کرد  -  وقت که انتخاب  قدر آسون 
 داره درسته؟! یعکس العمل کی یهر عمل جهی در نت شدم،یشما نم

قرار گرفت و    د یکشیم  ر،یمرد رو به تصو   نی ا  یفیکه حاال کث  یبا لبخند   روم روبه
 لب زد:

 حماقت!  ،یکرد  یکار  اشتباه  - 

 و ادامه داد:  د یکش  یقیعم نفس

 کجاست؟!   روسیو ی  جا - 

 کالمش زدم و در جواب گفتم:  نیبه ا یپوزخند 

 کن!   داشی! بگرد و پست؟یچشمت ن ینشد که پس چرا، جلو - 
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پ  بودم ُکل  خونه  مطمئن بازم   ، بگرد  روته سخته.   یزیکردن چ دایهم  جلو  که 
 گفت:   هام رو درهم قالب کرده بودم. زبون تر کرد وخونسرد بودم و دست

 !؟ یشد  ر یتو، به جونت س یگ یم یچ - 

 زدم: لب

 .شهیبه حاله تو عوض م یکه آره، چ  میریخب گ - 

 زد: لب

، چند دق  -  لشکر دورت    کیزنگ بزنم و    جان یاز ا  کشهیم  قهیاالن که دستم باز 
 !؟یشیازم خالص م یجوروقت چهجمع کنم؛ اون

 زدم: لب

نداره، که تو به   دنیقدرها هم بال  ن یرها بشه ا  یتفنگ صورت  کیکه از    یاگلوله   - 
 .یام بذار تو بهت  د یفقط شا ،ی بالیخودت م

 زد: لب

 نکن. یبا من باز - 

 :گفتم

چون آخرش اون   ،یبش   یوارد باز  یشخص  نامرئ  کیبا    خوادیباور کن دلت نم  - 
 . یکنیکه گمش م   یخودت

 زد: لب

 !؟یوجودیکه ب  یکنیقبول م یعنی - 
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 ربوده شد لب زدم: میاقلوه  یهاکه به لب  یپوزخند  با

  ی ش یم  ی وارد باز  ه،یقصدش چ  دونهیخودش نم   یکه حت  یشخص  کیتو با    - 
 ! ییکه وجود نداره تو  یپس اون

 . آوردیهام در نمنزد، سر از حرف یحرف

  ی بازم من اون  یشناس نبودم. از هر طرف نگاهم کن  وقتچی بود؛ من ه  درست
.   ستمین  که منعکس  چشمش 

 ادامه گفتم: در 

  که ن یکه از ترس ا  ی کس  ترسه،یم  اشهی که از سا  یهست  یتو کس  ه،یچ  یدونیم  - 
 .ستیهاش باشه، خالف  جهت کنه؛ قابل  احترام نمقتول یه ی سا ر یروز ز کی

رو ک  میرو  و عارجون  و چشم  ربودم  تاررو  در  رفتم.   د یدرخشیم  یکیه  نشانه 
که از برشم، طرح لبخند بود.    یمن  یهم، برا  یکیکنار لبش تو اون تار  ی  هانیچ

.  یکه چ  دونستیم خوب  در ذهنم 

 . نییپا  ارهیگفتم که تفنگ رو ب  ایجام بلند شدم .هنوز هم در اسارت بودن، به لع  از 

 و گفتم: ستادم یصدرا ا ی  جلو درست

 !م؟یبکش یتونیم نمیمقابلم، بب ایب ستیتو دست و بالت ن یریحاال زنج - 

 شد و گفت:  کینزد

 .ستیهنوزم تو وجودت ن روسیاون و دونمیم ؟یچ - 
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رو باز کرد    انیبرل  یهاکه موضوع رو تا ته رفت و دست   دم ی چرخ  ایسمت لع  به
 با لبخند گفتم:

 -  .  بگرد 

 گشتن دستگاه.  یاال اومد و رفت براب وشیکیاشاره زد که زود آ  انیبرل به

 زد: لب

 ! کشمتیم یجور  چه یدونینشد، خودت م دایاگه پ - 

 تر کردم:  لب

 استثناست.  ک ی هم فقط  ی اگه باش یستین عقل یقدرهام بتو اون  - 

 زد: لب

هم که    ی! مطمئنم اون کسیتو احمق  ستمیقدر احمق ناون  ی درست حدس زد  - 
 . یکرد تو هست  دم یصورتش تهد  اهیاون روز با ماسک س

 داشت گفتم: شیهام نمادندون ینییو پا ییباال فیکه دورد  یلبخند  با

 اون شخص منم. یکنیو فکر م ؟یبه من چه که تو با همه خاطره دار - 

 شیام رو نشانه رفت به نماآورد و درست کله  رونیب   شیمخف  بیرو از ج  تفنگش
از    حرکتک یطنابش ُشل بود فقط    ستادم؛ی ا  کایال  ی  رفتم و کنار  صندلعقب  عقب

ترش کردم.   بود طناب رو ُشل   یکه حاال پشت صندل  یمن مونده بود که با انگشت
 ن یزم  یاز نشستن رو  بل رو تا ته رفت و طناب رو ق  یطبق نقشم زود همه چ

 گرفت. 
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 یاه یگردنش به خاطرم چرخش در اومد و اون صدا دوباره در ال  نیهمون ح  در 
 به روحم جال داد.  ی میقد  یشم به پژواک در اومد و صدا گو 

که حاال از نگاهم به کنار رفته    یصورت  یاپرده  دگانیتا با د  د ینکش  یاهیچند ثان  اما
کرده  قلبم رو انسجامش    تاکک یکه حاال ت  ی و ساعت  اورم یب  ن ییبود. سرم رو پا

 به گردن داشتم. روسیکه بعد طلب  و  یاطیبود رو نگاه کنم ساعت ح

 .داشتیبه قدمم بر م و اون قدم  رفتمیعقب م من

 کارش رو کرد:  انیبرل یصدا که

 . ستی جا ن چیه ست،ین - 

که    دفعهن یآورد و با بهت نگاهم کرد. ا   ن ییتفنگش رو پا  انیکالم برل  ن یاز ا  بعد 
روش قرار گرفتم تر شدم قدم به جلو برداشتم، و روبهئنمن از گرفتن نقشم مطم

 و لب زدم:

اول و آخرش بدون  نبض  و نفهم  یزیبزرگه نه؟! همون چ  ایدن  -  اما هیدنیکه   .
. اول من تو دستت بودم کهیکوچ  ایکه دن  نهیخاطره هم  به  ز  یو ت  ک  یذهن ما کوچ

 بهم. یتو هر دوش هم محتاج یول  یو حاال تو در دستم

ورش دست   بهش وارد شد و از افکار غوطه   یگرید  یحرف من انگار شوک  بعد  
رو به درخشش درآوردم؛ و حاال    اهشیس  تیشخص  تر یمن ت  یرنجاند. به راست

 .داشتیاون بود که قدم به جلو بر م

 گرفت و گفت:   صورتم قرار  ی  جلو درست
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شخص     یتونینم  وقتچ یکه توش قرار داره عادت کنه و تو ه  یبه قالب  د یآدم با  - 
 خودت باش.  ی! کمیکن  یرو باز گهید

 و لب تر کردم: افتمیپر افکارم نجات  ی  ایو از در ده یکش  یقیعم نفس

جلد توعه، نه تو، پس   ف  یکه جلوم  لباس کث  یکس  نیا ،یلباسکیتو فقط  نیبب - 
 بودن حرف نزن. یو خود تیواسه من از واقع

 زد: لب

 !ه؟یمن چ  فیکث  یهاوقت ُحکم لباساون - 

 لب زدم: زنهیو از اصلم حرف م کشه یکه صورتم رو درهم م  یپوزخند  به

 حکم نداره.   یاریاخت ر ی عمل  غ - 

 گهید  یاکلمهسر جاش بدون  جهیشد  صورتم رو رصد کرد و در نت   ز یر  یهاچشم  با
  ک یهام معطوف رهام حرکت کرد و سمتش قدم برداشتم.  و من چشم  ستادیا

صدرا من رو از قعر افکار گودال مانند     ی  تکشون کردم. که صدادور  نگاه به تک
 ایمردن به دن   یافقط بر   روم وبهآدم ر   نی پرت کرد و انگار ا  رونیبه ب  ،ییایخولیمال

 خراب شدن به دسته من. یرفتن، ساخته شده برا نیاز ب یاومده جمع کرده برا

 .چرخونمیرو در دستم م رشیتمام  ضم من

 شدم که لب از هم باز کرد:  کینزد بهش

 کجاست؟ وقت در رفتنت ندارم.  روسیبگو! و - 

هام  رو لب  یتر و طاقت فرسا. لبخند موذعصابم فشرده  یهاقفل شد و رگ  فکم
رو   روسیگرفتم اگه و  یقیدر اومد! نفس عم  دادینشونم م  والیکه ه  یبه شکلک
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تازه    یتا دست  کنن،ی و به لندن فرار م  دارنیبر م  ز یبهشون بدم دست از همه چ
اون گروه کث تاس  فشونیبه  اسمش  و    ،بار  مرگ  یهاسی که  برن  شده  گذاشته 

،یرو به اون مکان روسیو  بود. شوکک یتنها  روس،ینابودگر وصل کنن اون و  زم 

 پرواز کرد.  شیفشردم و فکرم به دو روز پ لب

 *** 

 بک به دو روز  قبل«  »فلش

رها کردم    ز یم  یکش موهام رو باز کردم و دستگاه رو که کش رفتم رو رو  یعصب
زدم شانس آوردم که   کردیرو سنجش م  میاتیکه زمان ح  میبه ساعت مچ   یدست

که   یاما درد آور  دستگاه  کیکوچ  یهاهنوز سالم  نگاه به پنجه  روسیکپسول  و
 رون بکشه کردم. یرو با جذب و ضرب، ب  روسیقرار  وارد رگم بشه و اون و

به شخص نکردم.   یدراومد نگاه   ر  ی جر یج  یکه نگام به دستگاه  صدا  نیدر همون ح
حمل  شدم، دستش که باال اومد قشنگ    یشد و من آماده  کی هاش بهم نزدقدم 

با ضرب ب تا  انتخاب کرده  اما وقت  هوشمی از پشت گردنم جاش رو  نوک   یکنه. 
بازوانم، گلوش رو   بادادم و    چیو دستش رو پ  دم یآرنجش بهم برخورد کرد. چرخ

 :دم یفشردم و غر

 !؟یهست یک  - 

بود   نینشان ا کارشن یبود ا د  یصورتش پوش ی  زد رو یاچونم ضربهسرش به  با
، چون تفنگ که به    یکه قصد کشتن من رو نداره و قصدش تنها دفاع از خودش 

خالصم کنه که در منطق   کش،یبا شل  تونستیبود م  د یشلوارش نصب بود تو د
 .یشیم دشمتوجه قص یکنیدوئل م یبا آدم یوقت هی منطق ر یغ ار یمن بس
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 کشیافتاد. نزد  نیچپم به سرش زدم که به زم  یبار من با پا  نیو ا  دم یپام چرخ  به
شدم   ایرو که از صورتش برداشتم متوجه لع  اهیعقب رفت ماسک سشدم عقب

 ی چ یکه من کمکش کردم تا از شر  همه خالص بشه چون تو نگاه من ه  یکس
، بلندش کردم و نگا  یمجان  یهاز ینبود. چ  یمجان بهش حواله کردم   یه عمرش کم 

 شروع کرد: شهیکه طبق هم

  ی پرتم کرد  جان یبه خدا فقط خواستم بهت کمک کنم اول که بهت گفتم از ا  - 
، خودت بهتر م   یول سرو کارم با چند   شیچند سال پ  یدون یمن قصدم فقط کمک 

نبود و    لمیها رو از برم. هرچند باب مدستگاه  جور نیا  یتا دانشمند بود و حساب
و    یاحمق  دونستمیکه پسر م  یینایر هالبه زو ا  نکهیا  باکردم    نیچنن یاعصاب 

دستگاه رو استفاده کنم تا از    کارها رو نداشتم، مجبور شدم. اجازه بده من اون 
 .ی خالص بش روسیو

 هام رو بستم و لب زدم:مطلع بودم چشم تشیاز هو چون

 الزم دارم.  ید یتو رگم باشه فهم د یبا روسیاز اون و کپسولک یفقط  - 

 دای و رگم رو پ  د یکردن دستگاه به سمتم چرخ  میبعد کالمم اون بود که بعد تنظ  و
 در مانعش داشت. یکرد با دست لرزونش که سع

در بدنم حس کردم آره    ییدستگاه رو به رگم وارد کرد درد طاقت فرسا  سر  هشت 
 ردناک باشه.د قدر نی ا کردم یفکرش رو نم کنهیداره جذب م 

و اون با    رفتیدستگاه رو از دستم جدا کرد خون از بازوم م  قه،یدقستیب  بعد 
باال بود و امکان    یلیخ  روسیزدم دوز  و  یینما  لبخند دندون  کردیلبخند نگام م
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و    کشتیهمه رو به کشتن بدم چون نفسم هوا رو م  تونستمیم  ادیپخش ز
. هصم وقت  نقشکه خال  د یتهد  نیحاال از ا کردیآلوده م  دوم 

، چون   نیپنهان شده. بهتر   کشیکه در تار  یکردم؛ شب  رونیبه ب   نگاه ُنطق  زمان 
. اگه بشه شب رو به آت  ن  یترفیضع تا باهام    کنمیوجودم متعلق م  شیوقت 

 ی چشمم باشن زندگ  یها هم جلواز رنگ  یفیط  یحت  میکیبسوزه من عاشق تار
ه؛ اما س ییبرام روشنا  است. گهید ز  یچ  کیاون  ،یاهیندار 

 *** 

 حال«»زمان  

 زدم و رو پنجه پا بلند شدم. چشم تو چشم صدرا لب زدم: رونیافکارم ب از 

 !ش؟یخوایم - 

 زد: لب

 آره. - 

 زدم: لب

 کن.  داشیپ - 

باز و بسته شد،   شی نیب  یهاپره   د؛یکشدار کش  یهانفس  یاون بود که حاال عصب  و
 لب زد:

 من بهت شک دارم!  - 

 بهش کردم و لب از هم باختم: ینگاه  یخنث یحالت با
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 . یدار یها توقع  بد بودن و حّقه بازچون، از آدم  - 

 صورتش:  یزد با پوزخند رو لب

،یق ک یاون  -   ازش بگذرم.  خوام یکه م  یکنیاست فکر نم شده یزیبرنامه ر امت 

 تر کردم:  لب

 یکس  یبرا  روسی. اون ویبرخورد دار  یدرهم از ضعف انسان  دونستمینوچ، نم  - 
 .بودیمهم نم د یبا ال  یخیب قدر ن یمثل تو که ا

 زد: لب

 .یقلبت رو ندار  ای ید یپسش م ای - 

 رو لبم گفتم:  شهیلبخند هم با

قلب  -  م   یاگه  برام مهم  ول بودیداشتم  اگه همچن  ی.  ذاتا   به  نینوچ،   ی  جا  بود 
،یتردک یقلب فقط    آوردم یدرش م  نهیباختنش به امثال  خاک از س .  انصافک ی  د 

ها نفرت جمع  وقت  یمرگه البته خوبم هست بعض  نیبزرگتر  د یمن ترد  یو برا
 . هاکنهیم

شاد اومد نگاه به سمتش    انیبرل  یصدا  دفعهن ی ا  نیزدم در همون ح  یاقهقه  و
طبق نقش بود    یهام رو درهم فشردم همه چکردم دستش دستگاهه؛ انگشت 

. و من در افکارم پوزخند  کردیتو دستم  درد م  روسیو  قیاثر  تزر  یاره یدا  یاون تتو
؛   هنوز   روس،یو  کپسولک ی زدم. خوب شد که    انیبه لبخند برل حل نشده تو وجودم 

 حتاجن.ها بازم به بودنم ماون
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زد و تفنگش رو دوبار  باال آورد، تا مغزم رو از هم بپاشه که نگاه   یلبخند   صدرا
 دستگاه نشست و لب از هم باز کرد:  یرو انیوار  برلتعجب

 .ست یکپسول ن  کی - 

حدس    تونستمیها روشن، نگاه گردشون رو منگاه  همه گرد شد و چراغ  بار؛ن یا
بهشون زدم دو تا چشم   یشن شد. دستکه حاال رو  یکیتو تار  ؛یبزنم خب حت

 لب زدم:  ادیهام مدست انیدر م دهیدر

 احمقم؟! قدر نیا یکردیمن فکر م یقصدها یبود برا دستگاه، فقط تله - 

برل  ،یثان  در  توسط  بازوانم  و   یو من رو رو  شودی و صدرا فشرده م  ان یدست 
رو   دشیکه کل  ی. قفلزنند یهام مبه مچ دست  ی و قبل  نشانند یبه زور م  یصندل
 یتو دهنم بود دستگاه که حجم وصل شد چشمک  دم یصدرا دزد  ب  یاز ج  ،یدر ثان

تر کرده  رو شل   طنابزدم که موضوع رو رفتن و عارجون که    کایبه عارجون و ال 
آرتام گذاشت و    یقهیشق  یداشت رو رو  بش یرو که در ج  یبود بلند شد و تفنگ 

 باز کرد: د یلب به تهد 

 !رهیمیم یداشته باش  شیکار  - 

 گفت:   یهیبا لبخند کر صدرا

 بکشش. - 

نشانه رفتن چشم   گر یبه سمت  هم د ا،ی بلند شد و با لع کایحرف  صدرا ال نیا بعد  
رو تو دستم تف   د ی و که کل  کنن یها مو نگاه به اون  شهیم  ز یو صدرا ر  انیبرل
کنجکاو   یچون گرفت حواسشون حساب  یهام رو باز کردم. بازو دست  کنمیم
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آزاد بود رو ماساژ دادم و    حاال. دستم رو که  د یچرخیم  ایو لع  کایال  یشده و رو
 و لب زدم:  دم یسر  اون دوتا رو بهم کوب

 . نیهشت و ُنه من ی  هشت و ُنه شما دوتا قربان یشماره - 

ها  طور که گفتم اون اضاف هستن، همون مجرم که    کی   ستنین  یکه قربان  البته
 حذف بشن.  د یعددن که با کیفقط 

نگاهم ال  گفتم با  برل  کایو  و  پنجره  به سمت   نگاهش  در    انیرو هدف رفتم که 
من   ینه یگز  نیبهتر  که ن یبا ا  گذرد؛یدر سرش م  یچ  دونستمیوآمد بود. مرفت
. چون د  یند   یاونم از طرف من دل رحم  ی و البته خواهرم  حت  م  یلعنت  هیزندگ  نیتو ا
! اما یوفتیاز چشمشون م  ،ی بد ک یدارن و با    یهمه ازت انتظار خوب  یکن  یخوب
رو در   هام یخوب  ستیدورم ن  یتنهام و کس  ی . پس منم وقتستین  طور نیا  یبد 
 .کنمیجمع م ام رهیدا

  ی  مسموم داشتن از صدا  یتیبهم زدن و با هو  یریافکارم که زنج  یهاپنچه   از 
ازشون دست کش   خوندن یم  یرحمدل ندارم  و سمت  صدرا   دم یپس الزمشون 

 ، یو پرخاشگر  تیبا صراح   کردنیهاش قرمز شده من رو نگاه مچشم  دم یچرخ
با    یکه از فشار سخت  یاما نه جور در خود بشکنه به سمتش قدم برداشتم. و 

شدم. مثل     تر ک یو نزد  کینزد  کردیسر درگمشون م  یکه حساب  ینیمز  یلبخند 
 مرگ و لب زدم: ی  اغی

از    یطور عارهمون   ر،یطور کنترل ناپذ همون  ر،یطور غافلگهمون   دم یمن مثل  اس   - 
.  ی رو ندار  یببر  نیمن رو از ب  ای  یمن رو احساس کن  کهنیهر حس، فرصته ا

مرگ و دم    یه؛ تنها لحظهحسم کن  ای  نهیتا حاال نتونسته من رو خطر بب  کسچیه
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کشتت،   یک  یفهمینم   یتکه ح  یشیپوک خاکستر م  ی. جوردنی آخر از من فهم
.درون رگ ی  مرگ ک  هات کوک شد 

برودت مرگ؛    یاش کردم به طور  واضححواله  گر ید  یگرفتم و نگاه  یقیعم  نفس
 از صورتش معلوم بود. نیهاش نفوذ داشت ادر رگ

  اد یصبر  من ز  ینکردم. ول  افتیدر  ،یواکنش  چیه  یالعملشون بودم ولعکس  منتظر  
نگاه دومجسمه  یبود.  سمت   ه  مقطوعیب  یدوباره  از    ،یاتیح  یحرکت  چیکه 

حالت دست   از اون  انیو منم نگران نبودم کردم. که برل  دادنیخودشون نشون نم
 زد: لب  نهآهسته کوکش ک  خواستینگران که م  یبرداشت و با صدا

 هستم.  یکه من ک  یدونیم یمن رو خر کن یتونیتو نم - 

من    کهنیخوب، ا  یلیروم قد علم کرد. خوب بود خبعد کالمش بلند شد و روبه  و
رو    کیکوچ  یگلوم رو چنگ زد و اسلحه  هویرو به دربار  خودش مطلع کرده بود.  

عقب  ام قهیشق و  نگاهقرار گرفت  همه  رفت  چرخعقب  ما  سمت   من   و  د ی ها 
قدم برداشتم که   کشوند یکه من رو م  ییبدون واکنش از خودم در جا  حرکت،یب

و مات   شینشان از ک  ن یپشتم به پنجره برخورد کرد. عاقالنه کار نکرده بود و ا
 ... . بود

و    صشیضد و نق  یکه چند وقته از کارش روند  شده به خاطره کارها   دونستمیم
 اما خب دست بردار نبود.  روس،یو نیا

 چشمک سمتم پرتاپ کرد و لب زد:  د یرنگ و احوال سف ن، یدر همون ح کایال

بکوبم به سمت     وار ی سر  صدرا رو به د  خوام یمن انتخابم رو کردم م  نایسات  گمیم  - 
 . نییپنجره پرتش کنم پا نیسمت چپ، برم از هم یپنجره  یهاشهیش
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 ب زدم: من ل دفعه،ن یزدم و ا یشرور لبخند 

  زم یهاش با پاشنه تو بعد چند بار رو چشم  کنمیرو خورد م  انیبرل  ی  منم گلو  - 
. بعدم پرتش رونیهاش بزنه بهاش، کور بشن و مردمک چشم که چشم  زنمیم
 . ینییچاه پا ن یتو هم کنمیم

 اون بود که نوبه رفته وقتش شده بود لب زد: و

؟!کنم چه   روسیدستگاه، مبتال به و نیعارجون رو هم با هم خوام یم -   طور 

هاشون گرد شده مارو نگاه همه چشم   شد یم  تر ک یو نزد  کیو نزد  گفتیم  داشت
م  یجور  کردنیم فکر  و  بود  شده  پرت  همه  ما    کردنیحواس    یروان  کیکه 

چشم    کیهم توجه نکرده بودن. در    کایال  ی  پرکی  یکیه نزدب  یکه حت  میهست
 شد. دهیکوب  انیبرل کمه،یش یرو کا یکفش ال  ز  یمن کنار رفتم و نوک ت یبزن

گرفته بود   نیی هم سرش رو به پا کا یشد و ال زونیاز پنجره آو اشمه ین انیبرل که
  یبعد صدا  هیطور هم شد چند ثان. که همون کردیو داشت گلوش رو خورد م
، گلو اون    یبا لبخند گشاد  کایتو فضا اکو شد و ال   انیبرل  ؛یخورد شدن  استخون 

 پرت کرد.  نییرو تو چاه پا

از عمد بود. اون جلو اومد تا    ی زد همه چ  یکارش لبخند  مضحک  ن ی پس از ا  کا،یال
. خشم مثل مار   میبر کرده بود ص  یادیهم ز  جانیرو به مرگ برسونه، تا ا  انیبرل

د   ر یز  یزخم م   کتهیپوستم  حرکت  ز  کردیکنان  زهر   مانند گلوله   ر یو   ی زبونم 
 .شد یدر دهنم قرقره م هدفیب

روم قرار گرفت و من رو در بغلش گرفت منم بغلش کردم دوبار  وصلت روبه  کایال
، خطر کنه. هم  یشدم؛ تا کس  یم کسبود  نیهم  شهیبه جز من اعالم به کشتن 
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اون رو   تونستمی. چون من مشدم یوسط و از دور مراقب م  دم یکشیرو م  گهید
 نجات بدم اما اون نه.

 جدا شدم و با لبخند نگاهش کردم ازش

 کالمش رو در نگاهم قرار داد.  یهانگاه متالطمش نوت با

مغزم کشف برم مغزم مسموم    ی با تارها  تونستمینگاش رو قشنگ م  ن یا  یمعن
 .کردیدرست کار م یبود ول

که خالص شدم    انی. حاال از برلخوند ینوا م   بیچشم برداشتم سکوت عج   ازش
شد. نفر دوم که قرار  قتل کنه اون بود. از نفرتش به    ینگاهم رو به آرتام شکاف
ش  اون آت  د یکه روش انجام بدم با  خواستیم  یتداع  یصدرا خبر داشتم فقط کم

،یبه روال شکل بگ  یتا همه چ شد یتر مخشم تند  بود اون فقط  نیآرتام ا ور حض ر 
  ن یکنه. و اون رو از ب  یرو داشت که قرار  تو وجود طرفش نفوذ  گلولهک ینقش   
شا  ، اشتباه  د،یببر  به  البته،  بشه.  محاکمه  بشم  باعث  و  باشم  من    یمقصر  که 

 کیکه اون رو شل  یبلکه کس   هشیگلوله محاکمه نم  کی  وقتچیه  شه؛یخوانده م
  ، از   وقتچ یام اعتماد دارم اون هخب من به گلوله   یمن! ول  ی عنیکرده مقصر 
  ک ی. اگه اون  ستیذهنش قابل  انکار ن  یکه اثرش رو  یکس  کنه، یمن، اعتراف نم

  نی قدر؛ بخوان از احاال هر چه   .کردم یگلوله به درد نخور بود من انتخابش نم
  دمیاز افکارم دست کش  ستیبازم لو گونه ن  رنیروش تست بگ  یهاگلوله و خون 
قدم با هر  م  یو  نزد  گذاشتمیکه  به   نیزم  یتصادم سرد  شدم ی م  کیو بهش 

 . دم یراه بلع نیاز هوا رو ح یاحهیو را  شد یوجودم حواله م

  ش یتر از رنگ آبترسناک  اهش،یسسمتش خم شدم و دوتا چشم لنگم رو که    به
هام هاش کوک کردم. نگاهش رو زود از نگاهم گرفت از چشم بود رو تو چشم 
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بد   د؛یترسیم حس  دلش  م  یتو  آلوده  یچ  شد،یرخت  پژواک   یبدونم! 
 پس لب زدم: شد یگوشم خونده م  ر یخطر؛ ز یهاوسوسه

  ی بود  مانعهک ی تنها    یستیتو براش مهم ن  ینه؟ ول  یدوست دار  یلیپدرت رو خ  - 
 براش!

نگاه به    یحسیکرد و با حالت ب  ز یرو ر  شییکهربا  یهامچاله شد  چشم  ی صورت  با
تر قرار گرفته بود و عارجون دل راحت با قدم، ازم عقب  کی   کایهام کرد الچشم

 که آرتام لب زد:  کردیپوزخند گوشه لبش، نگاهمون م

  یو سع  یتو روشنم کن  ستیخبر دارم الزم ن   یاز همه چ  نه؟! من  ی زرنگ  یلیخ  - 
 تندم. یمن به حد  کاف ینفرتم رو تندتر کن یکن

 کراحت لب زدم:  با

نره    ادتی  ،ی. ولیزرنگ فرض کرد  یلیهامون متقابله تو هم خودت رو خحس  - 
 .یشیکه قبل از بهشت با جهنمش روشن م  میمن همون زوال  جهنم

فک  قفل شده شروع به تقال کرد و بعدش شروع کرد به عربده زدن. با قهقه   با
 نظار  گرش شدم و لب زدم:

 .نهیزورت هم زم،یباالتر عز کمی - 

و   کردم یبود نگاه م  ختهیکه توسط من بهم ر  یو من به اعصاب  زدیعربده م  اون
 وونه ی بودم که اطرافم رو د  نیا  یوانه یبودم د  ن یهم  شهیمن هم  زدم یم  قهقه
 کنم. 

 بهم لب زد: رو
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 !؟یگذار  ر یاطرافت تاث یرو کهن یا یبرا ی خند یم یچ یبرا - 

افتاده   نیکه زم  جانمهین  ی  روم رو طرف  صدرا  یزدم و بدون جواب  یاخندهتک 
و رها شدن آرتام تماشاگر  یبود کردم، عارجون کارش رو بلد بود با افتادن صندل

 آرتام شد. ل ینهاب تحو یهااز طرف من با دست یرد کردم تفنگگ  شدم و عقب

 .شناختمیرو م قیعم یهانفس نیا یمن حت ،یبود ول سکیر درسته

هاش چشم   یسر صدرا قرار داد اشک تو  یانتقام بود. تفنگ رو رو  یهوا  هان یا
هنوزم   قه؛یهم، جاش رو حفظ کرده بود، بعد چند دق  نهیک  یحلقه شده بود. ول

 .خوند یهاش با کارهاش نممن عمل نکرده بود کلمه یبه خواسته

 یتا حرف  دادیچونش رو تکون م  د یچرخیتو دهنش نم  گهیکه د  یبا زبون  صدرا
  د، یدریشده مغزم رو م  یا. و من تفکراتم همچون مته ادیب  رونیب  د،یاز اون چاه اس

 ی دهنش رو کم  نقصش،یب  یهامغزم بودم. عاشق تجسم  ی هاگفته  عاشق  یو
 باز کرد که لب زدم:

 هات همه جا رو در بر گرفته. فاسد کلمه یببند اون غار رو بو - 

 رو باال گرفتم که رو به آرتام لب زد: مینیب و

ُپر کردن ول  -  تو رگ   ادتی  یانگار خشابت رو  از خونت  نره خون  تو  هات منم، 
 . یگذرینم

باز و بسته   چشم   نهیحرفش قصد  منصرف کردن آرتام رو داشت که آرتام با ک  نیا
، چند   ،یهاش بود طرح لبخند لب  یرو  کی ستریکرد. لبخند ه مانند لبخند من 

درست کرد   یریصدرا ت  یهاهاش قرار گرفت و از حرف لب  یبود. رو  شیسال پ
 صورتش پرتاپ کرد: یو رو



 

 
252

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

 .کنمیمن خودم رو خالص م یاگه تو خونم باش - 

صدرا باز مونده   یهاو تمام! چشم   د یبدون توجه به بهت  صدرا ماشه رو کش  و
اکو    نجایتو ا   یی. صداکردیکارش نگاه مبه دست   یابود و آرتام همچون مجسمه

 کیاش نزدشرط  عقل، به الشه  اطیباشه احت  ینشده بود البته به کمک  من هر چ
برداشت. کمکم کرد که    م هم گذاشتم که عارجون به سمتم قد   یرو  یم و پلکشد 

  م یو انداخت  میاز پاهاش گرفت  کش،یعشق  ف  شیپ  میچاه بنداز  نیاون هم تو هم
 سرد  شب اکو شد.   ی هاش در فضاتروک استخونافتادنش و تروک   یتو چاه، صدا

 .کردیمبود آرتام خشک شده بهم نگاه  دهی شب، باز به دادم رس لشکر 

عمل کنه. تپش و   لمیمن، تجسم خشم  اون بودم که باعث شده بودم باب م  انگار 
پرت شدم  لحظهکی موضوع بودم تو  نی و من متوجه ا شدنیم کیبهم نزد کایال

. از بغلشون دادیزنده بودن م  یبهم نفس  تازه برا  نمونیب  یتو بغلشون معانقه
 براق بود. شه،یشکیدرست مثل  زدیعارجون برق م یهاجدا شدم چشم

 خورد که نگاه منم همراه داشت رو بهم لب زد: یاز جاش تکان آرتام 

به    یعیتا طب  یمنم بکش  یجورچه   یکنیفکر م   یدار  یکنینگام م  نیچنن یچرا ا  - 
 نه؟! ادینظر ب

ا  ازش برگرداندم  رهام    نیچشم  فقط  به صندلوسط،  بود  بدون یبسته شده   .
حماقت بود، پس به   نیا  ی. ولمیتوجه بهش، خواستم بساطم رو جمع کنم و بر

 هم شد. نیکه همچن  نیتو ماش  ارنشینهاب و عارجون گفتم که ب

 *** 

 »عارجون«
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در    ه،یو ما بق   ایلع  مید یکش  رونیعارجون رو با نهاب از کلبه ب  نایسات  یگفته   طبق
ش کش  نیماش شد عشق من، درهم مچاله شده و اما سرد به    د  یبودن نگاهم سمت 
بود و    نایسات  ر  یصورتش خون جمع شد  بود اگه غ  ی. روکردیروش نگاه مروبه

خواهرم بود و انتقام من رو    نایسات  یول  ختمیریخونش رو م  زدش،یم  ل ی دلیب
 ردنشون مطمئن شدم.سمت چاه رفتم و از م  ن،یگرفته بود، رهام رو انداختم ماش

هام دوباره  شدم و پشت رل نشستم. چشم   کینزد  نیگرد کردم و به ماش  عقب
  نا یمتوجه نگاهم شد و با چشم غره، صورتش رو به طرف سات  د یتپش لغز  یرو

 گرفت. 

 شهیم  یساله، بعد تکرارعمر  عشق سه   گفتنیعاشقش شده بودم م  شد یم  یدوسال
، نگاهم رو سمت آرتام پرتاب   دنی عشق در نگاه من موندن و رس  یول به اوج  تکرار 

زدم   یبود لبخند   نیکاپوت  ماش  ینشسته بود کنارم. رهام که تو  حسیکردم ب
رو گرفته هه    نایسات  چشمشبودم    دهیبود از نگاهش فهم   ز ی انگ  اون مرد نفرت

 .دادیچالش رو غسل م مچش د یکه آدم با  کردیخواهر من رو چنان نگاه  آدم م

 نیماش  ینه یاز آ   نای به صورت سات  ینگاه  کردیم  یدلم بهم دهن کج  یهاحرف
هم متوجه    کای. فکر کنم ال د یکشینفس م  دهیبردهیبود و بر  دهیکردم رنگش؛ پر

 شد

 *** 

 (نای)سات
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مرگ رو برام   یهااختهیتو وجودم بود که    ینیبود انگار آهن  سنگ  دهیبر  هام نفس
که دستش    یبه صورتم زد دستگاه  یلیو س  د یبه سمتم چرخ  ای. لعکردیم  ،یترق

 هام، وصل کرد.روز به رگ بود رو مثل اون

، به وجد قطعههام مثل وجودم قطعهرو به زور باز گذاشته بودم نفس  هام چشم
 یکه سرها   شهیاز وجودم برداشته م  ینیسنگ  یکم حس کردم وزنهآمده بود. کم
 کرد.   ؛یمن رو الپوش د،یجد  یهاهام کنده شد و دوبار  زخمدستگاه از رگ

سرخش   یهاکه رگه   ییهاو چشم   انیبا صورت  گر  کایباز بود که ال  مهین  هام چشم
 افتاد لب زد: انیهام داشت. باهم به جرچشم ؛یبا سرخ یارتباط

 نا یهات رو نبند! تو مثل مادر و بابام نشو، ساتاز دستت بدم چشم  خوام ینم  - 
 . یکه تو من  یدونیم

 نلرز  لب زدم:  قدر ن یکنم که ا  ر یتسخ خواستمیلرزان که م یتن با

شماره  -  ه  یقانون  نم  ی دوم  وقت؛چیاول،  مادرم  و  پدر  بعد  من    رمیم ینشو. 
من، تا همه رو نبرم لب  قبرستان دست از    کای. الشمینم  تی جسد  زندگ  نیدوم

حالم رو خوب کنه.    تونهیم  ا یخونه فقط...فقط، لع  ن ی. من رو ببردارم یسرت برنم
 چرخهیمن م ههی! فعال  که چرخه علستین یدکتر چیکار ه

 رفت و آرامش کنون وجودم رو در خود فشرد. یاهیهام سو چشم

 *** 

 هفته بعد؛ از زبان عارجون(  کی)
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  ی رو هک کرده بودم. جور  ستمینگاه کردم کل  س  م،یهنر  یلبخند به شاهکارها  با
هک شده بودن که    یکنن جور  یصدرا بعد مردن  صدرا نتونن کار  یهاک یکه شر
رو ول کرده   یکردن صدرا همه چرو باد برد  بود. انگار فکر    هاشونستمیتمام س

. ن  جارو  بدونن الششون تو چاه همه  یچ   گهیو رفته لندن، د  یچرخمیمسموم کرد 
از جا بلند شدم    ستم،یچرخ دارم زدم. و بعد قفل و خاموش کردن س  یتو صندل
سر سات  یتا  سات  نایبه  ز  یینایبزنم  س   ر یکه  چند  و    یکی الکترون  ستمینظر،  بود. 
از تنش بپر  و   روس،یوارد وجودش شده بود تا ضررات زهر  و  گه یزهر د  نیچند 

 .زنهبدنش تمام زهر رو پس ب

 به سمت اتاقش برم که آرتام و رهام سد، راهم شدن رهام نگران بود. خواستم

 عاشق بود، هه. مثال  

 که بازوم رو گرفت و با پوزخند لب زد:   رم یرو بگ خواستم

!   یدست پروده  یگینم  ! مگهشش؟یپ  یریم  یچ  یبرا  -  توئه، اما از تو خطرناکتر 
 یرو خودت گفت  هانیها عادت داشته. ازهر   نیبچه بود  وجودش به ا  یاون وقت

 !؟یچرا نگرانش

  نا یهفته، سات  کی   نی من رو دور بزنه و حرف از زبونم بکشه. ا  خواستیم  مثال  
  ی نیاز ا   نایسات  نندویم  یکرده بودن. چ  ل یرو تحل  دشونیام  هانیبود و ا  هوشیب

، با حرص مشهود تو صدام که م یکه هست آهن  رو نشه لب زدم: خواستم یتر 

رو    تیانسان  کمیکوته افکارم؟! برو    قدر،ن ی ا  یکنیفکر م  یکنیمن رو قضاوت م  - 
از   یکی. تو خودت  ی که کرد  ییبا اون کارها یشیباش، خودت قضاوت م  یمشتر

کنن،    نایرو وارد  رگ  سات  روسیاون و  یچرا گذاشت  ،یدشمن بود  یهااون گلوله 
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هزار نفر    نیچند نفر و چند   ن،! بذار بگم؛ جون؟یخواست یم  یچ   گهید  دونهیخدا م
 . نیخواستیرو م

 لغزوند و لب زد: نییهاش رو از بازوم پابودنم پنچه حیاز وق رتیح با

 .یمشکوک چرخه،یهات باهم نمقدم  - 

اتاق سات  بدون ب  نایجواب در  باز کردم و  رهام و   اه،یبه نگاه براق س  توجهیرو 
رفتم کنارش   نا یبه صورتشون و سمت سات  دم یآرتام، خشک در رو کوب  یکهربا

 نشستم.

 . خوردیباشه، بهم م یزندگ یبرا زم یمحتاج به چند آهن و مکان کهن یاز ا حالم

ا از خود کند  وار خود، ر زمان حرکت پاندول  ی ها بود ولحرف   نیاز ا  تر یقو  اون
مثل من بودن و حاال   ییهاانفجار زمان بفشرن آدم   نیا  ن؛یبود تا من رو در ما ب

و دورها دورم رو در انحصار، خودشون پر   دادنیدر افکارم برام دست تکون م
به صورت  سف افروخته  بر  بودن.  م  د ی کرده  نگاه   یهاژهو  پرپشت فر خوردش، 

رو   ترسوندنیمن رو هر دفعه م  یکه حت  یاون دوتا چشم  خواستمیکردم من م
رو نمیبب نفوذ  اون  افکار    کسچیه  ی!  همون  در  داشت  اون  نبود. که  متحمل 
زد، از    یخورد و پلک  یهاش که تو دستم بود تکونبودم که دست   ر یس  ورم،طهیح
  یی خواهرم رو داشته باشم از جام پا شدم و با صدا  دوبار    تونمیم  کهنیا  جانیه

رو به متبوع   ایلع زدیبهت توش دست و پا م ی  هاکه رگه   ییمایغرش مانند با س
 سکو دعوت کردم.

 *** 

 نا«ی»سات
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 .انداختیم نیگوشم طن  یمثل زنگوله رو صداها

 هام همچنان بسته بود. چشم یول دم یشنیرو م یچ همه

 ل یشدن تحل  دار یب  یهمه تقالهام رو برا  شهیمثل هم  شده بود  حسیب  صورتم 
 ی ماند؟! تا وقت  یکی در تار  د یبا  ی  بالخر  تا ک  ادیکردم که قدرت تکلمم به دستم ب

 !ینیبب یکیدر تار یکه بتون

که تا چند وقت به نداشتنش اقدام کرده    یقلب  دم یو رسوخ کش  یدرپیپ  یهانفس
 در اومد  بود.  مار،یو به ت ختهی بودم حاال افسار گس

 یتارم رو که حت  دگانیُکله وجودم رو به حرکت در آوردم و د  قیعم  ینفس  با
 زدم. یرسونده بود پلک  هیتارش من رو با چند سا

ال  نگاهم د  وانهید   ی  کایاول  به  رو  مغزش  به  زد   از    دم یچنبر  رو  نگاهم  قبوالند 
دوبار  به    ینگاه  نیو دوختم به عارجون به نهاب به همه حاضر   دم ینگاهش کش

نگاه اومد  جلو  عارجون  انداختم. که  اجزا  یاطرافم  رو   یبه  صورتش کردم 
دکم   ینیچ  شیشونیپ فشاشد یم  د  یرنگ  و  استرس  از  نشان  اومدم    تر ن ییپا  ر  . 

قدر به طرفم قدم برداشت  آن.دادیم  دنشیکش  گار یلبش، نشون از س  ر یز  یخطوط
رو به   هازم یبه خودم دادم و اون مکان  یکه در آخر رو به روم قد علم کرد تکان
 بهش بلند شدم.  الیخیشد ب یشدت، از رگم جدا کردم بازوانم خون

 *** 

 کا«ی»ال

که    نمیآدمک غمگ کر یکردم، است   یبود نگاه ل یتکم یکه حاال همه چ  یینایسات به
 . اومد یپوشانم بود رو به کنار گذاشتم از بازوش خون م یرو
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که    اوردیبه زبون ن  یاون انگار درد وجود نداشت حت   یبود برا  الیخیاون ب  یول
 د  یخودش گند   یبرا  رویهمه چ  یجورچه  دونستینه؟! اون خوب م  ایدرد دار   
 کنه!   یو نامرئ

نداشت که ازش حرف بزنه کاغذ  برعکس  من،    ادیاسم درد رو    یکه حت  ر طونیهم
دوسش داشتم خواهرم،    یلیخ  زدیعارجون شاداب به سمتش رفت و حرف م

 تمام  من بود.

هام بود چشم   یهاش رو که حاال سارق ستارهاون چشم  یول  زدیحرف م  عارجون
ش در آورد و من نگاهم . روحم رو با نگاهش به چنگداشتیمن بر نم   یرو از رو
 چشمش رو به خودم ربط داد. یهاتمام رگه 

 *** 

 نا«ی»سات

هام رو  کردم روح کلمه   یبرداشتم و سمت  عارجون برگشتم سع  کایرو از ال  نگاهم
در آورده بودن رو آرام    یکه دهنم رو به طعم  تلخ  یشانیپر  یهارام کنم و واژه

 میهام از ذهنکلمه   یهوا  خواستمیکنم. زهر افکارم رو مسموم کرد  بود و من نم
 بگن! پس لب زدم:

 که؟!   نیچند وقت تنهام بذار شهیخوبه، م یلیحالم خ - 

به حرف بکشنم نگاهم رو به رهام   خوام ی تلفظ کرد  بودم که نم  میطور نامستق  به
 بش یفر  دونستمیسرخ بهم نگاه دوخته بود م  یهاود با چشمدادم که کنار  نهابم ب

خوب منم نجاتش داد  بودمش، از دست  خودم؛ هه   یول  هیدادم و اون حاال عصب
 ، حساب!حساب



 

 
259

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

 شد. طورم ن یکنه و هم  رونیعارجون خواست همه رو ب بالفاصله

افکارم که    یداشت، من  ییبای تنم بود با من تضاد ز  د یسف  یجام بلند شدم لباس  از 
ها که رفته بودن راحت بودم بود، اون  د یکه سف  ینیو ا  یبود و رنگ نکردن  اهیس

ا به  نم  هایراحت  نی عارجون  م  ن یا  ذاشتیتنهام  خوب  فکر    یول  دونستمیرو 
 درهم مچاله شد. رتمصو یزدم که اجزا یکه حالم بده، پوزخند   کردنیم

 ست،یکه تو باغ ن  یرو که کس   نیرو خط زده بود. ا  یخوب، افکارشون همه چ  چه
. رو    قا  یدق به کام من    یدست کم گرفتن کس  یرفته بود! ول  ادشون یصاحب  باغ 
هاومد ینم چون  ن  چی .  فهم  قابل   انسانستیکس  عج  ت،ی.  موجود   هیبیانسان 
! اون  ،گره باز شد    یقدر فکر کنکه هر چه   یحل نشدن  ی  معماک ی  قدر گره کور شد 

 نه یو سمت  آ   دم ی. دور خودم چرخادتر  یهامون زو بودن در آن از حرف   یزندگ
 . د  یچ یبه خود گرفته بود و بهم پ یهام رنگ سرخپاک  چشمپاک ی  د یرفتم سف

  کا یال  کهنیبه وجد اومد انگار از خودم کالفه بودم از ا  لحظه،کی  میوانگید  ی  خو
. تا حال  من د یرقصیم  ینطق، بندر نینقطه رسوند  بودم و اون تو هم نیرو به ا

قدر من هر چه  ،یتو ذهنم ُدچار نوسان شد  بود ول  ی! همه چر  یرنگ کدر به خود بگ
 . کردم یقدر حل ماون کردم یم یقاط

خودش    یدر هوا متعلق، ذهنم باز، باز  یو همه چ  شد یم  نیی تو ذهنم باال پا  اتاق
 ک، یتار  یراههیب  ک ی   ی  که تو  یالحضه  ی و رو  د ی چرخ  دادیجام مرو به خود ان

مون   یهابارون خون دست  میزدیدر اون بارون قدم م   کا؛یدست در دست ال آلود 
 چرخه!  نیا ورد،آ  ادم یرو  شستیبود رو م د  یچیرو که به خود پ
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به    ک یو نزد  کایمن رو دور از ال  هاابونیخ   ؟یروحم رو چ  یپاک شد  بود ول  دستم
داشت. من   تیکفا  ر  یدا نیمن در هم ی  ها تیمگه جنا ی! ولخواندنینم ت،یجنا

که از جنس  اون بودم رو در خودش تجسم من رو    یاهیقاتل  خودمم بودم س
 ! نه؟یاز ا ر یمگه غ کرد،ینم

برام   هارویلمس شدن  هام ینامرئ  دم،یدست کش  زهایچ  یلیوقته از خ   یلیخ  من
 کرد  بود.   ارزشیب

و من رو از    کردیم  یادآوریرو تکاندم و به افکارم که فقط خودم رو بهم    سرم 
 .دم یدست کش  روند یخودم م

و قرمز رنگ! که باهم   اه یس  یهام رو از تنم کندم. لباسکمدم رفتم و لباس  سمت
بستم که صورتم    یداشتن رو برداشتم و تنم کردم. موهام رو ُدم  اسب  یتضاد قشنگ

توش بود.   یخارج  زم  یتا مکان  چند ک یکرد. اتاق  خودم بود؛ فقط    ز یرو به باال متما
اومد    ادم ی! خواستم برش دارم که  زدیمبرق    یعسل  یرو  میستالیکر  ی  گاریجا س

رها کردم نگاهم به بازوانم  جا  رو همون  ستالی . کرستیتو دست و بالم ن  یگاریس
دوش  کوتاه    ک ینرفته بودم    یها خشک شده بود و من حتافتاد که حاال خون 

هام چشم   یاز جلو  یاهام رو بستم که خاطرهتعفن از تنم بره. چشم   یتا بو  رم یبگ
خشک    یهاهام به شکل اومد. استخونمغزم بود در مردمک  ی  ریکه حاصل غافلگ

اون روزهام،   یهاسنکوچولو...هم   یهاام...خون بچه...پشت بوارید  یشده رو
بو  یسرها شده،  رو  یقطع  درنگم  نگاه  چرخ   یهاجفت چشم  یمرگ،  منفور، 

  ی هاغیشدنشون به ما ج  کینزد  یخون  یها! دستزنک یو    مردک ی  یگردون رو
درشت! که کز کرده بود.   اهیبا نگاه س   یو بچه مظلوم  کاینگاه ترسان ال  ن،یمقتول

لشکر کشون    یهادست چپم، خون  یهاقطع شدن انگشت  کا،یسپر شدنم به ال



 

 
261

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

در خودش   ر ی جر یج  ی  هام رد شد. و با صداچشم  یاز جلو یصورتم! همه چ یرو
باز    یهاکرد. چشم   هان به اسم مردمک پن  یواریرو چرخاند و مچاله شکل، به د

و اومد و من سرد نگاش کردم کنارم جا شدم رو به شخص دوختم رهام بود. جل
 گرفت و لب زد: 

 !؟یکردم اما تو چ  ینجاتت هرکار یمن برا - 

 لب زدم: شد یاز حس توش شرح، نم یرد چیکه ه  یصورت با

و بهم    یکردیاز اولش کار  خودت رو م  ی! تو اگه خوب بودی  همه کارت ظاهر  - 
 .یکردینقشه صدرا رو بازجو م

 بر افروخت لب زد:  یصورت با

 رو بفهم! نیا ستم ین یمن ظاهر - 

 کرد  بود.  انیرو ب نیا یلحن دستور با

 زدم: لب

  اره یرو که وزنش به مغزت، فشار م  نیحس  سنگ  نی! ااد یبودن بهت نم  یخجالت   - 
 رو از رو صورتت بردار.

اونجا نگهدار    میاهل  ر یغ  یهاوون یکه ح  یاز جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق  و
که    دم یبودن. درست دو اتاق با اتاق خودم فاصله داشت! رفتم سمتش و با کل

بود    کایشکه شدم ال   ی کم  دم یکه اونجا د  یکنار  گلدون بود بازش کردم اما با کس
 لب زد: ممو چشم در چش دیبه چونم کش یو دست د یبه سمت چرخ

 اومد؟! ادتی تو هم  - 
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که    اهیبا پوست س  ینزدم و رفتم سمت مار  یپس حرف  گهیرو م   یچ  دونستمیم
 .اومد یخزان به طرف من م یاشهیسطح ش یرو

بود   رونیهاش نگاه کردم زبونش بو به چشم  دم یبه پوستش کش  یدست  آروم 
با آرامش   کایال  یها! چشمد یگلوم چرخ  یآروم به شونم انداختمش که اونم رو

من رو با    مار،ک یدرسته    کردیداخل قفس  افتاد با آرامش تماشا م  یهابه عقرب
بهشون    یمن شکار  روز بودن که هر    ییمارها  هانیا  یخفم کنه ول  ایزهر بکشه  

 لب زدم: کایدم رو به الدعوت کر  ششونیچند نفر رو به ن ادیم ادم ی. آوردم یم

 ادته یدر دوسش داشتم و  قبود؟ چه  هام یبچگ   ی  بازمار داشتم هم  دونهک ی  ادته ی  - 
خودش بوده که   ش  ی با ن  مید ی! و فهمم؟یکرد  شیرو که کاربرد شکاف  یاون روز

روز همون   ! دورب  یمرد  به  و   مون یمیقد   خونه  یهانیکه  نگاه کردم  تهران  در 
! و خودش  ر  یبم  یکس  شیبه ن   دبوده اون نخواسته بو  عقرب؛کیخاطر   به  دم یفهم

اگه    یحت  کشنیاز شکارشون دست نم  وقتچیها هرو خالص کرد  بود. عقرب
 د یبا   عتیطب  نیو با نگاه به ا  عتشون  یزدن طب  شی! چون نیکرده باش  ی بهش کمک

چرا؟!' چون   یدون یاز اون بود م  تر یقو  یلی! و اما مار  من خزنیبکشن، زهر بر
که چشم  مرگش، با ارتباط     ی! جورگهید  یداشت با مارها  یچشم  مار  من؛ ارتباط 

 . رنی از اون مارها گفته بود تا قاتلش رو بشناسن و انتقامش رو بگ  یکیبه    ،یذهن

 نبود. ر یتقصیزده بود. عقرب هم ب شیقدر اون خودش رو نچه هر 

 درخشان به سمتم اومد و لب زد: یهاچشم با

هم    ادم ی  -  تو  مپروانه  ون  یکلکس  ادته یهست  رو؟! که  در    گرفتمشونیهام  و 
و خشک بشن و منم اسمش رو بذارم    رنیتا بم  نشستمیبسته، منتظر م  یبطرک ی

 . ون یکلکس
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 زدم: یپوزخند 

و پاک    ل یخودشون رو مظلوم و قلبشون رو اص  ،یلیها خطرناک هستن خآدم   - 
  ی ن! مثل من، مسازنیبه خطرن خطر رو خودشون م  لهیها وساون  یول  گنیم

 .د یکه عارجون به خطر کردن و اخطار بودن کش

 زد: لب

ما    میفرق دار  یلیرو چرا خ  ییو من روشنا  یرو دوست داشت  یکیتار  شهیتو هم  - 
 چرا؟! میمگه دوقلو نبود

 کج خند لب زدم:  با

ها ها در اون پنهونن و شکل  همن انسان رو دوست دارم چون روح   یکیمن تار  - 
تار در  سا  یکیهم  اگه  همه.  بکش  هاروه ی شکل   پس    چ یه  ییروشنا  یول   میپا 

ه، سف  یجانیه  ن یگول خوردن نه. از ب  یول  ر  ی م  نیآرامش؛ از ب  شهیم  یقاط  دی ندار 
 . شهیهم م ادتر یبلکه ز رهینم

 نگام کرد و گفت: یبا دلتنگ آراسته

  برنامه ندارم تو دنبال    یزیچ  یمن مثل تو برا  یول  ،یلیدوست دارم خ  یلیخ  - 
 و من... .  یجانیه

 « یکنیم یمن زندگ یهاچون تو برنامه یدلم لب زدم»تو برنامه ندار تو

 به ظاهر لب زدم: اما

 من.  طونکیش یشیم ی رسیبه آرامش م گهیاتفاقا  د گهینه د - 
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و کدرم شدم که از بازوم سر خورد و دوبار  رفت   اه یمتوجه مار س  نیهمون ح  در 
 . هایکیسمت  اون 

 م ی نیخوش عطرش، به ب  یحهیو سرش رو نوازش کردم را  دم ی رو تو بغلم کش  کایال
خواهر رو که هر طور شده باهام بود  رو    نیو من رو به آرامش ُبرد من ا  د یچیپ

 لب. منفعت ط یداشتنداشت پاک، نه دوست دوست  کیدوسش داشتم 

رو خوب کنم من نگاه پدر    کایچند روز هم شد  حال  ال  خواستمیجدا شدم م  ازش
 یداشتن رو تو نگاه ک  بود. مگه آدم دوست  ادم یو مادرم به من و خواهرم رو  

که مثل من، بود   ی ! تو نگاه پدر و مادر پس تا حاال که مواظب خواهرنه؟یبیم
 .شمیبه بعد هم م نیاشت! از ااون با من فرق د ی  خطرناک یصفحه یشدم. ول

 که با عمل جاش بودن.  یانگشتهام انداختم سهدوبار  به انگشت ینگاه

راه تو ساُلن نگاهم   نی ! در حرفتینم  ادم یها  اون بچه  یشده  کهیتکهیوجود ت  یول
خب، منم کمکش کرد    یبراش داشتم ول  تشکر ک یخورد    ایلع  ،ی  سمت  نگاه عسل

 انداخت.   ر یبودم در واقع اون من رو از مرگ نجات نداد  بود فقط مرگم رو به تاخ

 .کردیم جادیمغز ا یرو یهام پژواک روانگرپاشنه  ی  جلو قدم برداشتم؛ صدا به

پسر     ک یکه    یموقع  یاز سر کنجکاو  ادمهی!  ام یکه من چقدر کنجکاو مغز انسان  آخ
از سر، قطع    یجورکرده بود رو چه  نیبهم توه  یوانگید  ینهساله، تو آستا   ستیب

فقط زمانم هدر    ،افتمین  یزیکه چ  فیح  یکردم و بعد هم مغزش رو شکافتم، ول
 شد.

در اتاق، تو دستم متوجه    یرهیدستگ  یافکار بودم که تازه با حس سرد  نیا   تو
 یو در رو قفل کردم. قدم   دم یشدم َدم  اتاقمم. وارد اتاق شدم و با پاشنه پا چرخ
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گرفتم   یجا  یصندل  یتابم بود برداشتم و رو که درست مقابله لب  یبه سمت صندل
 نبودن. هودهیسالم کردم، ب  ن یچند  نیا قات  یو شروع به تحق

 کردم.  قاتیاز تحق یشد، شروع به خواندن بخش افتهیمدنظر  شخص

چند تا از    کرد،یم  تیریعام و خطرناک مد   یهامشهور به روانگر   یمارستانی)در ت
 دستش بود.( ر یهم ز هاوونهید نیترمیبدخ

با روان   کی   کهن یا  هه ن  د یشناس بشه، همه  به  که    یبشن، کس  ستیبرن سر 
 ه بال داشته باشه.ب یارشته نیچهم د ینبا ه،یروان  قدر ن یا

خط صاف، خط   ،یخط منهن  زدم،یفقط خط م  یکردن، کردم؛ ول  پی به تا  شروع
 نیم اشده  دهیهمه افکار خط کش  دم؛یکش یم  زاگگیز  یهاخط  کر،یسرو پ  یب

من    ان؛یپا  کیشروع کردم، شروع     قهیبودن. خالصه بعد چند دق  عمل یب  یهاخط
اولم رو شروع    تونستمینم  رسوندم،ینصف رها شده رو به ته نم  انیپا   نیاگه ا
 کنم! 

رو دوست داشتم،    کار ن ینقطه رو هم زدم، بعد کاغذ رو مچاله و باز کردم؛ ا  نیآخر
 ی به امضا برق بزنه، ول رشیز خواستمیساز دست من هم م  کیکوچ  ینقاش کی

رو برداشتم   ذاشتمشیم ی کنار  عسل  شهیکه هم  یهمه را به کنار گذاشته و ُمرکبّ 
داده شد. بعد دو ساعت    نتیلبم ز  ج در کن  یصفحه زدم. لبخند   انیبه پا  یو ُمرکبّ 

 خوب بود. یلیخ د،یرسیبه دستش م ،یالن

 *** 

 ( ی)چند ساعت  بعد راو 
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از   خبر یاش قدم برداشت. بو سردرگم، سمت  در خانه  حالیب   نیحس سر سنگ  با
چنته   یکس پا  یاکه  به  شروع  و  داده  پرورش  مغزش  ن  انیدر  و    ی مهینصف 

 خانوادش کرده بود. 

. سمتش رفته و د ید  نیزم  یدر چند فاصله رو  یباز شد، پاکت  یریجر یکه با ج  در 
عرق کرده از     ینشایپ  یرو رو  گرشیپاکت رو به خونه ُبرد، دست د  یبا کنجکاو

  ون یو پاپ  د یپاکت کش  یرو  ف،یدوران لط  کیهاش رو  و پنچه  د یاسترسش کش
 یهارد کرد و چشم  یستنف  یو هوا رو از مجر  د یکش  یرو باز کرد. نفس  رنگهیس

 جا عبور کرد. به همه  یآورتعفن   یتلخش رو به پاکت دوخت، بو یاقهوه

سر  قطع   کیهوش از سرش رفت؛    د یکه د  یزیپاکت رو باز کرد، اما با چ   متعجب
 اش بود. سر  اسکلت که تاس  مغز گذشته کیبهتر  ایشده 

گوناگون از خودش رو درحال کشتار   یها لجاجت دست به پاکت ُبرد و عکس با
مافتی سوت  مغزش  نامهد یکشی!  رو    یا.  بود  آشنا  اسکلت   تاس   رو که کنار 

 و خوند. برداشت 

که تو به راکد صداش   یباشه خخخ من راکدم، همون  ادتی)سالم، فکر کنم من رو  
که    ادتی  یهات اسم گذاشتتو، به همه بچه   ی هم هست  ی! چه قاتل خوبیکردیم

! راکد بودن  ه؟یاسمم چ  یمعن  ادتهینرفته؟ اسمت رو ُمرکّب منتظر راکدت باش!  
ول  یعنیمتوقف شدن   باز  عهدفنیا  یدر مرگ حل شدن  و  رو متوقف  رو    یتو 

ات خارجت که تا از سلول   یفت یبه پام م  کنان کتهیو تو اون نقطه د  کنمیشروع م
و به عقب   یشیالکپشت جنگل، تو متوقف م  شمیخرگوش، من م  یشی کنم تو م

  ام ی قو  میفیضع  یشهیمن در ش  ر یناپذ   یآرام و خستگ   برم یمن م  یول  یگردیبر م
 ! ( ؟یبهراسون واستممن رو از خ یتونیم یاما تو چ
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قفل   اش،نه ینفس در س  زد،ینفس منامه رو به پاکت باز گرداند. نفس  ترسان
قفل بود.  از خش  والیه  کی در دست    دشیکه کل یشده  و   اشنهیخش سبود. 

 که مغز استخونش رو استخاره گرفته بود به عقب پرتاپ شد.  یدرد

 *** 

 )چند ساعت بعد( 

واست به سمت تلفنش قدم بردارد. هوا سرد و روشن بود،  جا بلند شد و خ  از 
. دوباره سمت  پاکت  د یدینگاه بهش بندازه م   کهن یمتورمش رو بدون ا  یهاچشم

 پاک شده بود. گر یبود، د روز ید یهاکه نوشته  یرفت و اما کاغذ 

ج  یرو  دستش و  قرار گرفت  حرص کش  ،یغیدهانش  سر   روان د یاز  اون  با   ی. 
که   یپاک کرده بود، جور  ،یکارش رو بدون جا گذاشتن رد  ،ینامرئ  سینوروان
 نتونه متوجه دست خطش بشه.  یحت

 *** 

 (نای)سات

گر بودم. صبر کن  شده بود واکنشش رو نظاره  یش جاسازکه تو خونه  ینیدورب   با
انسان نه،    یول  شناسهیرو م  یشکارچ  وونیح  گمیها موقت  یتازه اولشه! بعض

 ست. لحظه نیست متعلق به ادر 

پا شدم و بدون ه  از  لباس  یتق  چیجام  و از جانب خودم،  هام رو عوض کرده 
کرده    چهیشهر رو باز  یشدم و سپس رها، باد سرد  دهیدوان سمت درب کشدوان

  ی که با افکار  قهیروندم؛ بعد چند دق  مارستانیبود. سوار موتورم شدم و به سمت ت
کرده، کنار    جادیا  خوددر ذهنم به    یقیه مسافت عم ک   نبضیو ب  کر یدر و پ  یب
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ت با صدااومدم که گوش  مارستانیاومدم و ذهنم رو سوهان دادم. دم    ییهام 
 .د یموتور و فرد  ُمد  نظر سوت کش

دهانم رو باز   وونم،یو منم ادا درآوردم مثال  د  د یبه سمتم اومد و دستم رو کش  ایلع
. پرستارها به سمتم اومدن و من رو به اتاق  دم یگذاشتم و صورتم رو در هم کش

 بود. شمیپ یبه جانب با صورت حق ایبردن. لع مارستانیت تیریمد 

نشستم و   یصندل  یهام رو لنز پوشانده بود. رورو تو اتاق پرت کردن. چشم   من
هم نقطه شروعش!    نیا  تگفیمغزم م  یشه یزدم، هوا مسموم بود. کل  یچرخ

افتاده، عکس  ها اغواگر بود، اما جاوقتصورتش مثل اون  دم؛ یبه سمتش چرخ
رو از دستش    کالتبود. با خنده ش   ز یو تبسم برانگ  دهیقفل بود. صورتش رنگ پر

  ی روانگره، ول  یو نوع  ستیو تو دهنم چپوندم که متوجه شدم شکالت ن   دم یگاپ
 بچگانه لب زدم:  ی. با خو بودن ر یتاثیدر من ب هان یخب ا

 ! ؟یریپذ یتو من رو م ام یوحش گنیم جان یخاله من رو آوردن ا - 

 کنارم جا گرفت و لب زد:  ایلع

 یبه هرک کنه،یهاش رو پاره معروسک  خندهیم یبه خود وونست ید کی نیا - 
! قتل    ر  یگگوشه  زنهیبا خودش حرف م  زنه؛یم   یلیس  نهیبیکه م و در آخر قاتل 

چند    یول  کنه یهاش رو پاره معروسک   کنهیفکر م  ه،ییباز  کی کردن براش مثل  
در آشغال انداخته بود    یبارچند نفر رو قتل کرده و بعد تو ان  مید ی فهم  شیروز پ
 است وونه ید  کیشد که    نیمتوجه ا  یوقت  ،یحکمش رو صادر کرده بود ول  یقاض

 . مارستانینگاه به سنش نکرد و گفت ت
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وارد   یداشتن با مدرک و حکم  قالب  یبه نقشه لباس نظام  روز ی که از د  یچند نفر  و
از تصورش،   تر یبود و اطرافش ته  یشد؛ آدم  غن  رایشدن، با حال  بدش من رو پذ 

. فقط الزمه با ذهنش  کشمشیم  ش،یارهیاز گناه زنج  گذرم یاما من از گناهش نم 
ب  یبا لبخند   ن،یکنم هم  یباز بود؛ س  رنگیکه  براندازم  مردمک   اهیبود درحال  

سا قهوه  هیچشماش،  ر  یابر  لحظه  هر  ا  شد یم  زتر ینگاهش،  من  رو   نیو 
 . رو بهم گفت: دم ی فهمیم

 !؟یاوونهیچرا د - 

 . لب زدم:هیروان ک ی نیا گمیم واقعا  

 .نیها نگارشش رو ندارکه خاله   یزیمنطقه، چ کیهم  یوانگیخوب د - 

 زبانم رو پوف کردم و ادامه دادم:  ر یباال انداختم و آدامس ز شانه

من رشتم    ستم یها نخواستن من رو نخواستن، بهم تهمت زدن من قاتل ناون  - 
در    گفتیشغلم قاتل باشه م  خوام یمن م  گفتمیبه مامان م  یوقت  یول  ه؛یدکتر

قاتل هم م م  یول.  شمیکنار درمان،  چند سالمه من   گمیم  م وونهید  گهیاالن 
 ... یبزرگ شدم ول  گهید

 شدم و آروم پچ کردم:  کینزد بهش

 سرش قطع شده بود. دم یخواهر من رو کشتن؟! خودم د یدونیم - 

 کردم و گفتم:  ز یرو ر هام چشم

 ! کشمیمثل  پرستارم اون خواهرم رو کشت منم تو رو م ،یتو هم مثل  اون زن - 
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، قصد  خفه کردنش رو داشتم   ز یخ سمتش    و برداشتم و دست به گلوش زدم؛ واقعا 
رو زد، تا    ر یصورتش کبود شده بود. به زور خودش رو به چراغ قرمز رساند و آژ

 من رو ببرن.

که هوا تو نطقش، تقال بر رها شدن داشت، باألخره رهاش کردم؛   قهیچند دق   بعد  
  ل ی دست و پاشکسته، تبد   یه محمالتش رو بترک برداشته  یها نفس حرفبا نفس

 کرد و انگشتش رو به طرفم نشانه رفت: 

 !یشی م هیتنب - 

که از    د یحرفش خواستم متقابال  جوابش رو بدم که دوتا زن با روپوش  سف  بعد 
بشه،   نیچهم هم   د ی تعجب کرده بودن، به سمتم اومدن؛ خب با  یمن کم  دنید

 .کردم یها عمل مرد شده مثل بچه ستیمن  چند ساله که از سن ب

 *** 

 ( ی)راو

انگشت سردش، دست   با دارکوب د یدردناکش کش  یهاقهیبه شق  ینوک  انگار   .
 .کردیم جادیترک بزرگ، ا کیش، مغز  خراش برداشته یهاوارهیافکارش در د

رو  نگاهش وحش  ینامهشناس  ی  بر  دختر   دست  دهیکش  ی روان  ی  اون  به   یشد، 
کش رو  د یشناسنامه  نگاهش  اما  کرد  بازش  مر  یو  شد!    خکوبیم  ضی اسم  

 ( ت یهدااید ی)و

  زدیکه در شناسنامه، برق م  یاسم  یو رو  د یزهر آلودش کش  دگانیبه د  یدست
  ش یچند سال  پ  یاید یتمرکز کرد. لبش رو تر کرد و چشم بست و نگاه جنون آور  و

اون چند ساله دنبال  چهار  پنداشتیرو در نگاهش شکافت؛ افکارش با گذشته نم
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 ی جلو  ش،یپ  قهیچند دق  هاوناز ا  یکیبودن و حاال    ل یبود که از گذشته دل  ینفر
خودش   ی بود که طعمه با پا  ن یزد چون فکرش مشغول به ا  یچشمش بود. لبخند 

 اومده. 

 *** 

 (نای)سات

ا  پرستارها از  آمپول  کهنیبعد  باز کردم، کردن رفتن. چشم  قیتزر  یبهم  هام رو 
و من عادت به پس زدنش    زدیرو پس م  زهایچ  نیچنن یخوب بود که بدنم ا 

 داشتم.

رو    ینقشه بعد   د یهام نگاه کردم، حاال بارو در هم گره کردم و به پا   هام دست
تنها   ،هیو ما بق  کایکردم؛ ال  یم  یمرگ عمل  یهیسا  اهیس  یرو  دنیبدون کش  د یبا

هام لب  یرو  ی. لبخند کردنیم  یباهام همکار  د یمرحله با  ن یتو ا  اینهاب و لع
  م یکه من تصم  میاتفاق گذشته بود  ر و من ُدچا  کایبود که ال  یشکل گرفت، چند وقت 

شد بود،    ر  یبرام ذخ  روسیکه قبل از و  یوقت به محو کردن اون اتفاق کردم و اون
 گذاشته بودمش!   انیدرم ا،یو با لع دهینقشه رو هم کش نیفکر ا

دوباره   شیقتل چند سال  پ  یدهیگند   یفضا گرفتم. بو  یکشته شده  یاز هوا  ینفس
  یتیبو داشتم. تو موقع  نیا  بیشده بود؛ که منم عالقه بر تعق  دار ی در مشام  خوشم ب

 یزندگ  یه یسا  یبودم که انگشت اتهام دورم رو از خود حصار کرد  بود و دست رو
 رو خط بزنه!  اشه یتا سا انداختیخوشم م

عرصه افکار   نیا تنگ  ها  برام  تشنه رو  البته  و  متر  دارکوبکردیترم  خشم،   ی. 
مزه    یفتهیشده بود و ش  نیکه با خاطراتم عج  یزیچ  زد،یبر افکارم م   ر یگنفس
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طعم رو حس کنه، از   نیاز اون بود تا ا  تر حسیگس خودش بود؛ اما مزاج من ب
 پر شده بود.  مینی، بر بذائقهخوش  یی  تنها ینا یحاال بو نیهم

 *** 

 ( ی)راو

دورچرخ  ی  صندل  در  آب  یدارش  خودکار  با  و  رو  یزد  اسم  یرنگش  که   یچند 
. سپس، خودکار رو رها کرده و  د یکش  ابیی ته  یمرگ بودن، خط  یابر   یانتخاب
موها  یدست وحلهد یکش  شیبه  حق  یخطرناک  یا.  اسم  ذهنش    قتیبه  در  که 

مردمکش خودنما بود؛   رنگهیس  کرده بود، همانند گودال    جادیا  ،ید یچرخه جد 
قد علم کرده و اون   لی عزرائ  یکه چند بار بر رو  ییناب  مرگ، بو  یپر از بو  یاوحله

 به مزاجش جذب کرده بود. نشیرو از طرف مقتول

ورق  کور برگشته    عمل،یب  ی  ش  کی  ی  روزیخودنما بود؛ پ  یروزیپ  ک ینگاهش    ی  تو
 .دادیخاموشش جان م یهادر دست

  شه یت  اهیزغال س  کی حاکم که در    یکاغذ   یهانفس  نیاون از آخر  کهنیا  بدون
و رنگ    کیتار  یقرعه  کیبه    دشیچسبانده بود، خبردار شود. تنها ام  ششیبه ر

  ک یتنها    اش،یمنته  ی! برا شدیبدل نم  یز ی به چ  ،یکیواداشته بود که به جز تار
ها خفه در کور شود. کلمه   مجرقه الزم داشت، تا اون ه  کیبود که به    یاساقه
به خود   یرنگاهیس  یهاکه کنار    ینکیبلند شد و ع  ش یجا خشک کرده از جا  شیرو

ش تا  زد،  به چشمش  رو  رو که چشم  یحدقه  نکیع  نیا  یشهیداشت  هانش 
 از دروغ بود رو بپوشونه. یاتفحه
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سرد ثابت گذاشت.    یرهیدستگ  یرو رو  یو دست ناپاک  د یچرخ   ش یپاشنه پا  با
، که  سالش  نیاز کابوس  چند   ییرها  یرو برا  شیتنگ آسا  یهالهیپ  شد یاگر رد م 
م رنگ  خواستیحاال  بگ  کماننیرنگ  خود  پروانه  رد یبه  بچرخد، و  آزاد  وار 

افکارش    ی. تنها آزاداشتند   یافکار  معقول  د،یکش  نییرو به پا  ره ی! دستگشکافتیم
 .خواستیرو م

بداند    کهنیبود که در نگاهش ثبات داشت، بدون ا  تشیهو  نیاول  یخودخواه
بپروانه  نیرنگ  یهابال روز  چند  اتاق    شتر یها  سمت  به  ندارند  قدم  ۱۴۷جان   ،

 برداشت.

 .اومدنیکودک بودن که به کارش م  رشیبود که سا یی مارهایپر از ب سالن

قدم   تا مرد  ییهاخواست  و   یرو کامل کند  راهش  سد  بود  همکارش  آشنا که 
 در اتاق شد.  دهیگند   یهدف یبرا یمانع

 *** 

 (نای)سات

که حاال وارد  اتاقم   وونهیبه اسم د  یدختر  یو به چهره  دم یکشبه موهام    یدست
کنه،    یبا من باز  خواستیو مثال  م  د یپریم  ن ییشده بود و با شور و شوق باال پا

 شدم! رهیخ

 خوردم که لب باز کرد:  یناچار تو جام تکان نامحسوس دم،یکش  یقیعم نفس

 ! خجالت بکش مثال  اومدم دوستت بشم.گهیپاشو د - 

 ساله انداختم و لب زدم: ۲۵ با  یدختر  تقر یبه ُلپ باد کرده نگاه
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 !شهیاگه بکشم که پاره م - 

خط و   رنگشیطوس  یهانازک کرد و با اون چشم   یکه زدم، چشم  یحرف  بعد  
 رفت. رونیو از در ب د یکش  ینشون

 ی نامهانداخته بود. شناس  میجعل  ینامهزدم، حتما  تا حاال نگاه به شناس   یلبخند 
و  یدختر اسم  به  دختر  ا،ید یکه  بود.  شده  هم  یثبت  خواهر  که  با  ما  با  زمان 

با ما بود  دمشیآخر که د یها افتاده بود؛ دفعهکثافت  نیمعصومش، به دست ا
 م،یشب با سه نفر فرار کرده بود  نبود. او دهیجدا از ما کش  یو راهش رو به طرف 

ها بدن بچه  یها اعضاو اشتباه بگم سه نفر، اون  میکه چهار نفر  دم یدا  فهم اما بع
رو که مثل    هایبودن؛ بعض  سرپرستیب  یاعضا  ارشونی. بسکردنیرو قاچاق م

تفکر داشتن رو برا  تیما ذهن تا اعضا   خواستنیکار  خودشون م  ی پر    ی بکشن 
رو انجام    خواستیکه م  یچقدر زورم کرد تا کار  ادمهیکنن.    ل یمگروهشون رو تک

وقت اما  فرار کرد   یبدم،  ا  م،یاون شب  نحس  پا  یباز  نیبه  . میگذاشت  انینقطه 
 یسقوط  م،یسقوط کرده بود  م،یفقط مهر  سکوت به لب داشت  م یبرگشت  یوقت  ادمهی

 !اشترو به دنبال د هاشه یو براق از ت ک یو تار انی که موج  سرکش لش

که   یطرف، فشار  کی بودن از    شانیمامان بابام نگران و پر  می بچه بود  روزها  اون
 د یمشخص تهد   یطرفم از طرف  اشخاص  کیو از    آوردیباند خودشون بهشون م

ها  پرستارمون هم قصد کشتن ما رو کرد. بعد هم که اتفاق   کهن ی تا ا  شدن،یم
ما بود و    ی  ل به نابودیشخص گذشته رو که ما  ن یتا ا  جام نیمن ا  یمشهوده؛ ول

از    یکیدنبال ما گشته بود رو نابود کنم، تا امروز با مدرک    ادیز  یهاسال  یحت
 د یبا  مواجعه شد.  دمیکشیم  دکیاون مکان که حاال من اسمش رو    یدخترها

 .رهیتا به دست  خودش جونش رو بگ کردم یم ادهیذهن رو روش پ ی  باز
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هاست که قراره  انداختم، االن   میبه ساعت مچ  یو نگاه  دم یفکر کردن دست کش  از 
 قرار بده.  رهی هاش رو تو دانقشه

 *** 

 )چند ساعت بعد( 

نگاهم رو  نگاهم نهاب رو بدرقه کردم. سر تا سر  ساُلن تو سکوت فرو رفته بود.  با
 .دم یاز التهام گرفتم و به سمت  اتاق  مد نظر چرخ یخال یاز فضا

چند نفر   نیدر همون ح  زد،ینفس مو نهاب نفس  شدنیم  یط  یکییکی  هاپله 
چهره شدن؛  رد  ساُلن  از  داشتن  تن  به  پرستار  روپوش  و که  بود  سبزه  هاشون 

چند نفر از   م،ی. آروم باال رفتد یچرخیساُلن م  ن  ییدر باال و پا  زشونینگاهشون ت
 م،یشد   دهیها کشاتاق  کی تاربه سمت     ییصدا  چیتو ساُلن بودن. بدون ه  مارانیب

. نهاب گوشش رو به  میداشت مکث کرد  ید یکه در  سف  یاتاقک  یرودرست روبه
اتاق چسبوند، صدا از دپچ  یدر   لمس    یوارهایپچ  رو  ما  و گوش   رد شده  اتاق 

قفل شد. نگاه    کرد،یم  فایاز درون اتاق رو ا  یکه کم  ی. نگاه  نهاب در قفلکردیم
ش نگاهم کرد و لب   یهاو با چشم   ستادی و کنارم ا  تبه درون اتاق انداخ  گشاد 

 زد:

 قدر ن یرو داشتم که ا  ی کیخاطر  دوستشون کتک خوردن کاش منم  به   هایطفل  - 
 بخوادتم!

 به عنوان تأسف تکون داده و لب زدم:  یسر
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ها خودخواهن  ! اون؟یکنیلنز  مات نگاه م  ک یها، از پشت  به اتفاق  شه یتو هم  - 
رو   یخودشون باشن! و خبر ندارن خودشون هم نقش قربان  ، ینفر  بعد  ترسنیم
 . ستینجات  دوستشون ن تشونین نیفقط خودخواهن هم کنن،یم فایا

در  و از  هم  زن    کیکوچ  یچهیخودم  اون  انداختم،  اتاق  داخل  به  نگاه  اتاق، 
 ی  هارو مرتکب به زندگچند نفس رو آلوده و اون  خواستیدوباره م   ز یانگ نفرت

 ما کنه. 

پ  یکلیمرد  ه  ند چ به هم  یهابودن، بچه  ششیهم  نگاه  با ترس   گهیدکوچولو 
پسر زرد  که در خود مچاله شده بود، افتاد. انگار   ی. نگاهم تو نگاه آبکردند یم

 ن یچگرفته بود که باهاش هم  ایماف  پیاک  ل یتکم  یکودک رو برا  نیچشم  زن، ا
 . کردیتا م

که نگاه از اون پسر  زرد  گرفته بود و به اون    ز یانگزن  نفرت یصدا نیهمون ح در 
 ها حرف زد:که با کودک   د یرسیبه گوشم م کرد یها نگاه مبکس

به    ،یسرگرم  یباز  کیخوب، مثل    یعموها اومدن ببرنتون جا  نینگران نباش  - 
 . نیموضوع نگاه کن

ا  یتلخ  یپوزخند  لعنت  نیبه  زدم.  حرکت  یصحنه  با  داشت    ا یهاش  دوباره 
. نگاه چرخوندم و به کردیها نقض مرو به نگاه  قتی، با ظاهرش حقهاشحرف

 نهاب گفتم: 

 آماده باش. - 

 زد: لب

 که خطر در راهه!   یکنیم دوارم ی ام - 
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 زدم: لب

 باهات خطر کنم. تونمی چقدر م نمیسنجش کنم تا بب خوام یم - 

 زد: لب

 ! طورهن یا دونستمیواقعا  نم - 

 لب زدم: دم یچرخیپاشنه م یکه رو  یحالت با

نم  ییهاز یچ  -  م   ی دونیکه  ضرر  زندگزننیبهت  پاشنه،    کیرو    شهی هم  ی. 
 .چرخهینم

 کردیدست شده بود و فکر مکه باهام هم   یاداشت به چند دفعه   د ینزد. ام  یحرف
من   یداشت؛ ول  د یدست بودن امبار هم   کیست به خاطر  من رو از بره. احمقانه

 بکنه!  د ینبا کنه،ینم  دم ی رو عقلش حساب باز کردم، نوم

 میمطمئن بود  گهیکه راهم رو به طرف  درب کج کرده بودم، د   نیهمون ح  در 
! لع  نجایمحل  قرار، در ا که مورد اعتماد گروه بودن    یو چند نفر  ایو امروز بود 

 منتظر  اون دو مرد و کودکان بودن. 

که نهاب    داشتمی. در همون فکرها قدم برممیودنقش دوم ب  ک یو من، فقط    نهاب
 لب زد:

 !'م؟یکن  کار ی چ رمشونیاگه به موقع نگ - 

 زدم: لب

ا  -  نگران  واقع  ن یتو  در  زمان،  نباش  هینم  تیموضوع  تموم    گذر  نگران  تو  که 
 .یشدنش باش 
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 بود.  یدنیهوا د مه  ی  کیو تو تار دهیو گردش امروز رنگ پر د یسف صورت

لباس   م؛یپشت درخت جا گرفت  شد، یکه با اقتدار برداشته م  ییهاقدم   ی  صدا  با
 . مینش  دهیو د  میرنگ کن  عتیتا مثل قلمو خودمون رو با طب م،یبه تن داشت  اهیس

. سر  شد یکودکان ناموزون برداشته م  یها؛ قدم درب رد شدن  ی از جلو  یمکث  با
 ! نیبود، فقط هم یکیبه تار یمنته یباز نیا یهانخ

زاده    ید یها، اتفاق  جد اتفاق  نیا  نیبودم در ب  دوار یاز هوا گرفتم. ام  ی قیعم  نفس
  یزندان  د یرو که کار  آخر بود با  طانیش  نی اما ا  ست،دهیچینشه که بدجور افکارم پ

 . طانهیش کی ی  شکنجه برا نیشدن بزرگتر یکرد؛ زندان

 .کنمیم یکه اثر  اون رو خنث  گر ی د طانیش کیمنم  و

رو از شاخه   ز ی! همه چکنمیاون روزهام رو آزاد م  یهاسنها من همنجات بچه  با
 . کنمیم

که    مارستانیو به سمت  پشت ت  م یزد  رونیمحو شدن از لونمون ب  دم یاز د  یوقت
 . میرو عوض کرد  ر یپارک بود، مس نشونیماش

 .شد یم  دهیمتولد و شن یکیشب از تار انیخرناسه و شکارچ یصدا

لع  نگاهم موها  ایبه  قشنگ  یاقهوه  یخورد،  تضاد  به    یبلندش  داشت؛  هوا  در 
رفتم، متوجه اون زن به لقب    دگاهشی به سمت  د  ی. وقتکرد ینگاه م  یریمس

 مرکّب، شدم.
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بودن نگاهم    شم یکه اون سه نفر  گروه هم پ  یشدم، درحال  کشیاز پشت نزد  آروم 
شدن؛   فایهام نقش ان چشمماتم، درو  د یبه د  یجا لغزش خورد و گذشتهدر همه 
 بودن.  ادآورم ی  ادتر یهم ز  یفور  یهامرورگر بودن که از اتفاق  ی ها خاطراتاما اون

سرش    یچشم بهم زدن، رو  ک یتو دستم داشتم، باال گرفتمش و تو    یکیبار  یلهیم
صورتش    یخون از سرش رو  یکهیو بار  د یکش  یخراشگوش  غیفرود آوردم. ج

تا هم ما رو نشونه رفت. نهاب خواست قدم به سمتم . با صداش نگاه سه  د یلغز
آدم  ساکت کردم، که  رو  تالشش  هرگونه  دستم  با  شروع کردن   م هابرداره که 

و همون جا رهاشون کردن. با دستکش کارشون رو انجام    چوندن یسرشون رو پ
باعث    نیزم  یرو  یهاسنگ   دم،یکش  نیزم   یرو رو  ز یزن  نفرت انگ  کر  یداده بودن. پ

 ک یهاش رو به جسد  اون سه مرد نزدبود. دست  هوشیاگه ب  یحت  شد،یم  تشیاذ
 !اشتمها اثر گذ کردم و با دست  اون در تن اون 

 اش کردم. حواله   یوافر نگاه یلذت  با

  ی به دست خودش جان ببازه، حارث  کنمیم  ی. کارکردم یخبر م  س یهم پل  فردا
ها  بچه  کیجا رهاش کردم و نزدهمون   نهیپرک  یاهام بود! و من شرزهدر دست

 شدم. 

لع  به ا  دم ی چرخ  ایسمت  تا  نهاب هم اشاره کردم  اتاقش در   نیو به  تو  زن رو 
 .شد یم  یدنیالعملش دبشه عکس دار یب  یببرن؛ فردا وقت مارستانیت

رو از کار   هانیشد، دورب   ز یها قدم آخرم رو برداشتم. نگاهم به باال متمابچه  سمت  
بود رومیانداخته  دوباره  نگاهم  لغزبچه  ی.  خ  د یها  شلوار  به  اول    سشون یکه 

 الزم شده بودن.  ییبرخورد. از ترس دستشو
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 که قبال  در نظر گرفتم.  ییها رو ببرن جابچه ن یهام اشاره زدم تا اآدم  به

و تو هوا معلق شد. دوباره   دادینفرت م  یخشمم، بو  یهاکه اشعه   یدرحال  و
. و  دادی افکار رو م ترس  یفرستادمش؛ امم، بو هام ه یاز هوا گرفتم و به ر یبازدم

 ساخت،یتنگ و سرد از جنس مرگ م  یاافکارم که بهم خونه  ر یز  یهاانهیمن با آش
 در جنگ بودم. 

بود و اون رو درست    دهیاش رسنفرتم به طمعه   یهارو باز زبون تر کردم. زبانه  بمل
ام رو در چنگال گرفته دوستش نداشت. طمعه  چیکه مخاطبم ه  یاگره  زد،یگره م
 بودم!

  کا یاز طرف ال  پاسخیرو تو دستم فشردم. چند تماس ب  میمحل دور شدم گوش  از 
مونده بود.   یمن باق  یکار برا  کیدادم.    هل   بمیرو در ج  یو عارجون داشتم! گوش

 مجازا و در آن واحد برام خطرناک بودن.  ز یموندن و در رفتن از افکارم، دو چ

از ج  آدامس نم  بمیرو  اون زن  خواستمیدرآوردم،  از دست بدم.   کهیواکنش  رو 
و   کیکوچ   ی  مخف  نیدورب  انداختم  دهنم  تو  رو  آدامس  و  دستم گرفتم  تو  رو 
اتاقش رو   یرو توش قرار دادم و پنجره   نیخوب له شد، دورب  یوقت  دمش،ییجو

 .دم یپنجره پر ز هدف، رفتم! پاهام رو به باال گرفتم و باالتر رفتم تا که ا 

لجن رو   ی  جا  نیا  یهاکنار  کتاب   یشده  فیکث  یو پنجره  د ی جا چرخهمه  نگاهم
ُمد نظر چسبوندم، کارم درست    یجا  طور  ماهرانه آدامس رو بههدف رفتم. به

گرفته باشم؛   یباز  ق یبه قا  میخطرناک، تصم  یاچه یدر  کی بود که انگار در    یکار
 .ستین یمن حائز یها برامشکل  نیاما ا

 *** 
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 ( ی)راو

قرار دادن و عقب گرد کرده نگاه به شخص دوختن.   یصندل  یمو بلوند را در رو  زن  
 یفیکه به شخص کث  نیبود! هم  یزندگ  یبرا  د یام  کیو    نیدر افکار  پسرک، تحس 

انداخت؛   شیبه دختر کنار  یگرفت نگاه  یقیبود. نفس عم  اهاینزده براش دن  هیتک
بود نه ُشل،   ی. گروهشون قوهاون هم مورد  اعتماد  دونستیچند سالش، م  قیرف
زندگت نبود.  آدم   شیبرا  یرسو  بود  ترسواثبات کرده  از  مقابلش   ییها  طرف 

 اجیاحت  گهیدها به هماون  کنن،یم  هیو صرف ترسوندن بق  کننیشجاعت جمع م
از   یموجود  چیها! هترس  دنیبلع  یبرا  یکیهاش،  ترس   ختنیر  یبرا  یکیدارن  

  ک یاز    ست،یموجود ن  ک ی  طانیکه ش  نهیهم  خاطر  ه . بستین   تر ز یانگانسان نفرت
 .زترهیانگ موجود نفرت

 *** 

 (نای)سات

متوجه دوتا زن شدم که    کردم،یاومده بودم و با اقتدار و آرام حرکت م  نییپا
به   یبا دست  ی. خندم گرفته بود؛ ولکردنیرو مهر و موم م  مارستانیداشتن در ت

 گرفتم.  یصورتم مهار کردم و پشت درخت، جا

لو   خواستمی! نمدم یکشیگفت، نفس نم  شهیکه م  یرآروم بودن، طو  هام نفس
و نهاب کار داشتم.   ا یفعال  با لع  یمن فقط خودم مهم بودم؛ ول  ی. البته برامیبر

پ  یپس نگاه ا  کیانداختم و نزد   کر یبه در و  مکان    ن یبه محوطه شدم؛ عرصه 
 نبود. یجالب ز یمن چ یبرا  اتر از تصورم شده بود، امچه عرض کنم تنگ  ،یارهیدا
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. پس شد یمشخص شده، باز م  یهاتنها با اثر انگشت   نجایشدم، در  ا  کیدر نزد  به
 یآوردم. پوزخند   رونیکارت  هک  اثر انگشت، ب  کیسامسونت رو باز کرده و    فیک

کردم و بعد قفل    میاثر انگشت تنظ  یرو رو  کیم حکاک شد! کارت کوچدر چهره
 باز شد.

  مارستان یوارد ت  ست،یدور و برها ن  نی ا  یزیچ  یریمطمئن بشم آژ  کهن یا  یبرا
سرد سنگر گرفته   یاتاق  یبود و کنار  دهیشدم. درست مثل تصورم بود، رنگشون پر

 بودن!

صورتم تو    دنیرو باز کردم؛ اول با وحشت چند قدم عقب برداشتن، اما با د  در 
حت   یکیتار  نیا اشاره کردم،  دستم  با  اومدن.  راه  دنبالم  م  یبه    تونستن یاگه 

بزرگ شلوار کردم و رد شدم.   یهابینفسشون رو خفه کنن و خودم دست در ج
د  یاهیس  یسیکاله گ به  رو  من  داشتم  درحال   گشتیم  ان یو  ینامرئ  د یکه   !

  ی گهید  ر یمد   یقرمز ساعتم که به حرکت صندل  ر یهاشون بودم که آژسنجش قدم 
 وصل بود روشن شد. نجایا

  یاهیس  نیهام رو تندتر کردم که اون دو هم سوار ماشبودن، با همراه قدم   ده یفهم
هام موقع چشم  روندم،یشدن که آورده بودن. پشت رل نشسته و با سرعت م

 .دن یدیبهتر م  یکیتار

 *** 

 )چند ساعت بعد( 
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خ  یصندل  یرو و  داده  عقربه  رهیلم  ساعت  تقلبه  رو  مانند   کردم،یم  د یها  که 
  ی کرده و صندل   میجمع شده از حرص وارس  یرد اتاق شد. با صورتوا  کایتصورم ال 

 روم رو برعکس کرده و روش نشست و لب زد: بهرو

 !؟یکجا بود  - 

کردن.    هیتوج  یکلمه کامل برا  کیتو هدف،    زدیم  شهیهاش همتو سوال   اتفاقا  
جوش ندارم که  وقت ُجنب    یادیتا بفهمه ز  کردم یم  د یچنان ساعت رو تقلهم

 شد و من لب زدم: تر یحرص

 ناب. یجا کی - 

 زد: لب

 عارجون چقدر نگران شد؟! یدونیم - 

 اضافه کرد. یمکث با

 طور!منم همون  - 

 زدم: لب

 کنم.   یبراش دشمن دهیاون نگران نشده ترس - 

 ُشک بهم نگاه کرد که ادامه دادم:  با

! به نظرت چرا ؟یکنیم  ر یتعب  یرو به نگران  هاشیکه خودخواه  یاحمق  قدر ن یا  - 
چطور؟! چون اون مارو جمع کرد تا با کمکمون    میو اما دورهم   هیکیما    یهادشمن

کرد. تا ما رو تشنه به    کی دستش آلوده نشه عنصر انتقام ما رو تا تونست تحر
 ! د یباال کش گرفت پوالشونم  مُبرد انتقام نیهاش رو از بانتقام کنه! دشمن
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 لب زد: شد یم ز یهاش به باالتر متماابروان باال رفته که چشم با

 ! کنهینم یکار  نی چ! اون هم؟یکنیبلغور م یدار  یچ - 

 هام افزودم: به حرف یمکث با

مار    کی  کنهیفکر م  دمیشا  ترسه،یکرده اون از ما م  یدر حقت خوب  یکنیفکر م  - 
 بیعمرش رو با ما گذرونده و ضر  مهی. نمی! باألخره ما دست پروردش مینشیتو آست
با دشمن  ییخطرها م  یکه  وارد  بهش  ما،  با   شهیبا  اون  رو هم حساب کرده. 

 .ردها رو نابود کدشمنش، اون یهااستفاده از دشمن

 کالم رو گرفت و گفت:   ُلپ

 !م؟یپس چرا ما باهاش مثل خواهر برادر - 

 زدم: لب

چون   کنهینم د ی! اون فضا رو تهد میدشمن بودن واسه هم، نابودگر یچون برا - 
 یهر تضاد  ایوقت که با ما دشمن باشه  با ماست اون  یبهتر از دشمن  ش،یدوست 

تحفه خودمون رو   ن یما هم تو ا  نیچمرگش رو امضا کرده و هم   یبرگه   گه،ید
 .میکنینابود م

 گفت:   یکج خند   با

اش ها، نقشهو با استفاده از اون   د یخریبود که چند نفر م  نی اون اگه قصدش ا  - 
 .گرفتیو انتقام م  کردیرو عنوان م

 زدم: لب
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 ی ظاهرا  متوجه موضوع هست  د،یخر  شهیبشه رو بازم م  دهیکه خر  ییهاآدم   - 
 من رو به زبون نکش. هیخاطر  بقبه قدر ن یپس ا

 یبگم، ول  نیچرفت. هوف دوست نداشتم هم   ونر یرو که گفتم از در ب  هام حرف
کارم   ادیکنم با    ی! تا من بهتر کارهام رو عملشدنیها از کت من جدا ماون  د یبا

 کردم.  یاو واکنشش خنده

 *** 

 ( ی)راو

  ج یشد. هنوز گ  دار ینبود، ب  یچنان خوش  یکه آوا  کشیگنگ در نزد  یصداها  با
اتفاق و  تجد بود  رو ذهنش  دقچن  کرد؛ینم  د یها  بالفاصله همه    د یکش قهید  تا 

 .کردیگز مچشم رد بشن. سرتاسر  وجودش از خشم گز  یها از جلواتفاق

رفت که همون لحظه با   رونیشد و از در ب  رونیگنگ ب  یمتوجه صداها  ناگهان
روبه مأمور  هچند  مامور  دوتا  شد؛  ر  یکلیرو  ته  قدم    شیبا  سمتش  بلند، 

 شده بود لب زد:  کیها که حال نزداز اون یکیعقب رفت.  که عقب  داشتنیبرم

 درسته؟! نیباش سایار د یشما با - 

 لرزون لب زد: یهالب با

 بله خودمم. - 

 اش کرده و بعد لب زد:حواله  یبا خشم اول نگاه مرد

انگار شما   نییایبا ما ب  د یکه در قتل اون دو مرد به وجود اومده با  یخاطر  شک  به  - 
 . نییجانیا ر یمد 
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  ک یچند سالش به دست    یهمکارها  یعنیسمتشون حواله کرد،    یتعجب نگاه  با
سر برده بود.   یهوشیخبر نداشته؟ تو ب  یچیمجهول کشته شده بودن و اون از ه

با    گهیبودن؟ هزاران سوال د  شدهیها چاصال  االن ساعت چنده روز بود؟! بچه
خارج شدن و سوار   مارستان یاز در ت د یچرخی که در زبون مأمور م  ید یتهد  یکهیت

 ها شد.مٔامور  نیماش

 *** 

 )چند ساعت بعد( 

چک شده   هانی. همه دورببردیتنگ و سرد به سر م  یدر سلول  یفیسر درد خف  با
ثبت شده بود و قرار بود    شیاومدن او با همکارها  رونیب  یبودن و فقط لحظه

  ورتمه یاعصابش    یرو   دهایکل  رنگیجنگیری ج  یمحاکمه بشه! صدا،  DNAبعد  
  ی با غرش  ن یچن  شی ارها شده از ج  که نی در سلول باز شد. خوشحال از ا  رفت؛یم

 برخواشت و درخواست رد شدن کرد. 

 اکتفا کرد. ا«یمواجعه شد که فقط »به دنبالم ب یبا زن اما

رنگ، مکث کرد و او را درون    ه یبا در س  یاتاق  یروکه زن روبه  دنبالش رفت  به
  ی با موها  ینگاهش رو باال آورد و متوجه جسم  ،یاون مکان هل داد. با سردرگم

 ییجا  یصندل  یرو  تحرکیجاندار و اما ب  یچنان با جسمبراق  شخص شد، که هم
که توش    یتیموقع  نیا  یخودش کرده بود، مواجعه شده بود و درکش برا  یبرا

 سخت بود! شی . براکردی پا پس م
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با کش  یروروبه  یبه صندل  یقدم ُخشک   یآن در صندل  دنیشخص برداشت و 
نقره  یجا نقاب  با  اما  بود،  اومده  باال  شخص  صورت   حاال  رنگ که    یاگرفت؛ 

 بود. یکیاز تار یهاش چاشنکناره 

آدم مقابله کردنش، اعصابش   نی تا توسط ا  دنیکشیم  رشیداشت به زنج  دوست
 .زنیرو بهم بر

 د؛ یحال خشن غر  نی آرام و اما در ع  یکه شخص با مکث   د ی ذهنش رو بلع  بزاق
کرد، سرش رو تکاند و به   خکوبیم  شیشخص اون رو در جا  یبایبم  ز  یصدا
 فرد گوش سپرد: یهاواژه

بهت گفته بودم   یباش   نجایکه باعث شد ا  یمرکب؟ من راکدم همون  یچطور  - 
 !یریدست کمم نگ

 زد و گفت:  یپوزخند  یبود عصب شیروکه روبه  یشخص دنی فهم با

از دست دادن   یزیچ  گهیمن د ؟یمن رو نابود کن یخوایم ؟ یهست یدنبال چ - 
 !؟یکنیم کار یندارم، چ

لباسش پنهون بود رو   یمخف  ییکه جارو    یک یرو دور زد و شوکر  الکترون  ز ی م  و
 بدن مجهول فرود آورد. یرو

مجهول  انیجر شخص  بدن  از  هم   یبرق  اما  کرد.  بعبور  بود.    تحرکیچنان 
 شده بود. ر یتأثیزد. شوک در بدن مجهول ب یشخند ین

هنوز از صورتش برنداشته شده بود، مجهول با حس جدا شدن شوکر، با   نقابش
پوزخند س بلند   شیرومات روبه  یشهیش  یرهیخ  اهشیاون  از جاش  آره،  شد. 

بود و   شهیاش، شضلع  کی که    کرد؛یمات نگاه م  یشه یشده بود و حاال روبه ش
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که نشان     یورسا، جی به طرف ار ل یرو ما شییبا طرح طال یی! چاقووارید هیما بق
ا به  م  یواری چهارد  نی چاقو  پرتاب  به کجا  نبود  نشانه   شود؛ی معلوم    وار ید  یبا 
 پرتاب کرد. سایپشت  ار

رو به صورت   هشیاثابت کرد. با لبخند کر  وار یعبور و به د  سایاز کنار  کتف  ار  چاقو
 زن لب زد: یزدهوحشت

 !ی تا از دستش بد  دم یبه دستت م  یزیوقت چاون - 

رو در مقابلش قرار داد! زن   شیروزن روبه  یاز گمشده   ییها حرفش عکسبعد    و
که با کج شدن سرش به    د یچرخیم  یبا بهت فراوان تو شوک عصب   قهیچند دق

اومد؛ رو بود زده بود. نفس  یلیصورتش س  یخودش  افتاده  هاش به شمارش 
ا  یاش حاال نوجوانگم شده  چون فرزنده تو دست  افتاده بود.   وال یه  نی شده و 
بق  د ی رس  ز یم  یاش به رواز گونه   یقطره اشک ا  هیو  از    نیچنن یهم  صورتش رو 

 اشک لمس کرد. 

 نگاهش داد:  یاه یزمخت فرد دوباره نگاه به س یصدا با

بچه  یوقت  -  م  رو  چند  دوردونه  یکنیبدبخت  شدن  بدبخت  خودتم   یمنتظر  
 !ی بودیم

 در ادامه افزود:  و

مگر   ،یکن  سکیروش ر  یفکر کنم نخوا  یهست که از دستش بد   ی زیحاال، چ  - 
 نه؟!

 زد: لب
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 ام خوبه؟!بچه ی رو نابود کن میمن و زندگ یتونیتو نم - 

 لب زد: یشخند یبا ن فرد

  ی ادیآشنا ز  کی  یو برا   یهیاحمق و کر  یلیشناس بودن خروان   کی  یتو برا  - 
 یزیها فقط چ! اونی! دل به اون افراد هم نده که مثال  جرم کردیفیو ضع  یمیقد 

باور م دق  دنیکه شن کنیرو  باور  یز یچ   قا  یو  رو  ثبات  بهشون گفته شده.  که 
 دارن.

 در ادامه افزود:  و

 .یعمل کن لمیم باب  د یشرط داره اون هم با کیفقط،  - 

تکاند و نزد  با با غرش    د،یشده و به در کوب  یدر فلز  ک یلجاجت سرش رو  که 
و احساس   د یاو به سرش پلکش پر  ی  هوک  یشخص مجهول به سمتش و ضربه

 هاش در نطقش تقال کرد. در سرش کرد؛ نفس یشکستگ

برخواست.   یاش رو به اتمام رسوند و از جامجهول به در زده و مکالمه  شخص
بود که از در    یشخص مرموز  یهاچشم   شبمان ینگاهش به پ  یچنان اشکزن هم 

 شود.  رهینتوانست در اون امواج سرکش خ  گر یرد شد و د

 *** 

 )عارجون(

 یلم داده بودم. کارها  میو تپش بود، در جا  نایخراب که باعثش سات  یاعصاب  با
 یحل بود. همه  ز یها همه چ دستگاه  هانیو دورب   هاد یهک رو تموم کرده بودم. کل

 شده بود. ختهیپول صدرا به حساب خودم ر
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بودم    دهیرو شن  نایاش با ساتمقابلم نشسته و تو افق محو بود. امروز مکالمه  کا،یال
از سر راهش    کایباز کردن ال  یرو فقط برا  هااون حرف   نایبردم که سات  یپ  نیو به ا

من    د یشا  کرد،یعمل م  رحمانهیب  یادینبود ز  ینیبشیگفته بود. کارهاش قابل پ
 ینشه؛ از بچگ  رگذار یروش تاث  یعقل داره که کس  قدر ن ی ا  نایباعثتش بودم، اما سات

ب  شمیپ رو  اون  با کارهام  من  حت   حسیبوده.  بودم  احساس    یکرده  رو  درد 
 .کردینم

آدم   یاسلحه مقابل  در  الدهیپوس  یهاسرد  برخالف  خ  کای.  بود    یموذ  یلیاون 
من   ندهیآ   د،یگرش به قول خودش گذشته، عاشق  حال و مرده متحرک شاشکنجه
 بودم.

 من برخالفش رو دوست داشتم.  که

 لب زد:  کایهمون فکرها بودم که ال در 

 !رحم؟ یب یادیمله نه؟! زکا  یادیاون ز - 

 زدم: لب

روح   یداشت، اون ترس از نابود  یانتظار  د یکه روحش ترد شده نبا  یاز کس  - 
 . کنهیعمل م رهیدا  نینداره و در ا هیبق

 زد: لب

 . ناستیحرف سات نیا دهیکامل به جسم م  یروح ناقص، وصله - 

 که حاال ابروانم بهم گره خورده بود لب زدم:  دم یکش  یصورت با
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  یتونیاون م  یبه وصله   یداشته باش  وند یپ  یزیاگه با چ  یدار  وند یتو باهاش پ  - 
 .یراحت نابود بش

شده و   ز یهمه چ  الیخیاز جام برخواستم. رهام در اتاقش بود آرتام که انگار ب  و
 .جمیبگم کال  گ یچ دم ی شا کردیم یمزگیب

 *** 

 (نای)سات

رو وارد کرده و بستمش. حاال   د یباال اومد و اطالعات جد   ام یهلوگرام  یصفحه
 بشم که حاال ملک عذابشم.  یرو روشن کنم و نظارگر کس هانیوقتش بود دورب 

  ده یبهش انداختم. در تخت زاوار  بازداشتگاه دراز کش  یرو باز کردم و نگاه  صفحه
  دگانمیهم به د  نجایاشک از ا  یهاهاش نشسته. گلوله چشم ی بود و ساعدش رو

 .کردم یپررنگ بودن مثل سم وارد  وجودش شده بودم و اون رو خشک م

م  یشخص  بیعج لحظه  آن  در  وجودم  در  نفرت  نام  ز  د یچرخی به  گوشم   ر یو 
 . گفتیم انیهذ 

رو خودم خبردار کرده   هاسیرو تکان دادم و صفحه رو خاموش کردم. پل  سرم 
 گوشه لبم وجود اومد.   یبودم. لبخند 

اون گرگ  کردیحرکت م  ینفر  خارج  کیهام  تو رگ   درست   ی بودم که حت  یو 
برا  رگش،  کردن  پاره  با  خودش  باشد.  اسارت  در  ب  یرگش   ابونیخودش 

اش، که حاال در از دست دادن بهش داده بودم؛ بچه  یبرا  یزی. من چساختیم
،  بود  قهیبرام چند دق  کهین زن. کشتن اوبرد یمن به سر م  یهااز پرورشگاه   یکی
 دوست داشتم خودش جان خودش رو ببازه. یول
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به دست من گرفته شده بود رو   ششیکه ن  یمارها رفتم و مار  یسمت قفسه   به
 خونه شروع به پرسه زدن کردم. ی  در دست گرفته و حوال

به نسبت    یشه یبود و ش  زانیآو  ،یبا طرح زن  یکه نقاش  ییتابلو   یاز جلو  داشتم
 که به عارجون برخورد کردم.  شدم یداشت رد م یشفاف

بهم گره خورده بود و فکش قفل شده، به سمتم اومده و در    اهشیس  یابروها
 . ستادیا میچند سانت

که در    کیتار  ینگاهش مانند اتوبان  یمرتب بود و جذبه  شهیمثل هم  موهاش
 بودن.  رهی و بهم خ کردینبود عمل م یانتهاش راه 

 شده لب زد: دهییسا یهادندان یهالب با

 !؟ی که دوباره دورت رو خلوت کرد  یکنیکار م  ،یچ یرو یدار - 

 هاش شدم و لب زدم: چشم یرهیدرخشانم خ یهاچشم با

راه خودم رفتم، خودم بدون زحمت   ر،ینگران نباش هر وقت فکر کردم راه به غ  - 
 . یتا از دستم خالص بش نمیشی* ممرگی  صندل یتو رو

نگاه کامل   کی  دونمیهاش گرفتم، چون خوب مرو بعد از حرفم از رو چشم  نگاهم
  یی هاشهیچون سرخ با ت یهانم، که مردمکچشم  یرهیزبان ت یهام انتهابه چشم

 ! کنهیهام داره رو مطران مپلک  نیسنگ

 ی. گرمادیشدنم بند ب   یزخم نفرت  درحال  جار  ی  زینگاهم سرد شد تا خونر  کمکم
 . آدیکه من خوشم نم  گهینفرتم م ینگاهم از شلعه 
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انتها  راهم به  شونم جا خشک کرده رو در    یو مارم که رو  دم یسالن کش  یرو 
هاش رو دوست دارم. درحال که  هاش نگاه کردم؛ چشمدستم گرفتم و به چشم

هم شدم   ی  مبل  سلطنت  یو متوجه رهام رونگاهم به مار هست، مار رو رها کردم  
نفهم نگاهم  از  به سمتش دوختم.  نگاه ک  د ینگاهم رو   یل یخوبه، خ  ردم کجا رو 

به نگاهش    توجهیخوبه. سمت درب حرکت کردم و خواستم در رو باز کنم و ب 
 براق برخورد کرد. یزیچ یرد بشم که نگاهم رو

گربه  درست عروسک  خوبه  وج  یمخف  نیدورب  ک ی  یادرچشم   داشت.  ود 
  مارستان یروان شدم، تا به ت  هاابونیشدن! درب رو باز کردم و در ب  یهام عملنقشه

 .خوادیزمان م یبرسم کم

 یبلند کردم. تاکس   رفتیکه من بودم م  یریکه از همان مس  یرو به تاکس  دستم
 شدم. یسوار تاکس ستادیکه ا

شده بود پشت    یپاش  د یصورتش اس  مهیسوخته که ن  یاقهوه  یهابا چشم  یزن
به نگاهم سراغ داد و بعد آدرس خواست   قهیرل نشسته بود. نگاهش رو چند دق

 برونه.  مارستانیکه گفتم درست سمت ت

ب  ینفس با  تو خونه م  ام خوردهنیچ  ین یسوزان  اگه   د یبا  موندم یاز هوا گرفتم. 
بدتر باشه،    ایبد    نی که انتخاب ب  هیقض  کردم،یرو مالقات م   میسرسر  یهادروغ
  ی عنیحماقت،    یعنیکه مادر و پدرم کردن. تهد کنترل بودن    ی! کارشهیم  نیهم
 !کنهیم دتکه کمتر نابو  یصد درصد، راه اینود،  نیب یراه

من    یهامغز و منطق دروغ  نیمغز و منطقه، ب  نیمن مسافتشون ب  یهادروغ
 . شنیتموم م



 

 
294

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

 توقف کرد.  مارستان،یدرست روبه درب ت یها رواج بودم که تاکسهمون فکر  تو

تاکس  پول  تا  بده و طرف دک بشه. طرف که    یرو حساب کرده و منتظر شدم 
 !زدم ینفس منفس ام یدرپی پ یهادنییرو دور زدم. از دو مارستانیرفت، ت

شدم.  اتاقم حاضر  جام  تو  و  شدم  رد  پنجره  از  بود.  اول  طبقه  بدنم    یلعنت  در 
 شده بود. یاز هر موقع تر حسیب

 *** 

بشونه  یرو  موهام  خنده   ختهیر  د ی قیهام  بودن.  تو    یاشده  آن    کیکردم که 
 یرو به سمت انتها  روحمیب  یها. چشمد ینور به صورتم تاب  رونیمچاله شد، از ب

 .دم یکش  مارستانیت

به   قینگاه دق  کیبا پدر و مادرم فاصله داره!    لومترهایراهم تا ک  نجایاز ا  رونیب
انتها  یایزوا دهانه   ک،ی تار  ابانیب  ک ی  یمختلف،  نشانم    یابا  رو  مرگ  اسم  به 
زبان سرخ    دادیم انتها  نالهیمار که تشابهش به کارد  کیو من مانند    ن ی ا  یتا 

لباس  با  خلوت،  و  پهن  زرم ُسرخ  حاض  یهاجاده  جاده   یقربان  کی به    یادی!  و 
محکم، نگاهم   حالنیشکننده اما در ع  یشاخه   ک یاز پشت    خورهیته م  سرویب

 در رفت و آمده.  یهدف هام یسلول بد  رونیبه ب

. پشت فشردیتنگ نطقم رو م  یاگلوم رو فشار داده، درون حلقه   انهیوحش  یروین
اما از درون    بایبه ظاهر ز  یا! خندهست؟یکه پنهون ن  ییهاچه رنگ   یاهیس  نیا

  ی که احتمال دادم دختره  یزدم. در ناگهان باز شد و فرد  یکبود و با دهان خون 
ور شد و هلم داد  حمله  تمدوستم بشه هست، به سم  خواستیکه م   ی  اون روز

بود با ترس نگاهم    نیسرد زم  یافتاد. حاال چون رو  نیزم  ی که آخر خودش رو
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  ی رو  ی درهاش رو ضربکرد و دستهاش رو بغل  شدم که زانو  کشی. نزدکردیم
 صورتش سپر کرد. 

  ج یقصد ه  د ی فهم  یآورده بود حلقش رو نشونم داد و وقت   رونیزبانش که ب  با
بهش ندارم، صاف نشست. از شونه به پشت سر چشم دوختم. دوتا   یزدن  بیآس

جمع  درحال  اطالعات  یآورمأمور  دنبال  بودن،  ،   ی اطالعات  اطالعات  سوخته 
 اه کردم و لب زدم لب زدم: من! نگ یسوخته

 !یوقت  طالم رو نقره کرد  گهیبکپ د ایب - 

  ینداشتم، همشون نفس اضافه بودن حت  یحس  چیرو دوست نداشتم، ه  هاآدم 
قدم به   شیاعضله   یبا پاها  ستینفر از منطق خودم، بد ن   کیفعال     یخودم ول
  چ یخب من که ه  ی ول   کرد؛یم  جادیمخم ا  یرو  یبد   یو صدا  داشتیسمتم برم

 جسد جاندار باخبره؟!  کی  ت یاز هو یک  ست،ین رگذار یروم تأث ز یچ

 ________________ 

وس   ی  *صندل به  اعدام  الکتر  یلهیمرگ:  از  استفاده  با  معموال   انجام    یکیبرق، 
 . کشنیمرگ م ر یبرق طرف رو به مس انیو با وصل جر شودیم

 __________________ 

 

 خنجرم باخبر شد. ز یشد و من نوک ت منصوب، برداشته هاشقدم 
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هوا گرفتم    یرو باال آورد تا دوباره بهم حمله کنه اما...با دستم پاش رو رو  پاهاش
بهم نگاه    یو به طرف خودم کشوندمش؛ حاال اون بود که تو چنگالم بود و عصب

 .کردیم

ول  یلبخند  شد  متعجب  که  بعد   یزدم  حرکت  پمیبا  رو  که   چوندمی...پاش 
از شدت ترس نشست! دندان  نی زم   د یسف  یهاکیسرام  یروهاش  دست هاش 
 .آوردیورج، در مورج یو صدا   خوردیبهم م

از    حوصلهی. بد یصورتم تبسم شد و رنگ از صورت  دختره رخت بند   یرو  یلبخند 
 مسخره، ولش کردم. یهاح یتفر

موها  با و  حساب  شانیپر  ی صورت  م  وانهید  کی  یدورش،  چشم،  !  آمدیبه 
 یه  رنگش،ه یهاش گود رفته و نگاهش رنگ کدر به خود گرفته، مردمک سچشم

 و رفت.  د یدر اتاق رو بهم کوب یعصب ی. با نفسشد یتر متنگ و تنگ 

و من از    پنداشتیهام مرسوخ به استخون   یتو تخت نشستم. مغزم حالت  صاف
 .اومد یچنان مغزم با افکارم خوشم نم  یریغافلگ

 *** 

 (کای)ال

و   خوردیچرخ م  ابانیخ  یرو  وار بیگرفتم، نگاهم ر  یدرونم پشت رل جا  ویر  با
 ن ینگاهم داشتم! کوچه سوت و کور بود و من نگاهم به اختتام ا  ر یتا تهش رو ز
 بود. ییمکان  رتبه جنا

درس چرخش    کینگاه نامعقول را داشتم. فرمون رو با    ک یو حس    نیسنگ  حس
 یون مشک  کیخورد،    نیماش  نهیگاز فشردم؛ نگاهم به آ   یدادم، پام رو محکم رو
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حال   در  مته  مانند  سرم،  پشت  وارد    افتیرنگ  حاال که  بود.  دنبالم  من،  مغز 
جهنم که    نیهم  وت  شهیاعصابم! پس خوب م  یعنیمن شده،    یمنطق  ر یغ  یاختهی

 کنه.   دایقفل روان منه چرخش پ

زدم؛    نیترمز ماش  یمکث کوتاه رو   ک یت خودم چرخش زدم و بعد  در کثاف  یکم
ا  یبعد   یبا صدا  نیماش  کیالست  ی فرد  ،یو  یهاو طبق حس  ستادیاز حرکت 
  ک ی  تیسرخ به نظر من و اما در واقع  ض یپرده عر  کی  ر یکه صورتش ز  یکلیه

  رنگ، هیس  یماسک  ر ی که ز  یبراق مشک  یهاجفت چشم به خون نشسته، با چشم 
 مضحکش لب زد: یشد. با صدا نیپنهان بود، سوار ماش 

 کارت تموم بشه!   ینداررو راه بنداز اگه دوست نیماش - 

 یاش روزده شدهرو به حرکت در آوردم، اما متوجه نگاه دوک  نیماش  یمکث   با
  ت ی! چنان با مظنونساختی آشنا م  ک یاز اون    شیمشک  ی  خودم بودم. نگاه خاط

 ختم و لب زدم که به خوف کشاندمش:اندا ابانیبه خ ینگاه

 مقصدت؟! - 

 سوالم جا خورد اما لب زد:  از 

 !؟یپرسیرو م نیچرا ا - 

رو برام بزرگ کرد    ر ی و تصو  د ی به صد درصد رس  ییکردم مغزم خوب جا  یاخنده
 با راه کارش!

گلوم قرار داده    ینگاهم داشتم که طبق انتظارم رو  ر یرو ز  شیبیج  یچاقو  ز  یت  برق
  ی پام رو  خواستم؛یاز حد معمول م   ادتر یز  یلیرو االن خ  یشده و اما من رانندگ



 

 
298

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

 دهیبه گلوم انداخته و اما بعد از گلوم کش  یگاز فشردم که چاقو خراش  یرو  شتر یب
 شد.

 نشست. مجدد لب زد:  مینگاه متعجب اون رو و

 ! ؟ینک یم نیچننیچرا ا - 

 رو نمناک کردم و لب زدم: لبم

  دا یمنافعت پ  یرو برا  یآدم خوب  د،یمن مقصد خواستم و مقصد تو جهنمه! با  - 
 !یکردیم

  یمکث  رفت،یم  یقرمزرنگ که به تند   نیکردم و درست کنار  ماش  ر یچرخش مس  و
متوجه رانندشون که دوتا زن بودن    ن،ی ماش  شهیآوردن ش  ن ییکردم و بعد با پا

 تر کردم: شدم و لب

 ! ن؟یکورس هست  کیبه  ل یما - 

سر  با کرد  یخنده  شروع  و  دادن  ناکجاآباد   نی ماش  یجور  میتکون  به  رو 
بود.   دهیرو چسب  یشده و صندل  مون یکه طرف خودش از کارش پش  کشاندم،یم

از   ُبرنده  یبرنده، برا  یخط نامرئ  کیبعد  واسه شخص   یمرئچون نا  یمن که 
 آشنا بود.

پرتگاه کش  نیماش راه رو گم کرده    یناش   یهااون راننده  ی حت  دم،یرو به طرف 
 بودن. شخص با عربده لب زد:

 . ستی! االن وقت مردنم نیلعنت ر ی ترمز بگ - 
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نزد  بدون پرتگاه  به  بهش  عرا  کیتوجه  رو   شمارشیب  یهانفس  ضیشدم 
 .دم یشنیم

لب بهرو درست لب   نیکه اون زد، ماش  یو با دادبه راهم ادامه داده    یتند   به
 پرتگاه خاموش کردم.

  دمی رو از صورتش برداشت، درست فهم  یگرفتم و اون ماسک  یاز باز  یقیعم  نفس
 لب زد: دونستم،یاون رهام بود و من قصدش رو م

 !م؟یچطور شناخت - 

 زدم: لب

 .هاتیاز برق مشک - 

 هام داد و لب زد:رو به چشم شیانه یقفل شده نگاه گرگ یفک با

شناخت  -  رو  من  فهم  یتو  آس  ید یو  پرتگاه    بیقصد  ته  تا  رو  من  و  ندارم  رو 
 ! یکشوند 

 پوزخند به لبخند، لب زدم: نیگزیجا با

مهم نبود. چون فرمون دست من بود و من   ، یول  دونستم یمن قصدت رو نم   - 
 رو داشتم.  ارشیاخت

اگه  حاال برا  ،ینمرد  هم  من  بود. گروگان گرفتن  من   نایسات  د یتهد   یخواسته 
 نبود.  یفکر  معقول یادیز

 لب زد: نشینگاه خشمگ با
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تو   یحت  کنه،ینگاهمم نم  یحت  یاما اون لعنت  خوام یرو م  نایمن سات  یدون یم  - 
 اون احمق... یول ید یکه خواهرش فهم

 هاش بهم منتقل کرد لب زدم:لجاجت که از حرف با

 درحال  سقوطه.  یهااشک  ییبایعشق تنها به ز ییباینه اون، ز ییاحمق تو - 

 زدم و اون سکوت کرد. لب

بشه  اروی نیبه عشق نافرجام ا میخودش خم نشده بود تا تسل یبرا یحت نایسات
 احمق... .  نیو ا

 ونجا دور شد. و از ا د یکوب  نمیمشتش به کاپوت ماش با

درون مغزم   ییکه افکارها  کردم یقشنگ، داشتم به پرتگاه نگاه م  یلیبود خ  قشنگ
 یزیچ  ناست،ینقطه حس  سات  افتمیکه در  یحس  دونمیمنقبض شد و قشنگ م

 . کشمیهست رو منم م دشیکه اون عا

 *** 

 ( ی)چند ساعت بعد، راو 

تنفر، عم  ایرخ سردش که گو  با و   یینماقیاز  انتهاش خاک خورده  شده که در 
تراشش رو کج کرده هاش رو بهم قالب کرده، رخ خوشمنجمد گشته بود، دست

 درونش گرفت. یاز وهله  یقیو نفس عم

 با اثر دستش مثبت شد. DNAساعت قبل، جواب  چند 

 اش اون نبود. که شروع کننده  یکار فرارش بود، فرارحالت تنها راه  و
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 شده بود. شیحال ید که حاال مادربو رحمشیدل ب بلکه

 یو افراد   کردیکه داشت بازخواستش م  شیروزن روبه  یها به سوال   توجهیب
ش زن     ک ی  یشه یپشت   که  برخواست  جا  از  بودن،  جوابش  منتظر  طرفه، 

 یکند؟! ول  کار یکه چ  دونستیشد. درست نم  کشیچند قدم نزد  ش،یروروبه
 ! دانستیم یهدفش رو به درست 

با زن عوض م  شیکه جا  یشچرخ  با و مشتش رو به نقطه   د ی چرخ  کرد،یرو 
 . د یزن کوب گاهجیگ

به عقب برداره. شب شده بود اما او    یو خواست قدم  دهیزن قاپ  ب  یرو از ج   د یکل
 گرش بود فاصله گرفت. نظاره دهیشب که چند مأمور تنبل خواب یتنها از خاموش

رو   د یقدم برداشت. کل  ک،یزندان تار  ن یا  ی  آور، سمت  درب پشتوهران   یبا ترس  و
رو باز کرده بود تا فرار    یبه نام افرا، برداشته بود و درب آهن  یسرگرد  ب  یاز ج

و مطمئن بود افراد پشت   داشتیرو برم  شیهاقدم   قشیعم  یکند. در فکرها
به طرفش   یاه گلوله بود ک  رهادر همان فک  رنش،یگیمکان حتما  م  نیا  یشهیش
 زد. یو چرخش افتیدرونش، از گلوله خالص  گر یموذشد. با باجه کیشل

تند   ییهاقدم  به  راحت  شد یم  کشینزد  یکه  به  عقب د یشن یم  یرو  به  پس   .
، اسلحه رو تنظ  شیروروبه  یکلیبرگشت که شخص ه  ی برنگشت و موقع  میضامن 

 بشه.  یتو سرش خال یریتا ت کردیم

شخص اثابت زد.    ی رو باال گرفته به گلو  شیدست چپش به اسلحه زد و چاقو  با
رو پاش  یخون  ه  د،یصورتش  فر  چ یبراش  نبود.  صدا  ها ادیمهم    یهاقدم   یو 
 اما گنگ!  د ی شنیرو م ،یمکان انفراد نیاشخاص ا
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چپ    بیکه در ج  ی از محوطه خارج شد. اما با لرزش  یگرد کرد و با تند   عقب
بود؟! او که    یچ  یبرهی و  گهید   نیا  کردیفرار م  د یکرد. با  یکثلباسش، حس کرد م 

 همراه نداشت!  یگوش

انگشت  نوک جسر  در  رو  بود  سرد  به گوش  بشیهاش که  تعجب  در  و    ی برد 
که کرد دکمه    یدر تماس بود نگاه کرد. بعد تعلل  یکه خط  مخصوص  شیروروبه

 مکث کرده و لب زد:  یاتصال رو زد، شخص پشت گوش

  ی ت هم بگرداگه دنبال بچه  ی! حتیاحمق نبود  قدرامن یفرار زود بود تو ا  یبرا  - 
 .ندازهی! تنها معامله کارت رو راه میکنینم داشیپ

 ... نیا یبسته شد لعنت شیبه رو یحرف زدن به او، گوش یبرا یبدون فرصت و

به گوشش خراش   س، یپل  نیماش  ر یکند آژ  نییحاال رو باال پا  تیمزخواست    تا
 انداخت. 

باال بره، نگاهش رو   وار یداد سخت بود از د  شیروبلند روبه  وار یرو به د  نگاهش
 چرخاند.  یآجر وار ید یهاشکافت یدوباره رو

گز به گز  توجهیرد کرده و ب یرو با سخت وار یو عرق کرده باال رفت د  یبه سخت و
 اش، به راهش ادامه داد.پاه

 *** 

 (نای)سات

که سخت   یقبل، با عقربک فرار  قهیگرفتم. تا چند دق  یخال  وار  یرو از کنج  د  نگاهم
بود، تماس گرفته بودم. رقاصک ساعت، چندان زود   یدر کشف و شکفت بزهکار
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، نابودنظاره  بهیو من لبخند به لب شا  گذشتیم به دست خودش   سای ار  یگر 
 بودم.

 بود. یعال یلیخ حالم

 *** 

 )سه روز بعد(

پ  با عرق  رمزش   میشون یدستم  دادم،  به گاوصندوق  رو  نگاهم  و  پاک کردم  رو 
 بود. یاشرفته ی. گاوصندوق پشد یشکسته نم

  ام قشیدو دق  کردم؛یکار رو تموم م  قه،یدر عرض سه دق  د یبا  دم،یکش  گر ید  ینفس
کارها    نیدر فکر بودم، اما لبخند به لب ا  قه،یپنج دق  هشیخارج شدنم م  نجایاز ا

 . کردم ی، فقط خودم رو متعل مبرام آسون بود خودم 

بهم زدم. گراف  هام دست پارچه   تیرو  و  پاش   یاپودر شده رو در دستم گرفتم 
 ها فوتش کردم!دکمه  ینفس رو کیگذاشتم، با 

و   د یداشت چسب  یشتر یب ی  استفاده شده و چرب  شتر یکه ب  ییهابه دکمه  تیگراف
چ   دم یفهم تارهیرمز  رمزش  نم  خی!  انگار  بود،  مکان  اون  از  ما    خواستهیفرار 
 . کردیما بگذره! واسه خودش تکرارمون م ر یاز خ جورهچیه

آسوده    یبرداشتم، با نفس  یگاوصندوق لعنت  ن یچند، مورد الزم رو از ا  کی  یوقت
 .دم یآهسته چرخ

  وار ی رو نبود، از کنار دراه   یتو  یها روشن بود؛ اما کسرو باز کردم، چراغ  اتاق  در 
 . دم یرو خزراه یانتها یهانباشم به سمت پله  نیکه در کادر دورب  یطور
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در کنج لبم بود صورتم رو برگردوندم و به شکل    هاوقتیلی که خ  یخند شین  با
. شد یروم رد ماز اشخاص، چشمم رو زد که از روبه  یکی  یه یکامال  پنهان در سا

پهن شده    وار،ید  یکه رو  اشه یپس به دنبال سا  رفت؛یداشت به سمت اتاقم م
اما من، متوجه شدم خوب  و د یلحظه چرخ  کیبود شدم و باهاش تا اتاقم رفتم،  

زود پشتش قرار گرفتم.    نیهم  یداشت: برا  ،یدر مقابلم فرورفتگ   یوارید  کیبود.  
کردم، تا    مشیتنظ  ی بود رو برداشتم و جور  بمیها تو جموقع  شتر یکه ب  یانه یآ 

هاش رو باال شونه   یبا خونسرد   دمشییاز خودش درخشش نده، باهاش پا   ینور
 داد.  مهکرد و به راهش ادا  نییپا

 فاصله با اتاقم داشتم! کی الزم نبود تنها  گهیانداختم، د بمیرو تو ج نهیآ 

که جعلش    ید یم رو با اتاق رسوندم و در رو بستم و با کلچند قدم فرز خود  با
چون در روم قفل   کردنیشک م  کردم یکرده بودم، در رو قفل کردم؛ اگه قفل نم 

کارم رو راه انداخته بودم. شب بود، نگاهم رو به آسمون دوختم؛   رهیبود و من با گ
از    ی کیرو    ن یخونه موشه پنهان بود، ا  کرد یکه فکر م  ییمثل موش در جا  سایار

 هام بهم گفته بود که به پا بود. آدم 

 . دم یواجب داشتم پس خواب یکار  کیانداختم و فردا  م یبه ساعت مچ نگاه

 *** 

 ( ی)چند ساعت بعد راو 

 شده بود لب زد:  سایار نی گزیکه جا  یو رو به مرد د یبه موهاش کش یتدس

 یلیخ  تونهیمجرمه، م  کیداره و در کنارش    یسخت   ی  خواهر من مشکل روان  - 
 به جز من مالقات داشته باشه.  یبا کس خوام یخطرناک باشه. نم
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کرد   ز یرو گرد و ر  شی خاکستر  یهاچشم  ینهیقر  یبا درماندگ  شیروروبه  شخص
 متقابل و متفکر لب زد:و 

شناسه    کی  شهی. فقط اگه مستیمورد ن  نیبا ا  یو مشکل  م یبله؛ متوجه هست  - 
تا زودتر مشکلشون    ن،ینوشته شده، تو پرونده بهم بگ   یزهای رو به جز چ  مار یاز ب

 حل بشه و برن زندان و قانون اجرا بشه.

چ  یپوزخند   شیروروبه  پسرک اون  زد  دل  تو    ی کس  دونستیم   یدر  که 
 است؟! نشده فیتعر یقانون چیقانون دور زنه و در ه کی مارستانهیت

رو    شیروروبه  یالعمل پسر بچهگردش عکس  یهاچشم خاکستر با چشم  مرد
هاش تو صورتش وقوع نداشت. پسر نوجوون، بالخره لب  ،یاکشنیر  چی. هد ییپا

 رو نمناک کرد و لب زد:

ساده  -  آدم  من  خ  م،یاراستش  هم  من،    یلیاون  مثل  درست  بود  لوح  ساده 
 و رو شد. ر یز  مونیشد و زندگ یشبه چ  کی دونمینم

تنها دل  یااز پسر بچه   نگاه امتحان اگفتن حرف من »سادم   ل یکه  مرد    نیاش« 
 بود.  شیروروبه یچشم خاکستر

عکس  شیجا  از  هر  منتظر  نوجوون که  پسر  شد.  با    یالعمل بلند  بود  طرفش  از 
 یسمتش انداخت؛ مکثش طوالن  ینشود، نگاه  نیکه نگاهش سنگ  یجود  یرگیخ

بشه اون سکوت   قتیحق  ک ی  نیگزیسکوت جا  یبود. چه خوب بود اون حرف، وقت
  وباره مرد د  یمرد جوان بود. با صدا  یپوئن مثبت برا   کیدروغه! و دروغ    کی
 گاهش رو به طرفش چرخاند.ن
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  یحالت روح  ن یتا از ا  کنمیم  یکار  کیمن بذارش    ار یباشه، شما کامل در اخت  - 
هم کالهشون تو هم رفته بود، آشنا بودن؟!   مارستانیقبل ت  ر یبه انگار، با مد  ادیدرب

 قرار گرفته!  مار یبار مورد حمله ب کیآخه 

ها سوال   نیآشناست و ا  سایحرف مرد متوجه شد که با ار  نینوجوون از ا  پسر 
بچه بود، حرف   شی روتا از زبونش که تو نگاه مرد  روبه  ساست،یخاطره ارفقط به

 !خوبیلیبکشه، خوب بود خ

  یکه از سادگ  یتله قرار گرفته بود، اون با حرف  یخورده و درست رو  ز یمرد ل  یپاها
 بود. دهی العمل بود تا ماتحتش رو فهمزد و منتظر عکس

  ن یوگرنه ا  دونستی بود و جاش رو هم به احتمال م  سایاز امثال ار  یکیمرد    نیا
 از کجا بود اون از کلمه )ساده( استفاده کرد... .  یهمه کنجکاو

ز  خوب ا  یادینبود،  نبود  قرار  بود؛  ا  قدر ن یاحمق  فکر  و  بده  وا  اون   کهنیزود 
 بشه.  یگرلهیح یست زود وارد حفله ساده

 لب زد: کردیکه عقب گرد م  یبلند شد و درحال شیجا از 

ا  -  رو دلش بخواد مورد    یحالتشه هرک  نیتریعاد  نیاون با همه مشکل داره 
 . دهیاش قرار محمله 

 از اتاق رد شد. و

 *** 

 (نای)سات
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انجام داده بود؛ ول  تور ی مان  یرو  نگاهم مرد چشم   یبود، نهاب کارش رو خوب 
تله آسمون بشه نه   د یتله باشه، طعمه که من باشم با  کی  تونستیم یخاکستر

 ی لیهم خ  ایزده،    جیگ  یواقعا  طرف کم  ایدست کم گرفته شدم،    ایمرد  احمق،    کی
هاش بود، زل  لب  یرو  یزرنگه؛ افکارم رو پس زدم و به صورت مرد که پوزخند 

  ی رنگز   یلیخ  یفکر کن  کهنیبشورم، ا  د یپوزخندش رو با اس   تونستمیزدم. کاش م
رو   سایار  یجا  یحرفه! و اما من حت  نیا  یمرد براندازه  نیو ا  ته،یاز احمق  یبخش
 سه روز زدم.  نی تو ا

 یشدم، رو  کایاز جام بلند شدم و با خاموش کردن دستگاه وارد اتاق ال  الیخیب
 تختش لم داده بود. 

شد، آماده بود؛ من هم حاضر بودم، قرار بود امروز   ز یخ  میجاش ن  یورودم تو  با
باش  ک ی  رونیب  میبر داشته  رو  رو میگردش، کوتاه  دستم  و  شد  بلند  جاش  از   !

  ی کردم، لبخند   تشیدادم و به سمت درب هدا یکیگرفت. دستش رو فشار کوچ
 زد و از در رد شد.

مثل   همه  قا  یدق داشتم،  حضور  هروقت  کیجا  هرجا  ساعت،  بدون  دلم   بمب 
 !شدمیانفجار م  خواستیم

ال  ینگاه  دوباره عارجون    کایبه  پرورده  دست  اون  سالح کشتار    کی انداختم، 
 کشت، یاما م  شد یسالح کشتار رو دوست دارم. استفاده م  نی من چقدر ا  ه؛یجمع

هام رو هم در  دشمن  دم ی دار هم رس  یروز به لبه   کیاگه    دمیبه خودم قول م
 م. چوب دار بکش یاون لبه 

 بغلم کرد.  کایموتور شدم و ال سوار 
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 داشتم. کایخودم و ال یرو ینینگاه سنگ حس

. کاله با رنگ  میکرد  یباز و شروع به قدم زدن تا شهر   میپارک کرد  جاک ی رو    موتور 
عوض کردم و با دستم   کا یحرکت کالهم رو با ال  کی تو    م،ی و قرمز داشت  یکرم
 زدم که متعجب شد. آروم کنارش قرار گرفتم و لب زدم:  یسیه

 !آمی من االن م ر یبگ طیتو برو بل - 

 شد.  طیابزار و خواستار بل ک یجدا شد و رفت سمت  آروم 

که    دم یکش  نییپا  شتر ینفر که کنارم قرار گرفته بود کاله رو ب   کی   کهنیحس ا  با
 لب زد:

 چخبرا؟! - 

 لبم قرار گرفت که ادامه داد:در کنج  یآرتامه لبخند محو کهن یا

  یازش، ول  یستیبودن کم ن  وونهی! البته تو دی تیاون خواهر روان   ر  ی هنوزم دم گ  - 
 !ادی. اما از تو خوشم مآدیاز خواهرت بدم م

از عمل کردن ادعا داره، فقط لب و دهنه،    زنه؟یم  یاحمق داره چه زر  نیا  هوفف
 . گهیاز بد بودن من م ستادهیحاال وا

 ن یهم در نظرم داشته باشه و با ا گهید یکی د یرو به مخالف چرخوندم شا نگاهم
 قدر نیا  دم،یبه لبم کش  ی. دسترم یقرار بگ  یموضوع که آرتام کنارمه مورد ناعقل

هام قرار داده لثه  ر یرو ز  دادنیم مبه خورد  مارستانیکه تو ت  یلعنت  یهاقرص 
که آرتام دستش رو دراز کرد، تا   دادم ن  ر ییبودم حالم بد شده بود! حاالتم رو تغ
 رفت.  رمردیپ ک ی دادم، صاف تو حلق  یمثال  کاله رو از سرم بکشه که جاخال



 

 
309

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

 ن یا  م،یفلک شد و سوار چرخ  رو گرفتم  طی طرف بود، رفتم. بلکه اون  کایسمت ال  به
  دونم یبه دور و بر انداختم همه دونفره بودن و نم  یهوا قشنگ بود. نگاه  باال

 .کردیزرزر م  رمردیداشت با پ  د،یچرا آروم و قرار نداشتن، نگاهم به طرف آرتام لغز

. به میشد   دایپ  ستاد،یدعوا کردن ا  رمردیآرتام و اون پ  یدور که حساب  کی  بعد 
پول  یجاک یطرف   رفتم،  موها  ینوب  آ   شییطال  ی به طرف، که  نهاب    ینده یاز 

رو   سا یرو در دستم گرفتم و انگار صورت ار  ز یدادم و دارت ت  د،یدرخشیم  شتر یب
خورد و بله و تاب   خوردمورد هدفم قرار دادم؛ صاف تو هدف پرتاب کردم، تاب

 هدف بود.

  د،شیما م  کیکه داشت نزد  یمتعجب به آرتام  دم یچرخ  کا یطرف ال  یباز   بعد 
نگاهش    نیبود. با چند گام خودش رو به آرتام رسوند و اما آرتام خشمگ  دهیچرخ

ا  کاینگاهش به کاله من تو سر  ال  یکرد و وقت  با غضب سمت من   بار نیافتاد، 
اومد و    کینزد  شد یباز و بسته م  شینیب  یدار که پرهاکش  یهااومد؛ با نفس

 لب زد:

 !؟یچرا اسکلم کرد - 

 که پشت صورتم داشتم لب زدم:  یخند شین با

به جاش ازش بپرس چرا تو اون    ،یخند یم  رکیدلقک تو س  کیبه    یتو وقت  - 
 ! رکهیس

 حرص لب زد: با

  ن ی وگرنه از ا  شناسهیخودش رو نم  یکه حت  یکس  یهست  یاحمق و روان  ک یتو    - 
 .یکردی م یبودنت خودکش  ز یانگهمه نفرت
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شدم که مچ دستم رو گرفت،    رهیرو ختو صورتم به روبه  یاتیاقدام ح  چیه  بدون
 از درد مچش زد که لب زدم:  یانعرعه چوندم یکمش رو پ

 .نجام یواسه شناخت خودم ا قا  یدق - 

تند به گرفتم و تند   کایال  یهایلیاز گفتن حرفم، عقب گرد کرده و نگاه از ن  پس
 رانده بشم.  یهر موجود د یکه از د  ییسرعتم افزودم! تا جا

تار  سرم  به  باال گرفتم، هوا رو  از ج  می. گوشرفتیم   یکیرو  و   بمیرو  در آورده 
 رو لمس کردم. سایار یشماره

 *** 

 ( ی)راو

رو به گوشش چسباند؛ پس از    لشیمصور به سرعتش افزوده و مبا  یهاقدم   با
 آشنا به گوشش خواند: یبا صوت ینفس زننفس یصدا قهیچند دق

 سالم.  - 

از جانب خودش،    ییصدا  چیگ و لعاب، گرفته! بدون هصورتش رن  یرو  یخند کج
 داد، زن ادامه داد:  یگوش به زن پشت گوش

 ! ؟ یزنیچرا حرف نم - 

 و لب زد:. دهیکش  اهشی س یبه موها یپوش، دست اهیس شخص

 اخطاره. نی آخر نیا سایار دمیبهت فرصت م - 
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بودنش   ز یانگو سکون که هول طرفش، سکوت  م  یضخ  یبا صدا  یپشت گوش  زن
 لب زد: ینفسش از ندا افتاده، اما به سخت ده،ی کش  رشیباز به زنج

 .یرسیو تو به خواستت م رم یمیباختم مگر نه؟! م  - 

  ده یصورت خود کش  یسختش رو رو  حالنیپشت دست نرمش رو و در ع  شخص،
 و لب زد:

عوض    تشون،یفقط شکل و هو  رسن،ینمها به ته  تموم شدن  رن، یم یها نمبازنده  - 
 .شهیم

 انداخت. بشیرو به ج لشیتماس رو قطع کرد و موبا و

 نشسته.  شیلباسش و موها یشب، رو نم

 پندارد،یم  یکیتار  یدایها ناپو با نگاه به ژرف   زند یم  یکیهاش به تاراو قدم   و
ص  یرو  شیهاقدم  قدمش    کشد،یم  حهیافکارش  هر  ساختمان   یکیبا   ی هااز 

هم او و   نده یروشن، واتاب لفظ آ   ندهیآ   ی! چون کلمه زدیریافکارش رو در هم م
 محبوس کرده. ک،یتار یاکه منتظرش هست رو در کنج خانه  ز یهر چ

 ... . گهید یهاشب  ایفردا شب  یحت ای امشب

کراوات   یدر ذهنش انتها  قیدق  یبررس  کی   ند،یبیم  فر یبه روش خودش ک  سایار
 .دهد یرو نشان م یشمیبرا

مثل    یکند، کار  یکار  د ی. او باشودیم  شتر یسرد ب   نیزم  یرو  شیهاقدم   تصادم 
 ز یتوانا هست. نگاهش رو به باال متما  تواند،یتموم کردن مثل خوشبخت بودن، م

م  ل یاستا  کند،یم هم  با  ذهنش  و  ولخواننیشب  م  یبرا   ی!  همه   داند یاو، 
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  یی هاوار یکند، د  د یتهد دشمن، از چهار طرف    یرو برا  یواریچهارد   یهاساختمان
 اش برسد.تا او به خواسته  شود، یم زانیآو میضخ یهابا پشت پرده

و به   ی  که پر از عالمت  رمز  ییهادست  کشد، یگردنش م  یرو  بیبه صل  یدست
 .دهد یانعکاس خودش هست، ادامه م یکارش که قدم زدن رو

 *** 

 )عارجون(

خونه،    ن یو وارده خونه شدم. همه حاضر  دم یکش  یام دستهخست  یهاچشم  یرو
 کاینفر ال  نینشسته بودن. اول  یسلطنت  یهامبل   یرو  الیخیاز دونفر، ب   ر یبه غ

 متوجهم شد و به سمتم اومد. 

ها باال رفتم؛ پشت سرم اومد. باال و خودم از پله  ادیاشاره زدم تا باهام ب  بهش
 نشستم اون هم مقابلم قرار گرفت، لب زدم: یصندل یرو

 کجاست؟!   نایسات - 

 درنگ لب زد: یکم  با

ازمون جلو زد    الیخیکه با آرتام دعواش شد و ب   یشهرباز  می امروز باهاش رفت  - 
 براش انجام بدم.  یار ک  ذارهینم  دونمیحال م  نینگرانشم و در ع یلیو رفت، خ

 کرده لب به حرف باز کردم:  ضینفسم رو تنگ و عر یکالفگ  با

تا نتونه از    ،یکن  رشیکن غافلگ  یسع  کنهیم  ییکارها   کی روزها مشکوکه    نیا  - 
 حرف در بره!  ر یز

 نگاه برق زدش صاف بهم زل زد و گفت:  با
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ازش بپرس چرا    ،یبخند   رکیدلقک تو س  ک ی به    کهن یامروز به آرتام گفت قبل ا  - 
 رو جلوه بده.  ییزهایچ  کی  تونهیحرف م  نی ! ارکه؟یتو اون س

حرف    نیزدم و بهش اشاره زدم تا بره، ا  یحرفش لبخند   نیا  یمعن  دنی فهم  با
تو   ز ی چبا همه  یراه انداخته و به قول حرفش، با ذهن، با زندگ  یاتازه  یباز  یعنی

 کنه.   یتا باز رکهیاون س

 . د یبه گوشم رس نیی تپش از پا یارو بستم که صد  هام چشم

 شد. دهیکش  ر ینگاهم به تصو  یافتاد و جلو ادم یمن رو خودش  ییآشنا یصحنه 

تو  یوقت روبه  یانبار  یکه  باهاش  اما،  سرد  و  پررو  و  و چقدر گستاخ  رو شدم 
من   یاون هم مرکتب به زندگ  کهنیبرام روشن شد، ا  ز یچمظلوم بود. بعدها همه

 . هیکیهامون شده و دشمن

 *** 

 (نای)سات

که من از    یزیرگه در من بود! چ  ک یکردم شب،    یشب نگاه ک یتار  یهاره یت  به
 وجودش بودم.

به ساختمان   یرکود، شروع به قدم زدن کردم و نگاه  یهاکردم و با قدم   یمکث
 کردم.  مارستانیبا شکوه ت

 ! مارستانیت یو نگاهم به کلمه زدیبه ابطال شب، م راهم
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حکاک بود، با ابتذال    مارستانیسنگ باشکوه ت  یکه رو  یزیچ  نیغم، اول  مار  یتمار یت
رو    مارستانیت  یگذشتم و چهار گوشه  یافکار دست و پا شکسته، از کنار  در ورود

 آهسته دور زدم.

 یپنجره   دم یگذشتم و خودم رو باال کش  وار ید  یفرورفتگ   یپام رو رو  ،ی ارجیب  با
 بود.  یقبل یهاپنجرههام سه رده از اتاق من، به حساب 

 و از پنجره رد شدم. دم یباال کش ی رو با پاگذشتن به اون فرو رفتگ خودم 

 *** 

 )چند ساعت بعد( 

شده، شکارش رو   یکه نگاهم شکارچ  شدم یرد م  یروان  یاز کنار  مشت  یسرزندگ  با
نگاه خاکستر که   ،ییطال  شیاشجار، ته ر  یکلیبا ه  یکرد. مرد  یابیو ارز  افتی

 .چرخاند یرو مهاش رو دور تا دور؛ راهچشم ین یخاکستر بود، ن یابیمارخور

تو    اه؛یس  یهاو چشم  د یبا پوست سف  ، یدو متر  یکه شدم متوجه مار  تر قیدق
 .بغلش شدم 

رو   د یاکسیدصورتش از کنارم عبور کرد. با سماجت کربن  یتو   شخند یر  یطرح  با
 زبانم حس کردم. ر یدر ز یم مطبوعهوا پخش کردم و طع یرو

سا نگاهم و سمت  اومد  رو  یه یکش  آروم    د یسطح سف   یپهن شده  روان شد، 
نداشتن، هم مشغول بودن هم    یشروع به قدم زدن کردم پرستارها باهام کار

 من آروم بودم!
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کردم   یبلند، نگاه  وار یبراق گذاشتم به د  یهاکیبا سرام  د یسطح سف  یرو  هام قدم 
 و...  رفتیهر دو؛ به طرف اتاق من کش م یه یسا

 .د یکش  نییاتاقم رو پا یرهیسرش راه افتادم و باالخره دستگ پشت

 نه...  دم یمتوجهم شده بود شا دم یوارد شد شا و

 من!  دنیبشم، برعکس هم بشم بازم سخته د دهیمن هر جور د یول

 *** 

 ( ی)راو

لنسر    کی  ه،یسایب  ک ی  اهه یجا شده در سا  ش؛یمشک، معلق شده در باد موها  با
 و وارد اتاق شد. دهیکش   نییاتاق رو پا یرهیدستگ ها،ه یدر سا

در    اش،هیو مار  خانگ  ستینگریسقف رو م  وار ید  یخاکسترش رو  هیبا عنب  مرد
 .د یخزیبه او م یکینزد

 ده یکرده؛ به سمتش کش  یاریدست  شیگردباد شده پاها  ش،ی معنو  یچیه  نگاه
 شد.

رو سطح، مرد ساعد دستش رو از سرش برداشته و بدون   شیهاقدم   یصدا  با
چشم  ینگاه  ،یحرکت روبه  یهابه  اصطالح    شیروزن  به  زن؛  نگاه  و  انداخت 

و    گرفتیشد که کناره مرد خودش رو م  دهیکش  د یپوست مار سف  یرو   ،یروانکاو
 !دادیکش م

خانگ  مرد مار  سمت  به  او  نگاه  با  ا  ینگاه  اش،یهم  مار    نی انداخت.  حالت 
  ییبود غذا  یچرا چون او را دوست داشت. چند روز   کرد،یناراحتش م  اشیخانگ
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مراجعه    اش؛یخانگدامپزشک در رابطه با حال خراب مار   کیبه    د یبا  خورد،ینم
 .کردیم

مار  نی. اشد یاش زد دامپزشک نبود اما سرش مچهره یه یپشت ال یشخند ین زن
خودش رو در   نیخاطر هم! بهکردیم  یر ی گرو اندازه  یداشت مرد  چشم خاکستر

 !گرفتیو م دادیاز او، کش م  یکینزد

رو هضم کند! هر روز   یمرد چشم خاکستر  نیتا ا  خوادیقدر جا مبفهمد چه  تا
 .رسد یبه خودش نم یبیتا مطمعن شود آس کردی رو م کار نیا د یبا

 ! کردی عمل م  تیداشت و به مثل بشر  انیجر  ت یبشر  نیل، بدرنده هزاران سا   نیا

 رو آموخته بود. تیها، بشرانسان نیکه ب  یادرنده نیا

زن  نگاهش و سمت  مار گرفته شد.  نگاه  نجوا  دهیکش  یاز  ز  یشد که   ر یآهنگ 
 خواهر بود. کیهاش از شکنجه و زبون و حرف  نیروت ش،یلب

زن    نیبود ا  اوردهیبه وجد ن  یخوب  ر یدر نگاهش تصو  ساخت،ی م  وانهیاز او، د  که
 ! اهیمو س

 بهش لب زد: رو

با  -  تعر  یباش  ا ید یو  د یتو  شن  ییهاف یبا  م  دم یکه  موجود    کیبا    کردم یفکر 
 خطرناک طرفم.

 شینیبود، از ب  یکه مثال  عصب  ییهازن دورش رو احاطه کرده بود و نفس  یموها
 . شد یهوا فوت م یو رو  اومد یم رونیو دهانش ب
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ح   حتما   مثل  داشت  به    یتو  یوحش  یهاونیانتظار  تا  بکنه  دعوا  وحش،  باغ 
هم دشمن کنن    یرو برا  گر یدارن همد ها دوستموجود باشه انسان  کیچشمش  
 هم بچسبانن!  یشانی در پ وانیلقب ح ت،یو در نها

نشست   یچوب  یصندل  ی(! به خود آمد و رونیکه گفت)بش  شیروتشر مرد روبه  با
 کشاند!  اون،یبلند شده و نگاهش رو در نگاه اون ب شیمرد از جا

 پچ زد: و

 !هوم؟ ؟یموجود گفتمت ناراحت کهنیا - 

کرده و به نفعه خودش، روند افکارش رو   فاینقشش رو ا  دش،یلبخند در نگاه آ   با
 بلند شد. شیشده از جا یبار وحش کیکرده،   ل یتحل

به دروغ هم که شده   خواستیرو م  نیاون هم  دانستیم  د،یمرد رو چسب  قهی  و
هاش  دست  یکرد. و حلقه   انیمرد نما  د یدر د  یوحش  وانیح  کیخودش رو مثل  

اما پر قدرتش،   فی دست نح  ی مرد رو  یاتر، که دست عضلهمرد تنگ  یرو دور گلو
بود؟ که  کردهجرعت   قدر نیا یحماقت خودش بود او ک مردینشست. داشت م

 مجبورش کرده بود! کار ن یبه ا سایمالقات کند؟ و ار یجنون مار یب کیبا 

روبه  یوحش  نگاه م  شیرودختر  و خوب  قفل شد  ها چه  مرده  دانست،یبهش 
گوشت فاسد! و   یپوف کرده، صورت کبود، بدن سرد، بو  ینیب   تی! نهاانیشکل

حس    شیرو در گلو  ی زیچ  دنیخفت کرنش خز  نیمرد هنوز نمرده بود. در ح  نیا
مار درنده   نیا  یدر ذهن حواله   ینیزد و آفر  یشخند یبود ن  یکرد بله، مار شکارچ

هش رو از دور  ربوده شود. دست  گر یاش، با دست دطمعه   خواستی کرد که نم
به مار   یامندانهروز ینگاه پ  یدرپیپ  یامرد جدا کرده و حاال مرد با سرفه   یگلو
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خوانده   اید یکه حاال و  نایانداخت، سات  شی رودختره، روبه  یگلو   یده روحلق ش
شده بود رو با دست باز کرده، و تو بغل   لقکه دورش ح  یری شده بود. مار و زنج

 ی هاوارد اتاق شدن و دست   یمرد احمق انداختش! که چند نفر با روپوش پرستار
 او؛ قفل کردن.  نیچن  یرو  رو گرفته و از اون مکان، دورش کردن و در رو  ر یمرد مد 

 *** 

 ( کایساعت بعد از زبان ال کی)

با مکث انداختم!    ،ینگاه  نایسات  یهابلند شدم و به چشم  یصندل  یشتاب از رو  با
سرش، من رو نگران کرد و باعث شد وادار بشم تا واسه    یرو  یسطح  ی  دگیکه بر

 .د یلمس زخمش، دستم رو دراز کنم که سرش رو عقب کش

اشک از    یهاهام پرشد و گلوله نگرانش بودم چشم  یادیکارش من که ز  نیا  با
 که لب زد:   د یهام لغزهام به گونه چشم

 نکن!  یبا زخمم باز - 

 نیهام رو ما ب اهش سرخ شد و شونهانداخت نگ   انمیگر  یهابه چشم  ینگاه  و
 هاش گرفته و لب زد:پنچه 

 یکه افتاد  شیلنگر بست  کیطناب، بعدم به    ینخ رو کرد  کی باز واسه خودت    - 
 تو آب؟! 

شده بود به عقب هولش دادم و    جادیهام ا رگ  انیکه م  یمن با جنون   دفعهن یا
 لب زدم:
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 ی! خواهرم؟ یفهمیم چرا نم نگرانت  یموند   وال یه  هی از خوانوادم فقط تو  یلعنت  - 
 !یتو دوسم ندار یحق دارم بغلت کنم، دوست داشته باشم ول

 شد و لب زد: کینگاهش که آرامم کرد بهم نزد یگرم  با

 .خوام یاز جونم م شتر یمن تورو ب ستمین والیمن ه - 

  ی واسه من فقط اون مهم بود و بس، با دلخور  دم یترم کش  یهابه گونه  یدست
 تر نبودم:قدر؛ خودم از اون خوبلب زدم هر چه

 اد،دنبال یسر و کولت ن  یرو  کهن یا  یبرا  بارهیم  یوقت  یول  یدارتو بارونم دوست  - 
 شهیصداش م   ادیبه وجود ب  یوقت  یول  یداروزش باد تندم دوست  ؛یچتر  کی

 وزوز دم گوشت.

 ادم:ادامه د یبا مکث و

 . ترسمیداشته شدن م  دوست یجورن یمن از ا - 

 رفته و لب زد: عقب

 خطرناکن.  یلیرو خ  فیضع یهادارم آدم خوبه دوست - 

 یلعنت اه

 داد:  ادامه

متحول بشن به هم،    خوام یضعف و قدرت، باهم فرق داره نم  گاهیدرسته جا  - 
نفرت رو حس کنن از همه گرم و سرد    فیضع  یهاآدم   یاعتقاد دارم وقت   یول

  ی جا  ک یاز    یقو  یهاآدم   ینفرت! ول  یهاکردن، گرم از اشعه   ترن، سرد از حس
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چون   میازت فرار  یدارم ول ! من دوستشن یموندن از بودن، خسته م  یبعد از قو
 دوستت دارم!

هام عبور کرد و من رو چشم   ی مقتدر از جلو  یهاحرفش رو نگرفت و باقدم   یپ
 گذاشت.  یباق چ،یدر هم پ یون کالفچهم

 *** 

 ( ی)راو

تنب  یدستان  با هم  د  یکنار  ده،یدر  آغوش کش  وار یاز  به  رو  خودش  . د یبلند 
م  ییهااستخون انسانشکستیدر حفره وجودش، درهم  بود  انسان  او هم    ی . 

انسان چهارتا استخون    تیدر نها  یبود! ول  یبه نظر خودش قو  د یگناهکار، شا
 .ستین  شتر یب

نگاه مکررش روبه مرد  سر  باال روبه  یچرخاند،  لبخند   شیروقد  با  و   یدوخت! 
انداخت و    دهیگرد  یذهنش رو به صندوق  یهاون یاش همه ششوراب، در چهره

 لب زد:

اش ببازم، من رو جانم رو به حرف ساده  خوادیو م  دونهیم رو مبچه  یاون جا  - 
 هاسیندارم! پل  یدارم؟! نه راه  یراه  یگی. بعد تو مدونهیهم نم  دهیمزا  قیال

اون    کهن یخاطر  اکه هستم فقط به  نجام ی! ا؟یفهمیچهار دورم رو احاطه کردن م
 .دالتبه ع دادیم ل یخواسته، وگرنه من رو تحو

گذاشت، نگاه از   اشقهیشق  یدستش رو رو بعد از محمالتش پس گرفت و    ینفس
 .رهیگ یم شیرومرد روبه یدهیقد کش بتیه
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از چهارستون بدنش   ییهاغیهاش سخت شده بود. جنفس  زند،ینبض م  سرش
 . شد یبلند م

و   شودیپر م  نیآگقلبش خون   کند،یسلول وجودش تاخت مسلول   یدرد، رو  و
 !کشد ی، چون او را، سر مروح

هالکو   یهاگوشت  از  م  به   ییبدنش  وجودش  در  شده  دسوزدیپا  تنش    گر ی! 
 خودشه! ،ی  چون، از جنس خود یهایلیگاه سکه آماج   ی تن کند،یفروکش م

 خوردیزنگ م  شی هاحرف در گوش  کی مته، تنها    کیمانند    شود یحفر م  نگاهش
 دخترش.  تا،یگ

  ن یخشمگ  شیهاقد گرفته. نفس  شیبه فلک، مثل چوب جلومرد قد  سر    نیا  و
 .چسبد یمرد رو م یقهیشده  یزخم یو چون ببر شودیم

رو بچسبد، مچ هر دو دستش را در دست    قشیتا او،    ماند یمرد ساکن نم  که
 :زند یو لب م ردیگیم

اش  عادالنه  یتکرار شده و حاال چرخش  خیبگم تار  د یبا  ،یول  کنمیمن کمکت م  - 
 .درهیآخر تو رو م

 .شودیهاش گم مچشم  یو از جلو گرداند یدگر رو برم و

باز برم  دوباره اول  پ  یهابازه  گرددیبه حالت  چنان هر قدمش   ش،یچند سال 
 .رساند ینااهل رحم، م   یان! که او را به شکارچشده یاتله 

 *** 

 (نای)سات
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امشخ   یشخند ین  با درون  درون چشمچشم  فاقیص  زدم؛  زل  رهام،   یهاهام، 
 .دادمینم تیبهش اهم چیکه من ه  گفتیم یداشت از عشق

پر بشه و    ز یم  یسرو شده رو   یغذا تا دهنش  دونفره رو به سمتش چرخاندم 
 نامزونش رو ببلعه، بشوره!  یهاحرف

 قاب غذاش رو برگردوند و لب زد: شهیطبق هم یول

روزها   نیا  یهست  یا تو چه عجوجه  دونمیهمه احمقن؟! من که م  یکنیفکر م  - 
 کار یبا خودت چ  یشدم، دار   التیخیب یبه کارت ندارم فکر کرد  یکار  یمشکوک

 !؟یکنیم

 . شهیحرف بزنه جذاب م نیگفته ا  یک

 صورت خطرناکه...   کی یینمامظلوم 

 کرده لب زدم:رو نمناک   لبم

 ربطش به تو؟!  - 

بازش،   قهیو    دهیرو به حد کمال رساندم و نگاه از لباس اتو کش  یشعوریب  بله
 گرفتم.

هام نگاه صاف تو چشم   یوقت  ای  دزده،یچشم م  یوقت  گنیدروغ م   هاشچشم
 مقلوب دوم چون، دروغه! قتیدروغه، حق کیهر دوش  هان یا کنهیم

معصوم    کسچ یطرف مقابلم رو احمق بدونم. ه  ست یمرد زرنگ بود؛ کار من ن  نیا
 خوده آدمه! تهی از احمق یرو، بخشاحمق فرض کردن شخص روبه ست،ین
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نگاه  یمشک  یهاچشم  به با مکث   ینافذش  و  انداختم  از جا برخواسته   ،یکوتاه 
 وجودم رو هم با خودم پس بردم.  یسمت اتاقم قدم برداشتم و عارضه

  دمی( بود شنی)لعنت  ک ی قدم زدن صداش رو که    نیرو اتاق من بود حراه  یانتها
 باال انداختم.  یاشونه

هام شکل گرفت، رو لب  ادشیبا    یهم برخورد کرده بودم لبخند   کایبا ال  امروز 
 ! هیفیضع شان  ینقطه قوتشون ن هافینقطه قوته، ضع کیبودن  فیضع

 بدون گلوله و اما سم خالص!  ک یشل کی

* ** 

 (کای)ال

به دور اطراف کردم.    یو دور انگشتم چرخوندم، نگاه  دهیپنچه کش  یرو رو  د یکل
درخت بود،  سرد  اوفاق  یهاهوا  نگاهم  چوب  چهار  از  شده  چتر    ،یسرکوب 

  خته یبهم ر  یبه جلو برداشتم و به عقب نگاه کردم خونه تو مسکوت  ی !قدمشدنیم
عقب    رنگم شدم. و فرمون رو چرخانده دنده  یصورت  ینیالمبورگ  نیبود، سوار ماش
 ینگاهم ه  یدر حال رانندگ  دمش،یکش  رونیکه پارک شده بود ب  ییکردم و از جا

 رم یبهم زنگ بزنه و بدونه کجا م  نا یدوست داشتم سات  د یشا  د،یچرخی م  لمیرو موبا
 ... خب  یاصال  باهام مخالفت کنه ول ای

کلماتمون از اسم اون    شتر یب  م،یکنیبت ماز او صح  میکه ندار  یزیچ  شهیهم  قا  یدق
 پره. 

 ی زیکه کنار چ  ،یادینه چندان ز  یتیحال که نگاهم به جاده بود متوجه جمع  در 
فضول، با    ییمن هم که خدا  کردن،یمحاصره کرده بودن شدم داشتن بحث، م
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و به   دهیآسفالت کش  یاز پاهام رو رو  یکیرو خاموش کرده و    نیحرکت ماش  کی
جاده کش  یسمت ج  دهیاز کناره  وارد  آهسته  قدم  چند  با  ول  معشدم،    ، یشدم 
زد   ر یبه ذهنم آژ  یفکر  نم،یرو بب  شد یرو که داشت سر بحث م  یزیچ  تونستمینم

 و با گفتن:

 کنار شوهرمه.  نیبکش - 

 ینگاهم کردن، بخش  رهیگرد شده خ  یهابا چشم   تیکه جمع  دم یرو خر  هانگاه
ز برا   ر یزد  پا    بیم عجخنده،  پاشنه  با  و  بکشن کنار  اشاره کردم  با دست  بود. 
 .... دم یکه د  یزیتر شدم، اما با چ کیبه بحث نزد دهیچرخ

 *** 

 ( ی)راو

روبرهنه   یپاها رو  ب  د یکش نیزم   یاش  به خط  حوصله،یو    یفرض  یهاشروع 
 خاک گرفته کرد. نیچنان زم یرو دنیکش

  یزیاون چ  خواستیم   یذهن  یباز  کیسطوح سطح،    یرو  ختهیبه هم ر  یهاخط
  ل یشده بود تنها افکارش بود که به خط؛ تبد   دهیکش  انیعر  نی زم   یرو  یکه به خوب

پوشانده   ظشیاو را در حجب غل  ،ییته  یچنان رخت  چستانشیه  یشده بود. زندگ
  ی حاال او هم قسمت   که  یاو نه چندان محکم؛ او را در پس گره  رنگیب  یبود. رخت

زم  از  از  نگاهش  بود،  د  دهیکش  نیگره  و  تابلو  دگانشیشد  به  رو روبه  یحاال 
در مغز   ؛یتابلو، چنان شکوه داللت  یرو  ینگاهش با زن شکارچ  یتالق  د یشیاند یم

 .کند یروشن م اشختهیبره
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تصم  او و  زمان هست  راه  مشیحاال مشکلش  حقا  ی به    ک ی در    قیهست که 
رجش؛    ک ی.  شودیبه انجامش هست رو م  ل یمقابلش، ما  ایکه او    یزمان  یبرهه

از چشم  کیو    نگرد،یخود م  ز یهمچنان گالو  یاز خاموش هان چون کور  رجش 
 دشخو  یریبه دست گرفت و او را با هدف گ  ییبرخواسته چاقو  شیاز جا  ده،ید

سقف عاغل بود    یکه نگهدارنده  یچوب  رک یدر هوا تاب داده و چنان او را در ت
. از درون د یپر التهابش کش  یهاچشم  ی نفس، دستش رو رورد با نفسفرود آو
 بار نیرو اجتناب کرد و اتوان نداشت از نگاه کردن به روبه  گر ید  مردیداشت م

 ! ست؟یگوشت ن  قلبقلبش شکسته بود؟! نه! مگه  د یبه قلبش کش یدست

. او چون  دانستیخودش رو نم   یبود؟ بازم نه! او حت  د یاز خود ناام  ؟یچ  پس
رو باز گذاشته بود فکرش را هم نکرده بود ممکن است در همون    یقدم  یهاچاله

هاش تله دشمن   یبرا  ،یمیقد   یهابه عقب بازگردد و حاال اون چاله   گاهجینقطه گ
رو    اشیمیقد   یهاو حفر   چال  هانتقام خون او بود ک  یخود بود. و خونابه  یتله 
 .کند یپر م

 *** 

 (کای)ال

چشم بستم تا وهم نباشه، نگاه ماتم   رفتیکه ازش خون م  یگوسفند   دنید  با
با خباثت و پروو به   یافراد  یشد رو  دهیکش از خنده دل درد گرفته بودن  که 

خنده رو صادر کردم، همشون از    یو با باال کردن دستم اجازه دم یسمتشون چرخ
سر حال تر بود.    گوسفند که صورتش در هم بود حاال  یخنده غش کرده بودن حت

 نیماش  ر یحتما  فکر کرده واقعا  زنشم و سر حال شده، در حال رد شدن بودم که آژ
از   ،یاقهوه  یهاو چشم  دهیکش  ی چهار شونه، با صورت  یشد و مرد  دار یب  سیپل
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و من در جا خشک شده   کردیشد. درست به سمت من حرکت م  ادهیپ  نیماش
 روم بود لب زد:حاال روبه و به اطراف انداخت  یکوتاه  ینگاه بودم 

 خبره؟! چه  جانیا - 

 باال رفته لب زد: یبا صدا یکم  بار نیا د یازم نشن یپاسخ یوقت

 خبره؟!چه گمیم - 

  کرد یهوار داد م  نی همچن  یکی  یبودم وقت  نیهم  شهیخنده، هم  ر یزدم ز  بلند 
بگ  یجلو  تونستمینم رو  موقع  رم یخودم  با  رفته    تیو  باال  ابروان  با  بزنم،  ساز 

 که من گفتم:   کردینگاهم م

 بلند تر نعره بزن دگ.  - 

بود   یدود  نکیکه پشت ع  ییهابا سرگذاشتن چشم   دفعهنیهمان هم شد ا  که
 نگاهش کردم و لب زدم: 

 . نیآ...آ آفر - 

هدف  بود!    دهیکش  گر ی گذاشتم که نگاهم حاال، به سمت د  شیاز جلو  یبه تند   و
با اون    کهن یشدنش و ا  کیبا نزد  دهیبرام خند   ی آرتام  حتما  االن کل  که نیخدا ا

پا تند   شد یرد م  میاز جلو  ید یسف  ینیکه ماش  یهم زمان صدام کرد، در حال  سه یپل
  نم یها بهم برسن سوار ماشاون  تا و    نیافتادم رو ماش  ،یپرش جهش  کیکردم و بد  

 . شدم یو استرس داشتم خفه م  ینفسیشدم و گازش رو دادم از شدت ب

 (نای)سات
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رو  پا ا  یپا  یاز  از حرکت  و  رد کردم  بهم رستادم یچپم  ساُلن   یختهی. سکوت 
 خته؛یبهم ر  یدر الفبا  دهیدوخته شده چنان انحطاط کش  یکه با دهن  مارستان،یت

  زد،یم  ادیچنان فر یزوال  یآهنگ  خواند،ی. سکوت را م خواند یرا م  یکیتار  بایاما ز
 !ادیز  یلیمشکوک بود، خ

و با   شد ی دوال م وار یدرو د یاالن در قفل نبود راحت بودم. نگاه مستلزمم رو اگه
دو    نی. اختیریبهم م  شتر یذهنم ب  یمعادله  خوردیکه به چشمم م  یزیهر چ

. در فکر  یقبل  یجدا بافته شده، از روزها  یروز مغزم و ذهنم راحت بود؛ تافته 
به در    ی کوتاه  یسپس تکه  و  د یکه قفل در چرخ  دم یبلندم کش  یبه موها  یدست

 زده شد.

شد. با   انیچهارچوب نما  یقفل ثابت بود که قامت نهاب رو  یدرست رو  نگاهم
روم نشست و لب بهمکث نگاه به ساعت انداختم. چند قدم جلو اومد و بعد رو

 زد:

 !ه؟یات چنقشه هیبق - 

با دستم ضربههاش فرو  درون چشم   یاناگه   باتاالق بود!  به م  یارفته    ز یکوتاه 
تا مبادا   بردم یو دستم رو سمتش نم  کردیسمت چپم زدم. سرم درد م  یعسل
. با ادیدستش ن  خوردیوجودم از آن قسمت آب م  یکه دردها  ییجا  دردم   یجا
 لب زدم:  یمکث

 رازه! - 

 بود لب زد:  انیتوش نما یسرخ یهاکه رگه   ییهاچشم با

 جهنم. - 
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 لب زدم: طون یش یهامچش با

 جهنم.  یمگه رفت - 

 :د ی پرس متقابال

 !؟ید یمنم د ،یحتما  تو رفت - 

 خوشم اومد، لب زدم:  یلیکنه. خ  یباز خواستیبود م قشنگ

 رفتم. - 

 لب زد: دوباره

 !؟ید یمنم د - 

 جمع شده لب زدم: یهالب با

 من تا ته جهنم نرفتم! قتشیحق - 

بدونه تا   خواستی. م دانستیم  یداشت که او به خوب  یمعن  کی جواب تنها    نیا
 شه؟یرها م یدر نصف باز ایآخر خط باهام هست، 

 بود؟!   ندهیآ   یگشته گم  ز یدر گوشم نجوا گفتن، او هم ن  میهاگشه تمام گم   ناگهان

، ددونمینم نه،  زوده. ممیتصم یو فردا رازه، برا رهید روز ی! امروز ظلم 

که    کرد؟یم یک معنا بود )مرض داشتن( ،اون چه فکربرام ت یجلسات ذهن نیا
 ! کنه؟یم  دایزود به روح و روانم دست پ قدر ن یا
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نگاهش رو ازم گرفت. با دست بهش اشاره زدم تا بره و   دم ینم  یکه جواب  د ید
 یهادر رو باز بذارن. با چشم  نیقبل از رفتنش تو گوشش آروم خوندم تا قفل ا

 زد و رفت. یشده تماشام کرد و لبخند  ز یر

  ی و نگام رو به سقف دوختم، سردردها   دم یدراز کش مارستانیتخت سفت ت یرو
 باز شروع شده بود.  گرنمی و م د یشد 

 تر از تصورم هستن. نفهم یلیخ دنیرس یاشخاص که به آخر م نیها اآدم  نیا

 *** 

 ( ی)راو

  ن یافکارش ا  ثیح  شود،یم  ینقاش  ستالیکر  ی  گاریجا س  یرو  دگانشید  بازتاب
سفاک کش شده،  هوا  پر  چون  ذهنش  و  است  داده  جوالن  از    دهیروزها  شده 

درونکردیم   تشیاذ  اشینادان  نگاه  با  شکسته.  را  عقلش کمرش  قنوط  به   ی. 
م   کیتار  یهاشعشه  داج   یلشکر  نوازد،یدرونش  رواز  رع  یگان   شهاندامش 

که تنها    لشیبه موبا  یجیمس  یکه پژواک صدا  شودیبلند م  شی. از جااندازدیم
  زند،یشور م نی! با دلهره که دلش چند ی آ یمرد چشم خاکستر، او را داشت باال م

درخشش   یگوش  یناآشنا باال  یشماره  یاما وقت   دارد؛یبرم  لشیه سمت موباقدم ب
 .کند یرا باز م جیگشاد شده و مس  شیها. چشمکند یم

حاال خودش  کند،یم  یخموش و وحش یهادقت شروع به خواندن چون متن با
: خواند یمتن را دوباره م  کشد،یپر م  شیکیهر    یها رو گم کرده است و براکلمه 

 ک،یباالخره ما هر  ست، یهام بد ن  قدر نی )سالم راکدتم نگران نباش آخر داستانت ا
 (میهم نوشته شد  یکه برا  میاز مرگ یانسخه
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و او هست که زانو   شودیسرد م  نیچون زم  یروانه  یگوش  لرزدیم  شیهادست
 .ند ینشیم نیزم یسست کرده رو

 *** 

 (نای)سات

که حاال حس    هیزیمتحرک، تنها چ  یلیدر روح س  ،یمارستانی در روان ت  یلنگرگاه
 .کردم یم

 خودم نگاه کردم از خودم متنفرم. به

اش نقطه قوت و اما نقطه ضعف،  مغز و قلب، چشم و دست...همه   نیوجود، ا  نیا
وجود رو دارم   نیکه ا  یجور فکر کردم که کاملم؟ اصال  فکر کردم تا وقتمن چه

به اسم دست و پا... طرف مقابلم با هدف   ینقطه ضعف دارم، نقطه ضعف  کی
که من با خودم   فهی ضعچه    نی ا  کنه،یفلجم م   ای  کشهیمن رو م  هان یاز ا   یکی
َشمیم تله   ک  شدم    یبه  شده؟!  آزما  کیپهن  باعث   یبرا  یشیموش  تا  مرگ؛ 
 بشم.  شرفتشیپ

 . میمرگ کی ما هممون  کنهیم یمرگن، مرگ با من زندگ یها نوعانسان مرگ؛

قبلم بهم دست داده. باز، تفکرات   یهارو از سرم جدا کردم دوباره حالت  هام پنچه 
 از مرگه؟! اصال چرا تو وجود اون متعلقه؟!  یالیچرا روان من سر ،یقبل

 یهاشن  یساقه دروغ! هنوزم رو  کی   ای  قتیحق  کیترسناک، آکنده تلخ،    یالیسر
قد  سا  هیمیلنگرگاه  رواَنم!  م  هیذهنم،  کوله کج؛    یهاحماقت  یرو  کنمیپهن 
 . کنهیبه دست، نگاهم م رهیگذشته چ  آور،ورهه  یاشتباهات
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بازتاب    یمرگ! تالتو  یمن رو روانه کرده رو   یاهی؛ سروان در شن   یکیاما تار  و
هانم در چشم  یاز پنجره  یمرگ، چنان در کنار  یچون به پاشده  ی اخگر  یشده

 . میرا خواهانه منم راض کرم یاز پ ی. روحم چنان آزادنگرد یفرط خودش م

اومده بود من معروف   ادم یکه دربرم گرفته،    ؛یریزدم از وجود تمام خط  یلبخند 
ام به تله   سا یخودم نگاه کنم حاال ار  یهی با زاو  تیبه موقع  د یهام بابه نقطه قوت 

 اتفاقه(  نیبهتر نیافتاده. ا

 نه یسرد  آ   کرهیدوم من در پ  مهین  یاچهیکردم. در  ینگاه کوتاه  نهیدر آ   میرو  به
گون تماشا  نقره  ینهیفراخ گشته، خودم رو در پس آ   یمحکوک شده. با نگاه  ز ین

 ی  برگرداندم. تمام مکنونات ذهنم به رو  یکردم، و سپس با غضب جان گرفته رو
تند، از   ییهانکردم و با قدم   نثارش   گر ید   یتا منزجرم کنه؛ پس نگاه  دهیتاب  نهیآ 

حبس کردم؛ تا    مارستانیدور شدم و خودم رو در اتاق ت  نهیبه نام آ   یچهار چوب
تند خودش تند   اتمی . وتر حد یفرود آ   کشانهیس  دگانم،ید  بی تمام وا  یافکارم رو 
 . کردیوادار م  دنیکردن نفس کش  یزندگ یو من رو برا رفتیم رو نشانه

 *** 

 ( یساعت بعد )راو  چند 

 ر ی. حالش متغکشد یم  تر ن یی و کالهش را پا  شودیرد م  یریکث  تیکنار جمع  از 
 از زهرش کاست کند.  تواند ینم شیهادر رگ  افتهی جیاست. زهر رو

تنها  کشد یم   یقیعم  نفس باد سرد  کی .  که   ند،ینشیصورتش م  یرو  یلحظه 
هست. تفنن کردن را دوست دارد؛ اما گنجفه خوردن را    ادآور ی  شیرا برا  یزندگ
را دارند،   نقادانه  یهای ژگیو  ن یاز جنس او ا  یهست، افراد  طور نی. همدوستد ینم



 

 
332

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

. بعد از جدا دهد یقرار م  ییدر مقابل دورو  یهاکه آنها را اغلب به صورت نماد
فکر    هادهی. مثل سراب درسد یم  یکیتار  گر یبه سره د  ،یکیسره تار   کیشدن از  

 هست که گذرانده هست.  یکیتر از تارروشن یکیتار  نی. اکند یم

و حرکت   د یایتا به خود ب  زند یم  یصورتش مشت محکم  یرو  یکیتار  یعرصه 
 یهاسه ی. تمام چرک نوشودیحس م  شی پاها   ر یآتش جهنم ز  یها. نواککند یم

اعتراف کند در   د یاما با  درخشد؛یدر فارغ چشمانش م  ز یدستش دوباره ن  نیپرچ
  دارد یبرم  که  یگری! با قدم ددهی که حال هست، نترس  یقدرنیا  وقتچیعمر ه

انگ  بتیبه ه  یو نگاه  کند یبرخورد م  یمحکم  ءیسرش به ش انعطاف    ز یشبح 
 او سراغش آمده! دوزد؛ یم شیروروبه

. هوا در خود  دوزدیم  شیروروبه  یبه شگرف زنده  یرا باال گرفته و نگاه  صورتش 
قرار گرفته. و   شیروکوک شده در دست شخص روبه  اشیکشاک  شود، یمچاله م

. در د یبه کمکش درآ   یانتیاست، سوس  ز ی گر  گهی. دکند یاو را دعوت به هبوط م
  هیکه سا  د یآ یبرم  جلوبه    ی. قدمشودیمدرون شورخگن    شتر یب  یآن ناسور  کی

تار روبه   رونیب  ی کیاز  در  و  دختر  شیروآمده  ناگهان؛  با    یقرار گرفته  نوجوان 
و چشم ب   یهاگونووان سرخ  ن  شباهتیسبز، که   پندارد ی. مستیبه دخترش 

م  یکار   د یبا  ست،یبایم پر  را  اشمئزازش  چاله  تنها  شده  اما خشک   کند یکند؛ 
با  دخترکش حاال شونزده ساله با   شود؛یم  کشینزد  یاشک  ییهاچشمست.  اما 

طول   قهیچند دق  هانی. تمام اشودیمحو م  هیو سا  شودیم  دهیبه عقب کش  یدست
ستا  ک ی. او تنها  کند یم  یسرباز صفر را باز  ک یاو حاال،    ی. زندگکشد ینم ن  غم  د 
گر  اوست. ز ین ز یت یی. بزخوکند یم فایرا ا ز یانگ  نظار 

 *** 
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 )عارجون(

زن، وارد خونه    کینظر داشتم که دو افسر مرد و    ر یفارغ، اطراف رو ز  ینگاه  با
ها سوگند سکوتش را خورده و لب  از آن  یکیشدن. با تعجب نگاهشون کردم که  

 زد:

 ست. خونه  نیتو ا  کایبه نام ال یشخص - 

 تکون دادم و در پاسخ لب زدم:  ینگاهش کردم و سر یزیت با

 !؟یبه چه جرم ،یبله هستن ول - 

از هم باز شد و    کشیبار  یهارنگ مرد نگاه انداختم، که لب   یریق  یهاچشم  به
 لب زد:

 قتل.  - 

  افت ینفر هم او را  شد و با نگاه من، نگاه اون سه  ر یها سرازاز پله   کایموقع ال  همون
اش هنوز شوکه بود که  وشون قد عقل کرده بود. نگاه فراخ گشته ر که حاال روبه 

 گون دور مچش بسته شده و او را بردند. نقره یدست بند 

 *** 

 (نای)سات

تند   هی توده گشت روان شدم، که حس کر  یتیکنار  جمع  از  شد و   دهیدر غربالم 
 درخشش داد. میگوش  یصفحه یدر باال یاسم

اسم عارجون تماس رو وصل کردم، که بعد چند سرفه صداش رو صاف   دنید  با
 کرد و لب زد:
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 رو گرفتن!  کایزود خودت رو برسون، ال نایسات - 

 قطر، لب زدم:  یمایو با س ستهیرو را گرتعجب روبه با

 گرفتش؟!  یک  - 

 بود نطق کرد:  ز ی آمکه تجلل   یمکث با

 مامور اومدن و به جرم قتل بردنش. نیچند  - 

و صراط گام   یموضوع، گوش  دنی فهم  با قطع کردم  به روش  رو سمت رو  هام 
 شناخت داشتم عوض کردم. یادیکه ز  یمکان

 *** 

 (کای)ال

 یاسرمه   یقرار داد و پس از باز کردن در آهن  یزن، من رو مقابل سلول  یمامور
 رنگ، ُهلم داد داخل و رفت.

در دست  ییتاکپو  با اومده  در  به وجد  به  رو  ج   دم یکوب  یآهنهام خودم    غ یو 
عارجون که قرار بود    یدهیچیپ  یهماهنگ  ن ینبود. از ا  یچیاما خبر از ه   دم؛یکش
 متنفر بودم! ره،یقرار بگ یمثلث یه یدر پو 

نمناک، با اتاق خو گرفته بود نشستم!   اشه یکه سا   یبزرگ نما سرد  یصندل  یرو
سازگار   لمیبا م  یچی چرخوندم. ه  ام را دوباره در حدقهشده  یحاکیبر  دگانیو د

! که ابروهام به شدت باال رم یبگ  یعصبکی ت  شد یباعث م  یناسازگار  ن ینبود و ا
 . شدند یم نییپا
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  تونه ی آور جدا کنه. اون مخفقان   یفضا  ن یتندتر عمل کنه و من رو از ا   نا یسات  کاش
  ی ول  ره؛یبگ  یها رو در دست بازبشه و اون  نیمختلف عج  یهاها با جنبهبا آدم 

 دمید  یجورواجور  ی هاآدم   جان یاومدن به ا  یموقعه  فم،یمن هنوز خودم بالتکل
و دعوا راه انداخته بود. نگاهم هنوز    دحاضر شده بو   یارهیت  یبا رکاب  شیکیکه  
م  یرو را  بود  گرفته  خوک  که  صورت    ست،یزیسطح  که  مامور  همون  که 

َابروآلود و چگوشت  داشت، وارد شد و مچ دستم رو   یمعمول  یرنگهیس  یشم 
 کیتار  یروانداختم و به راه  نیزم  یخورده  قل یگرفت و کشوندم. نگاه به کف ص

کردم. در   یداشت نگاه  یرونیب  یکف دست، تابنده  یو تنگ که تنها به اندازه
و اون سمت داخل    میقرار گرفت   گر ید  یفکرها سردرگم بودم که مقابله در   نیهم
 اهیس  کی ! در مقابلم  ستادیجا او همون   دیکرد و خودش در رو بهم کوب  تمیهدا

آب، کنارش و دو   یبطر   کیبا    یلیمستط  یو صندل  میپهن و عظ  کل یپوش، با ه
فرد   یرووبهبه انحطاط خودش گرفته بود. ر   ز ی خشک که هردو مقابل م  یصندل

بود آروم پچ   نایشد. بله! سات  دهید  اشافهیکه ق   ستمیقرار گرفتم و صورتش را نگر
 زدم: 

 بشه؟! یقراره چ - 

 کرد:  نطق

 وار یبود، اون د  یقفل بود، هراس نداشته باش؛ چون اگه باز نشدن  یاگه در  - 
 . شد یم

 ام لب زدم: نموده ل یحرفش رو که تحل یمعن

چرا   دونمی من اصال نم  شه،یتموم نم  یزینشه خونر  دایتا زخم پ  یول  دونم؛یم  - 
 !جام ن یا
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 و گفت:  د یکش  یقیهوا شد و اون نفس عم یراه یحرفم سکوت با

جنازه   -  برل  یدهیپوس   یچون  و  شکاف  دایپ  انیصدرا  بعد کالبد  و  اثر    ،یشده  و 
 ت زده! گول  یکیکه در پنجره لباس، هرچه بوده اثنان شده به تو و   ییهاانگشت

بود؛ مانند   ستادهیا  ن،یموزائ  ییایکه مانند موم  ستمیتعجب صورتش رو نگر  با
 اطالعات! یافشا انگر ینما کی

نه؟! من حق بودم! اون قصد جونمون رو کرده بود و اعدام   رم،یقرار بود بم  االن
باشم   یراحت شدم هر چ  رم یبم  ستیباره که قرار ن  نی قانون نبود. از ا  گه یهم د

 . نام یخواهر سات

بود   یااز رنگ سرمه   یفیکه ط  یزیبه م  رهیدر سکوت خ  نییطور با سر پا   همون 
 یبار عارجون بود که با صالبت رو  ن یمجدد باز شد و ا  یکه در آهن  ستمینگریم

م   نیزم  یوهال نگاهکاشتیقدم  سات  ی.  خ  نایبه  همچنان  به   رهیانداختم، که 
با کش بود که  چشم  یصندلشدن    دهیعارجون  عارجون،   فام  یشکم  یهامقابل 

 هام رو خوند و گردوغبار مغزم رو هوا داد.چشم

 و رو به عارجون لب زد:  ستیهم کنارم نشست و ساعتش رو نگر نایسات

 !؟ یکه گفتم رو آورد  یزیچ - 

ا   یلیمستط  ز یرو وسط م  یزده و خاکنم  یاروزنامه  عارجون بار    نیگذاشت که 
 :د یرو به من لب کوش نایسات

 تموم کرده، درسته عارجون؟!  یش حقوق بوده و درسش رو جهشعارجون رشته  - 

 رو گرفت:  نایبه حرفش زد و ُلپ حرف سات د ییبا سر تکون داد تا عارجون
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 کرده...رهام بوده!   ت یبوده که شکا یک  دمیفهم نکهیبله و ا - 

اون بودم    شیپ  ی...فقط وقتکرد  یادآوریچند بار پلک زدم، مغزم بهم    یناباور  با
به چ ا   یزیدست  از  بودم. قصدش  آوردن    نی زده  به دست  بود،  کارش معلوم 

اتاق    یکه در تنگه   یبعد از سکوت  نای! ساتم یدونستیکه ما نم  یزیهم...چ  ا ی  نایسات
 آلود بود، با پوزخند لب زد:وهم

 خودش پهن کرده.  یو تله برا - 

گردش    یهاتراش و اون چشم صورت خوششده به  ز یر یتعجب و فراخ نگاه با
 که ادامه داد:  میکرد

به خوب  کایال  -  ت  یوقت  ادتهی  یتو  که    یی دهایکل  میفرار کرد  یمیقد   مارستانیاز 
قرار داده    یااستوانه  یلوله   یکه رو  یاانفجار بود فعال شده و اون دکمه  بیمه

  مارهایب  هیمنفجر شد و بق   ر یشده بود رو تپش زد و فقط اتاق من، تو، تپش و مد 
 .می رو هم مرخص کرد

خاک گرفته   ینگاه مکررش روش نشست و که با گرفتن روزنامه  یسردرگم  با
 رو نشونم داد و بعد ادامه داد:  یزیچ

نیموقع فرارمون د  ؟ینیبیرو م  نیا  -  با از خودمو   ییهایا  ا  اتاق بود که  تو  ن 
ها ثبت شد، و روزنامه  مارستانیت  یاسم ما به عنوان مرده در پرونده  بیانفجار مه

 ! کنهیم  هیرو توج نیهم هم ممونیترح هیاعالم

 ی همه چ  م،یقبر دار  کنه،ینامه فرق مو اسممون هم تو شناس  میاما مرده   یعنی
 ! میتا ُمردکه ما سه  کنهیثابت م



 

 
338

رمان ک ی رمان اصالت مرگ | ناز کاربر انجمن   
 

 کا یال  سیپل  شیکرده و چون عارجون اسم تو رو پ  تیاز تو شکا  کایبه اسم ال  رهام 
ا بود  نم  کیو    یینجایخونده  اثر   تونهیمرده  اون هم  باشه،  انگشت داشته  اثر 

که رهام تو    کنهیاثبات م  نیآدم بکشه. ا  تونهینم  ای  ده،یانگشت سوخته و پوس
  ان یصدرا و برل  یشته و حتدا  تدس  مارستانیت  ر یمرگ مشکوک تو، من، تپش و مد 
 ی زندگ  گهیو با اسم د  مینمون از قانون آزاد شد رو هم اون کشته! ما با کشته شده

 ! شهیرهام هم باز م یتو پرونده ی. با باز شدن پروندهمیکرد

صورتم    یاز لبخند رو  یرفته بود؟! طرح  ادم یچرا    کردم،یدهن باز نگاهش م  با
 یکار بود ول  یرو  یباطل بودن و جعل   یبود. مدارک اصل  ید ی شد، هنوز ام  دهیکش

 بود؟ دهی چیدر مقابل من پ قدر ن یا نایچرا سات

 *** 

 ( ی)راو

از ترس   یسمفون د،یآلود خواهرش چرخصورت گوشت  یمهیضم  یرو دگانشید
چرا ترس    ش یو اما خو  کردیرو حس م  کردیخواهرش تعفن م  یهاکه در رگ 
  ا یقسمت ترس مغزش    هاششیه عارجون با آزماچرا؟ چون ک  کرد،یرو حس نم
عارجون   ،او بود  یبرگ برنده برا  کی  نیرو خاموش کرده بود و ا  داالگیهمون آم

که حاال   یالهیبود، ح  لهیح  کی. مرگ  یمتهم قشنگ   ز ی و رهام ن  شدیم  یخوب  ل یوک
 . زدیبراشون ورق م

 *** 

 ناشناس( /ی)راو
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از پاکتش    ز ین  گار ینخ س  کیو    چرخاند یم   شدهساختمان خراب  تیرا در ب  نگاهش
نزد به دهانش  رو  اون  با دست چپ  و  آورد  لب  کند یم  کیدر    ی هاو سپس 

 ی قیرنگش رو روشن کرده پک عم  ییرو از هم فاصله داده و فندک  طال  کشیبار
لژ که    داردی به جلو بر م  گر ید  ی. قدمکند یو دودش رو فوت م  ردیگی م  گار یاز س
کم  یرو  هاشن یپوت کش  یآسفالت  باران  از  قدم شودیم  دهینمناک   یها . 

پ  د یسردش متضاد است، امروز باخون   یناموزونش با چهره   ون ی بفهمد، شاه و 
 خواهد بود! یک  یباز نیا

کرده   شوانهیافکارش د  دهیگرد  نیشدن حسرت در دلش و واپس  ل یکه با دخ  اون
 شبح است؟! یکه به طور مجهول  یشخص ای

برداشته و با    گر یروش قدم پس از قدم ددر افکار، بدون نگاه کردن به روبه  غرق
گز که در اثر ضربه گز   شیشانیبه پ  کیو دستش رو نزد  کنهیبرخورد م  یشخص

کنار    شیهاو سپس دست  زند یزل م  شیروو به شخص روبه  کشد یم  کند،یم
 دهیپوش  نش یریاست که اون شب دشمن ز  یمان لباسلباس ه  نی. اافتد یبدنش م
فاصله دارد،   شیاز زانوها  یکه کم  یبزرگ  یهان ی، پوتچرم و چالک  یبود، لباس

  یرو  یشخص بدجور  نیدارد، ا  یادهیکش  کل یاست. ه  اهیس  شیهاسرتاسر لباس 
 پوشاهیتا او را از پا درآورد. شخص س  شودیتر مو پررنگ  رود یراه م  شلهیمخ

تنها کم با گام   شیظاهرمشخصات    اهشیس  یموها   یکه   ی هانگاشته است، 
 : کند یشده کنار گوشش موعظه م کیصدا دارش بهش نزد 

که تو رو    رسهیم  ش یبه آزاد  یدخترت تنها وقت  ست،یمرگ دشوارتر از تولد ن  - 
 نداشته باشه. 
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 ی . دستشودیهوا محو و محوتر م مظن در مه  یهام از او فاصله گرفته و با قد  و
تر در هوا پخش شده و از  هاش تند و تند و نفس  کشد ینمناکش م  یهابه چشم 

 .گذرند یکنار گوشش م

پالت  کی  او رفته  نیحفره  باد  هم  یهادر  بلغور کردن  با  چند کلمه    نیمغزش 
 کوبانده است.  شیزندگ کرهیبه پ یمسخوط افراشته و دارکوب

 *** 

 (کای)ال

 ن یاز ا  تونمیباعث که نم  یدر آهن  کیگرفته و تنها    یواریرو چند چهارد   دورم
  یهام رو رو. دستشهیفردا روز دادگاهه و متهم رهام م  ام،یب  رونیب  یلعنت  یجا

تنها   نایدو روز بعد از مالقات با سات  نیگذاشتم. ا  یدراز چوب  ی  مسطح سرد صندل
با   م  یشهیش  ک یمالقاتم  اون    نا یسات  ی شدهمات   صورت  تونمی قطور که  در  رو 

 ستم، یو بعدش من آدم سابق ن   گذرنیمفرح هم م  یروزها  ن یمشاهده کنم. ا
که از    یقدر دچار لگدکوب  نیا  میکه زندگ  کنمیبنا م  یفیرو فقط دور از کث  ام یدن

 ترک برنداره. جنبد یپس کفش چند نفر م

 *** 

 (نای )دو ساعت بعد، سات

که مهار ساخته    یصورتش، اون ترس  یرو تکون دادن سرم و براق شدنم روبه  با
مکرر نهاب قرار شد   یهابه اسرار   شی. چند ساعت پد یکش  شی بود رو دوباره به آت

کار اومده بود به اتاقم تا درمانم   ن یانجام ا  یبشم و اون برا  زم یپنوتیدرمان ه
 کنه! 
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مکثچشم   یرو  شی خاکستر  یهاچشم با  بود.  قفل  صندل  یهام  و    یاز  خشک 
که قرار بود با اون به ذهنم    یاله یمن بود بلند شد و وس  یکه همانند صندل  یسرد

به    یو به دست گرفت و بعد از مکث  دهی کش  رونیب  د یسف  ینفوذ کنه رو از کشو 
رو قدم  صندل  نیزم  یسرد  یسرعت  و  جا  دیرو کش  یگذاشت  در  دوباره   یو 

هام چشم  ینیهام رو به آغوش گرفتم و به او که در نمقرر شد. دست  شیفعل
  ی به خود داشت رو جلو  ییکه رنگ طال  یالهیوس  ستم،یمسحور شده بود نگر

عمل باعث شد چشم   ن یاون نگاه کردم ا  یهاصورتم گرفت؛ اما من فقط به چشم 
ب با  خودش  و  بدزده  ه  یحواسیازم  به  خودش کرد.   کردن  زم یپنوتیشروع 

 انگار. شد یکه در دستش بود جدا نم  یا له یهاش از وسچشم

نابغه بودم. اون    یریگحرفه به طرز چشم   نیخودم روانشناس بودم و در ا  من
اون با   شد یباعث م  زم یپنوتیدر حالت خلسه قرار گرفته بود. ه  یاالن از نظر ذهن
حاال در دست   شیزوقت بگذرونه. امواج مغ  شتر یب  فشیتحر  ایخاطرات کاذب  

 آرام پچ زدم:  یو با صدا  دم یکش  کمیبار یهابه لب یمن کف کرده بود. زبون

 تو....  - 

که نشده    ار یخشک شده، ناهش  یهام تموم شد اون رو در حالتحرف   که ن یاز ا  بعد 
دست کرده    لشیدر تخ  یکم  نی رو داشت و ا  هاشدهیبود، اما قدرت تجسم شن

 بودم به ارمغان در اومدم.  دهیکه کش  یابود به هر حال من، درون نقشه

بهش کردم. فکش منقلب گشته    یرو تکون دادم و بهش اشاره زدم و نگاه  دستم
اما به خواستم عمل    ست؛ینگریگردش هنوز من رو م  یخاکستر  یهابود و چشم

 رنگ یکرد و با سرعت به سمت در رفت و از اتاق خارج شد و در بلندقامت کرم
 .د ی رو بهم کوب
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  وار یچند روز د  نیهام به نواب در اومد، ادر گوش   غیج  یجام پاشدم که صدا  از 
ترک برداشته بود، خوک گرفته بود و حاال با باال اومدن اون    هاوانهیانبار مغز د

هم رو بچسبن. سرم رو تکون دادم   یگرفته، باعث شده بود خرخره کخو   ر یضم
 کیانداختم و با نزد  یداشت، نگاه  رار اتاق ق  یکه در انزوا  یابه پنجره  الیخیو ب

سرد صورتم رو لمس کرد و من نگاه   یضرب بازش کردم. هوا  کیشدن بهش با 
و نهادها از رهگذرها    بلند، پر از نمونه  یابون یرو به پشت پنجره دوختم. خ  اهمیس
 .د یرو رو به رخم کش ادهیپ

 *** 

 ( ی)راو

زن  ینور قامت  از  جلونقاب  یمقرر  حت  شیرو  یدار  اون  اومد.  در  نهال    ی به 
تهد تابش بود رو هضم کند.    ینور  یکه درست رو  یهلوگرام  نیا  دونستینم

صفحه از  رو  دستش  داده،  قورت  رو  دهنش  عمق    یهلوگرام  یبزاق  بدون 
ا  شیروروبه ا  نیرد کرد.  اتاقش ک  یجاساز قسمت  یرو ک  لهیوس  نینور،   رده از 

م فکر  اون که  بطن    یباز  نیا  یبرنده  کردیبود؟!  درون  هنوز  خودش هست، 
 : زند یمکه زن لب   آوردیدر م یباز بهیخودش غر

 دارن نه؟! یمتفاوت یهاها چهرهکلمه   - 

 ن یمالقات فقط ا  نیا   یبرا  لمیدل  ،یعمل عوض کن  نیرو به ا  د ید  یهیزاو  د یبا  فقط
 بار دوباره دخترت رو بهت نشون بدم.  کی خوام یبود که م

هستم که   ینیچون من دورب   یکن  یازم کار  یوقت تالش نکن پنهان  چیه  درضمن
 رو از بره.  تیلحظه از زندگ کی یهر لحضه حت
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 نگاهش با او لب زد: صالیحرف لبان نازکش را تر کرد و با است نیا دنیشن با

به دخترم،   دنیو نرس  دنید  یتشنه برا  ، یتشنم بذار  ،یکن  صمیحر  یخوایتو م  - 
بایکن  وونمید  یخوایم انجامش داد  د ی. خب   ک یشدم. کاش    وونهی...دیبگم 
 . یدادیرو حداقل نشونم م تیلعنت یو اون چهره ینبود  یمخف نیورب د

داد که در   کردیکه رنگ بنفش افشا م  یسپس نگاهش رو به نور بدون عمق  و
سبز پشتش مشخص   یهابا نقش بلند و چمن  یبا دختر  یااون پشت سانحه

 ! گهید نهیهم د یبه زغال کرده بود اشتباه د ل یها رو تبد اون یاهیبود؛ اما س

 کالهش رو در سر درست کرده لب زد:   شیروروبه زن

 قت یکه بتونم حق  دمی قدر دروغ شن  نی! اه؟یچ  ی دونیم  دم یدروغ شن  یلیمن خ  - 
 . یبهم دروغ گفت یلیرو متوجه بشم و تو در گذشته خ

متحرک   د و سانحهش   ر یانداخت؛ اما د  یشده نگاه   انیکه دروغ ب   یقتیبه حق  اون
 هاش محو شده بود. چشم  یاز جلو

 *** 

 (نا یروز بعد/ سات کی)

قل  نگاهم از  پرونده  تیبراق  ی لیرو  به  و  دوختم،    یمجاب کردم  دستم  درون 
  ی مایکوتاه به س  یکه تمام مدارک رو در خودش جا داده بود. نگاه   یاپرونده

لب  یهاکردم، چشم  انیبرل موها  ش،یگوشت  یهاگردش،  و  روشنش   یصورت 
ا  ز یاز هود و پوچ هوا گر  یقیبلندش...نفس عم   ی دفعه نگاهم رو رو  نیکرده. 

 یهالب   یقرار داشت دادم. زبونم رو رو  تیاز صراح  یاکه در سلسه   ییهاادهیپ
من رو   م باکانهیناشتا رو داشت و گزاف افکار ب  گار یس  یدهنم بو  دم،یکش  کمیبار
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  ن ی در ا  ینیسیهام در بند شده؛ اما چالک قد . گوشدادی مالشعاع قرار  در تحت  ز ین
و   شد یگمراه م  تیاز محکوم  یرهام منجر به ندرت  ز نظر داشتم. امرو  ر یرو ز  ثاقیم

 . دواند ی رو به عرصه م یانهدام معضل

چون لبم به شکل در اومد، امروز و چند ساعت بعد رهام    یا چهیدر ماه  یلبخند 
از عقل    ی قلیفکرها ص  نی. در همشد یبه متهم بدل م  یاز شاک  افت یخود    یجا

در پشت سرم نگاهم به عقب   ییهاقدم   یصدا  دنیکه با شن  کردمیصاف رو بنا م
ده  فشر   ییبندهادست  کهدوختم    ییکایم رو به الشده  ز یر  یچرخانده شد و دو گو

. آروم سمتش گام  شد یدر دست با دوتا مامور به سمت سالن محاکمه برده م
از گروه تبهکار بود پس ربوده   یکنارش قرار گرفتم. اون سر  تیبرداشتم و در نها

 گوشش آروم پچ زدم:  ر یهرگز! ز شد،ینم

فقط   هاقتیعادت نکن، هراس از نبودن هم نداشته باش، حق  تیفعل  یبه جا  - 
 اون. شیدر تع نیو همچن قنیظه حقا لح نیدر آخر

که در اون   یگر شدم نگاههرو نظار   شیخی  یکنارش رد شدم و نگاهم دو گو  از 
من و اون سخت    ی برا  یادیمرگ رهام ز  یجی. خلق تدردم ی دیتنها حرص رو م 

 نبود.

 *** 

 ( ی)راو

رو دنبال   شینابود  یکه امضا  یزد، لبخند   ی. لبخند کردیجا مگردش را جابه  نگاه
داد که در اون اتاق نسبتا     یالهیاز آن. نگاه آخرش رو به وس  ز یداشت و اما اون گر

 بزرگ جاساز کرده بود.
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خون،    ینیمنجر از تبار عطرآگ  یتبهکار  یبرا  کرد،یدشمن کار م  یناخواسته برا  اون
 در نفس! یاکاسته  ،یستین یکه بود برا  یکس

و اون رو در   ادیشدن ب  یقربان  یه براو تا فرد مشخص شد   دیکش  یقیعم  ینفس
 رفت. رونیاز اتاق ب نه،یجا بب ن یا

 *** 

که آهسته پلک    یعارجون  رنگیریبه نگاه ق  ستمیکرده نگر  نی رو در مغز مز  افکارم 
در ُخلف   یثاقیم  شی به لقا  یارو القا بده، نگاه مقرر شده   میاز نگران  ی زد. تا کم

 ی هاهاش رو که توسط دستکشسر انگشت  یشاک  ی. رهام در جاجهتم ُسر دادم 
 ی . صداد ی بخشیاصطکاک م  نیوبچ  یلهیشده بود و در سطح مرر م  دهیچرم پوش
واحه  یهوهو و  از کنار گوشم گذر کرد  نفسم  زا  یاباد  قرنسرخ  یی از    ی هیرنگ 
. که با کردم یم  یگرنه یدم اژدر کالب  طهیفکرها ح  نیهام رو احطاط. در اچشم
در تصادم بود،   نیرنگ سطح زم  یانعکاس کرم  یکه رو  ییهادر و قدم   ژ یق  یصدا

خورد چرخ خورد و    چرخ  اهمیمغزم. نگاه س  یایخن  از   یقیگوش سپردم به مض 
 سال ان یم  ی. مردستمیکه تازه در سالن محاکمه حاضر شده بود نگر  یقاض  یرو

ته  ب  ی ابروها  ،یآب  یهانرم، چشم  شیربا  و  موهاش   ینیپر  دست    کی کلفت، 
خوب رصدش کردم    یبود. وقت  یجذاب   ر ی هم داشت، پ  ییبود؛ اما رنگ حنا  د یسف

بزرگ خشک نشسته بود گرفتم و دوباره دوختم    یکه در صندل  ییو جا  و نگاه از ا
رهام تمام   یبه  سلباس  یکه  و  چرم  موها  اهیهاش  دارش  موج   اهیس  یبود، 

 یا بود. هاله   اهشیبرق خاص در نگاه س  کیصورتش درهم بود؛ اما    د ی درخشیم
  لش یتنها دل  هک  یاپرنده  یآلود بود. آلوده به هوااز نوسان اون رو نگاه کردم فضا

اما نه   کا؛یگو بود، همانند البذله  کیاون    شکیمرگه. ب  یبه بال زدن پمپاژ بو 
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محکمش    یبا صدا  یکه قاض  دم یاز فکر کردن دست کش  تر نیی پا  یادیمثل اون ز
 در سکوت حاکم شد.

بود؛ اما من لرزش    ستاده یکه صاف ا  دم یدیخواهرم رو م   یزهیپشت سر اندام ر  از 
که داشت   ییتنها بو  یلعنت  یواریچهار د  ن یحس کردم. ا  یدرونش رو به راحت 

رو صاف    کلمیهحرکت    کی. با  کردیهمه رو روشن م  فیآتور بود که تکل   یبو
به چ با   یزهایکردم و گوش سپردم  و حق،   از حقه   ین. معجودم یشنیم  د یکه 

 لب زد: کایال یشده جیعارجون اول اجازه گرفت و رو به صورت ته

 حرف بزن. - 

 صور نطق کرد: یکرد و سپس با صدا  یااول سرفه کایحرفش ال نیا با

 شونیهام رو به ادو قتل ندارم، حرف  نی در ا  یکه نقش  دونم یرو م  نیمن تنها ا  - 
جام رو   نیکه حاال با اسم اوت ا  یاسم شخص  یزدم )با اشاره به عارجون( من حت

 ! کاینه ال  ستاست،یاسم من آرت دم،یحاال نشن

ا  و بعد  ال  نیعارجون  قاضنامهشناس  کایحرف  به  رو  قاض  یش  با دقت    یداد، 
 ُلپ کالم رو گرفت:  عارجون دفعهن یکرد که ا  ینامه رو بررس شناس

م  نیهمچن  -  آرت  نینی بیکه  بد ستاتیاسمشون  اجازه  اگه  چندتا   خوام یم  نی . 
 کردم رو به خدمتتون عرض کنم.   یآورچند روز جمع نیکه در ا  یمدارک

ور   شیبا گوش  یکرد. عارجون کم  د ییموضوع رو تا  نیدست ا  یبا اشاره  یقاض
کرد. در    یهم بود رو پل تیشده و واقع  یسازرو که قبال  آماده یزیرفت و بعد چ 

که االن    ییهاسه یزدن کشته و بعد در کرهام چند نفر رو بدون پلک   وید یاون و
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ا  یزد. بو  ششیحامل جسد بود گذاشت و آت از  جا هم به    ن یگوشت سوخته 
 انداخت. نیچ مینیب

که   د یکشیم  یبلند   یهاسرخاب شده نفس  یکه تموم شد، رهام با صورت  وید یو
مکالمه  یداص از  شده  مافضبط  با  پول   ل یسیس  یا یش  تنها  نه  که    ییشوکه 
جان  کردنیم ا  یبلکه  بودن،  طن  ن یهم  محاکمه  سالن  چهارستون  در    ن ی بار 

 انداخت. 

  ی رهام اعتراض کرد که قاض  ل یتر شده بود. وکهم آروم   کایزدم، انگار ال  یلبخند 
 جون دوباره لب گشود: مدارک پرداخت که عار  هیبهش حق صبحت نداد و به بق

 ست؛ین  یمدرک  چیقاتل ه  ستایکه ثابت بشه خانوم آرت  نیا  یکه برا  نینیب یم  - 
نکته هم اشاره کنم    نیبه ا  خوام یهستن، آره. م  یرهام رادفر؛که شاک  یاما برا

و آتش گرفته که حاال قفل  یقدم  مارستانیوحدات( به ت  کایاسم )ال  یمن با بررس
رس آرش  اون  دم یروشه  اتاق  در  ن  نی ا  ویجا  آوردم،  دست  به  رو  از    یمیمدارک 
وحدات،    کایسالم بودن. خانوم ال  هان یخداروشکر که ا  یها سوخته بود ولپرونده
شکا  یکس اسمش  به  پ  تیکه  سال  چند  ت   شیشده  اون  مرگ   مارستانیدر  با 

و اسم رهام رادفر هم در    گهیدو نفره د  نیبا خواهرش مرده. همچن  یمشکوک
و    ستنیمتهم ن  ستایکه خانوم آرت  نهیبر ا  باتاث  ن یهست، ا  مارستانیت  یپرونده

وحدات و اون سه   کا یدر مرگ ال  د یهستن، شا  یقاتل و جان  کیرهام رادفر    یحت
بوده    نیی سنش پا شون یهم دست داشته باشن، هر چند در اون موقع ا   ینفر باق

بررس با  اما من  ا  یو  ت  شیکه آت  دمیهم رس  جهینت  نیبه    ک ی  مارستانیگرفتن 
مد   مارهایب  هیبق  ا یبوده، گو  لهیح و  ماف  اون  ر یهم مرخص شدن  با    ی ایجا هم 
اون هم   نیدست بوده و اون روز اون هم مرده. من در تعجبم که بهم  ل یسیس
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 کایشخص گم شده رهام رادفر چگونه جون سالم به در برده؟! و چرا االن با اسم ال
 ان یزن به اسم برل  کیکردن و بعد قتل دو نفر    تیرو شکا  ستایوحدات خانوم آرت

  ستا یخانوم آرت  یهایاانیشده و د  یجا هم بررس  مرد به اسم صدرا اون  کیو  
انگشت اثر  پنجره  یباق  یهابا  در  هستن.    یمونده  تضاد  در  هم  با  مکان  اون 

که با چه   ستمین  انیشدن در جر  یجا هم بررس  شده در سطح اون  ادهیپ  یهاخون 
  ن ی که االن ا  نیقربان کیبلکه  ستیمتهم ن ستایاومدن؛ اما خانوم آرت یییاانید

 . کنه  د ییهام رو تانفر رو سراغ دارم که حرف کی یجا حضور دارن. من حت

زهرآلود من رو    ییهاحرف اون رهام ُقلنج گردنش رو شکست و با چشم  نیا  بعد 
  م یکرده بود  نشیبر ا  د یکه تهد   یریش شد و مرد پبدتر حواله   ینگاه کرد که نگاه

 ده؛یخم  ر یپ  یقواره  مش،یجا کشوند   ن یبا صدرا کار داشته ا   روسیو  جادیکه در ا 
 یرو نمناک کرد و دست  ازکشن  یهالب   یاما هنوز هم مضحک بود. مقابل قاض

 شروع به حرف زدن کرد: دهیکش  دشیسف دست ک ی یبه موها

من شاهد چند قتل از طرف مقتول صدرا و رهام رادفر    گن،یراست م  شونیا  - 
م شکنجه  منم  م  کردنیبودم.  سازمان    جادیا  یروسیو  خواستنیو  در  و  کنن 

 دونم ی هان پخش کنن که نمخودشون که پر از دانشجوها بود اون رو در سراسر ج
 شدن رهام. د یباطل شد! بعد هم که مرگ صدرا و ناپد  روسیو  جادیشد و ا یچ

رهام اعتراض    ل یوک  یعنیمقابل    ل یوک  رمرد،یعارجون و پ  یهاتموم شدن حرف  با
 به حرف اومد: یکرد و با روترش

  کایهمون ال   ستایمشابه داشته باشن، من هنوز معتقدم آرت  یهااسم  توننیم  - 
 پرونده و قاتل اون دو شخص. ن یهست و قاتل ا
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رهام داد فکر   یدهیپربه صورت کبود و رنگ  یدر پاسخ بهش اول نگاه  عارجون
اون پسر همون پسر    شناختم،یبشه من اون رو م  ر یگغافل   یجورنیا  کردینم

بود. ما از اون    ز ی انگاون زن نفرت  یهادست  ر یاس  کایبود که با من و ال  ییکوچولو 
 بعدش... .  یول میجا فرار کرد

 *** 

 )چند ساعت بعد( 

از جا  یابد   تیو محکوم  کایآزاد شدن ال  با ب  مثل اون  ی اخفه   یرهام   رون یجا 
نه...    کایسلول رو حفظ بودم تمام راه فرارها رو اما ال   تمام اون زندان  من  م،یاومد 

. 

 *** 

 ( ی )دو روز بعد/ راو

ر   نشیآگخوش  عطر  دست  یورا  زد.  پاف  شاهرگش  و  دست  موها  یرگ   یبه 
را پشت گوشش زده، دستش   گوشیباز  ی خروشان از موها  یو جمع   د یبلندش کش

. د یکش  اشیوحش  یها پلک   به پشت   یاخط چشمش را لمس کرد و خط از گربه
 کشد یم  کشیلبان بار  یرا رو  یاو رژ نسکافه  ردیگیم  شیهاچشم   اهینگاه از س

لبانش مالش داده آن را پخش کرد و نگاه آخرش را از    یرژ را رو  یو سپس کم
شد.    اده یکرد و سپس پ  یگرفته، دوباره خودش را وارس  نشیماش  یباال  ینهییآ 

 .زدیبود که چشم را م یکیتنها تار ی کیدر آن تار

از    یارا لملمه   د ی. هر چه دکردیفراخ م  دهیدردست هم جنبو فرات دست   دجله
بود و سپس   یکیواق تار  یاش از شاق  سمسمه را گرفت که خانه   شیشم راه گلو خ
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او انجام    یبرا  خبر یکه ب   یمنتظر باالخره شخص مد نظر فارغ از کار  قهیچند دق
و  د یکه بچرخد مچش را کش  نیگرفت. بدون ا  یکیاو را در تار  ی  داده بود مچ قو

 ک یبا مچ    کردیم  یرویاو پ  مچ آن به راه آمد.  یدر پ  ز ین  یمرد چشم خاکستر
شق و رق شده    یکلیبا ه  یخاکسترمرد چشم  کیکه در حصار انگشتان بار  یدست

که مد نظرش بود برداشت و سپس مچش را از پس   ییبود. قدم آخر را به جا
  ش یرواو زد. مرد روبه  روز یپ  یبه چهره  هیکر  ی ند و لبخ  د یکش  رونیاو ب  یهادست
 یرا لمس کرد که امشب برا  یسالح سرد  شیهازد و سپس انگشت  یپوزخند 

او   اهیجوهر  س  یتنها برا  کیشل  یمرگ او آماده کرده بود. خشاب ُپر اسلحه برا
سالح چشمان او را از دور لمس کرد    کیاز شل  یاچه یکه در  یبود؛ اما ناگهان زمان 

 نطق کرد: ییاز خودستا یبا چاشن

 ... . ...صبر کن! صبر کن اگهیه - 

 ساخته ادامه داد:   شیدوباره برودت مرگ را در فضا تع زشیست یهابا چشم و

با مرگ    سا یمکان ار  ی شده تو  یجاساز  یها بمب  فتهیب  تاک کی اگه نبض من از ت  - 
 . شنیمن فعال م

  زند یم  یاُپر مرد در هم گره خورد و متعجب در آن مساف، با آن خنده   یابروها
 :د یگویو م

 !؟یجورچه ،یگیم  ی! چ؟یچ یعنی - 

که در مچش است،    یریگو با نشان دادن نبض   زند یبه سوال مقابلش لبخند م  او
 نطق کرد:  یسفارافزا
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ر اون جا که خودت د  ییهاوصله به بمب   رهیگیکه نبض من رو م  لهیوس  نیا  - 
 .یکرد  شیجاساز

. مرد همچنان مبهوت با به نگردیرا م  یبا لبخند واکنش مرد چشم خاکستر  و
 :د یگویآلود پژواک داده است، ممه  یکه در فضا  ییزهایچ اوردنین ادی

 .یگیدروغ م - 

سکوت کرده به او    شیو صامت در جا  زندیم  یبه پاسخ طرف مقابلش لبخند   او
 . نگردیم

 :کند یو با لبخند نطق م  کشد یکوچک قامت او م  یشانیسالحش را در وسط پ  مرد

 دعات رو بخون.  نیآخر - 

مردک   یهاکه چشم   کند یبازش م   یو وقت  فشردیرا در هم م  شیهاچشم   نایسات
که از    ییهاو درست در مقابلش با چشم  رودیم  یرو به خاموش  یچشم خاکستر

. نگردیرا م  ردیگیاو را فرا م   شید از مچ پا که صور سر   یزده بدن   رونیاش بکاسه 
پ  یدست نزد  یروزیبه  با  و  داده  تکان  هوا  ماش  کیدر  شوفر  طرف  به   نیشدن 
کرده است را   میمرد را تعظ  وبیقبل درست مغز مع  قهیرا که چند دق  یسالح

 را پر کند.  اتیح یکرده که شکافا  میتنظ ی. اسلحه را جورنگردیم

شده وصل است و اسلحه با استفاده   میفرمان تنظ  یکه رو  ی به کس  کیشل  د یکل
شل او،  نقشه  کیاز  طبق  درست  آو  یکرده  چ  اش ختهیمرگ  پ  ز یهمه   یرویرا 

 . دهد یم

 .زند یرا هم م نیمرگ ماش یرا در هوا تاب داده، دکمه شیموها
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مه  نشیماش انفجار  آستانه  یبیبا  در  نابود  یستین  یکه  خاکستر   یخود  است 
دل  ردیگیم  شیآت.  شودیم تعم  ییخطا  د ی گویاو م  شود،یپاک م  هال یو    ر یدر 

  دیآور، رخت بند پهن  یهاچمن  یکه رو  رودیم  یکلیاست. سمت مرد ه  نیماش
 نیچرک ی. زنشنودیاز پشت سر م  یگرید  نیماش کیالست یو صدا  دهد یجان م
.  ردیگیو در مقابل او قرار م  داردیاو گام بر م  یمصائب به سو  یهابا قدم   اتیاز ح
م  نایسات او  دست  به  را  خاکستر  چشم  مرد  کشتار  اثر    دهد یسالح  زن  که 

رو  شیهاانگشت م  ده،یآن کش  یرا  را  شل  کشد یماشه  مه  یگرید  کی و   بیرا 
 ی شانیدر پ  ی. شکاف بزرگکند یم  یمرد سالخ  یشانیپ  یسوراخ قبل  یساخته رو

 خون.  یخون است که تنها پرتوها شودیم جادیمرد ا

که در هم گره    ییابروها   کند،یرا بانمک م  نشیکه صورت پر چ  یبعد با لبخند   و
مسن   یکه حدود  نیبا ا  کند یم  باترشی ز  رنگ،یفروغ آب  یهاچشم  خورند، یم

زن    ن ی. ا کشد یم  نایسات  وبیاز پول را از دستان مع  یفیک  ختهیرا گر   نای است. سات
برا برا  ستی نمهم    شیمرگ  را  پول  آن  تنها  پسرکش    دنیبخش  یگزند   یو  به 

 است. مرد چشم خاکستر را کشته  کند ی . قبول مرفتهیپذ 

از کار انداخته   نیماش  ک ی.  کند یمکان ُجرم را ترک م  یطوالن  یهابا قدم   نایسات
تا   فعال   ر ی ، و غهک شده  ییهانیبا دورب  شودیساعت بعد خاکستر م  ک یکه 

را هم از مچش   ر یقاتل آن مرد است. نبض گ  ردیپذ یکه همچنان م  یجا. و زنآن
در ذهنش مجسم    زندیم  هم را    سایمرگ ار  بیو مه  کند یفعال م   ر یباز کرده غ

بمب  کند یم آن  روانفجار  را،  مرد   یگوشه گوشه   یها  دست  به  مکان  آن 
نبوده   ادشیبوده و    زم یپنوتیبمب ه  یسالح   یجاساز  جادیخاکستر که در اچشم

اش را پاره شده   کهی. جسد تماند یهم نم  یباق  یحت  سایاز ار  یاست. االن جسد 
 . ند یدوست داشت بب
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قرار    شیرو  شیپ  ز یرا ن  سایبار دخترک ار  نیآخر  یبرا  د یایب  جان یا  کهن یاز ا  قبل 
 ی تا زمان  توانستیم   د،یکشینقشه کشت را نم  نیا  د یشا  سایداده است. اگر ار

 زنده بماند.

 *** 

 )فلش بک_____چند ساعت قبل( 

. چرا او زند یسرنگون اتاقش را متر م   سایدر مواج است و ار  رامونیاز پ  یمدار
اما تا    اورد؛یاالن کار آن مجهول را تمام کند و دخلش را در ب  د یاست؟! با  امدهین

  ن یدار بر ادر اتاق هش یاز او همچنان است که زنگ ستین یآن ساعت شب خبر 
که پشت    یبلند فارغ از جالد  یهابا گام   فشاردیزنگ درب را م  ی است که کس

تا   کشد یهم نم هی . چند ثاندهد یرنگ را وا م یادرب قرار گرفته درب قهوه یرو
  ش یروزها  نیا  ل یشود؛ اما زود دخترش را از آغوش عزرائ   رهیها خمبهوت به آن

  ی از موها  یدر حصار بدن دخترش دم  کند یرا حلقه م  شی هاو دست  کشد یم
که چند   نگردیدخترک را م  یچهره  ینقطهبهنقطه رنگ دخترش گرفته    ییحنا

کوچولو و    ینیب  ،یطان یش  یسبزش، ابروها  یهااز اوست. چشم   یاوقت گمشده
ناگهان    یصورت گندم  اشیگوشت  یهالب اما  است؛  او  دل  تنگ  همه  رنگش، 

 ش یو سپس درب بدون آن که او بداند پ  شودیم  دهیس دلش کشدخترک از پ
 . داند یدر م یلوال یرا از پژواک صدا نیا شودیبسته م شیرو

 *** 

 )حال(
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بود و تا ته    زان یهام گردر چشم   اهیس  ی اچون شعشه   یها  از تار   ینور  یکهیبار
 شد. دهیکش  یکیتار

گذاشت. سرم   یقدم زدن باق  یبرا  ییشهر جا  نیا  یروح شدم، هنوز در جا  مثل 
از    ییهاشهیکه ب  یا آلود چون مخروبهگل   یرو تکون دادم نگاهم رو دادم به ژرفا

پا سوا   نیهام در اون نقطه انحطاط زماز آوره  یرو داشت. برهوت  یاهیس  دانک
رو من  و  موزائ  یاکاشانه  یکرد  گل   هفرسود  یهاک یاز  گذاشتم.  روپا    ی ها 

تن  ایبه گومخرو  نی ا  یهاوارهید از    یواریبودن چون عنکبوت چنبره بر د  دهیتار 
لبم به سطوت اومد.   چهیدر ماه  یو لبخند   دم یکش  یقیعم  ی. نفساهیس  یهاگل 

ماه با  م  هام چهیداشتم  رو    یدر هود هوا حجاب  یا . مهزدم یحرف  غلظتش  از 
 ... . د یبه چشم آ  مههمه  د یواداشت چون به وجود آ 

محوره   در  چشمان  یاپس  د  یدر  چونون  مانند  رو  اون  اشک  حباب    دهیکه 
 قرار داشتم. ساختیم

 یرو. پلک بستم و قطع اشک  یاهیاز آبستن س  دهیکش  یواهه  نیکردم ا  نظاره
  یکه طعم شور و تلخ  یجور  د،یآلودم تا شکاف لبم رسسرد گوشت  یگونه  یرو

مزه نکشرو  دست  اما  پاکشون ک   دم یمزه کردم؛  حتتا  مجبورن اشک  ینم  هام 
 برن تا جلب توجه کنن.  چیسرد به هخون 

هم در ُمخش قرار   ز یم  کی...چه خوب!  ی خشک و سرد چوب  ی صندل  یرو  نشستم
 یو سرد  نمیشلوار ج  بیکردم به ج  تی هام رو هداسر انگشت  ی داشت. با مکث

 نستایا  یرو لمس کرده، به دست گرفتم و بعد روشن کردنش برنامه  میقاب گوش
 پخش بود. یمجاز یهاکال  در شبکه   سایرو لمس کردم. خبر مرگ ار
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قدر   نمونده بود. آه...چه   یازش باق  یزی سوخته بود. چ  شیو همه چ  جسدش
  ی زیاون م  یدوست داشتم عطر گوشت سوختش رو نفس بکشم، دست بکشم رو

گرفتم    یبود. نگاهم رو از گوش  دهیاون چسب  یکه لباسش با پوست سوختش رو
  ش مخروبه قرار داشت. چراغ  نیچراغ در سقف ا  کیسرم که    یو دادم به باال

 پوشونده شده بود.  یمیس یورهابود که با ت  یکشت  یها مانند موتورخونه

 *** 

 رو به صورت ربکا داده در پاسخ به حرفش لب زدم:  مهابایب

مرگ و    نیکه ب  میزیرو بهت بگم من همون چ   نیا  د یبا  یول  ی درست حدس زد  - 
اجازه    نیمن بهت ا  ینپرس اجازه خواست  یچی. پس ازم هکنهیرو ُپر م  یزندگ
 . یکن  یو ساده زندگ  یبر دم یرو م

 *** 

 )عارجون(

 ! ده؟یشده؟! چرا رنگت پر یجواب من رو بده، چ - 

درون اون   شدم یو من غرق م  کردیهاش ساطع مچشم  یهام رواز چشم  عشق
 هم فشرد و با بغض لرزون جوابم رو داد:  یرو رو  دشیسف  یهاسبز، لب   یدو گو

 . موندم یاز اون دور م د یبا ،یگفتیتو راست م - 

 جواب دادم:  دهیلب از هم کوش  شیبه صورت مهتاب رهیخ

 .یطرفت رو شناخت  گهید نکهیخوبه، ا - 

 .دم یم کشچونه یم رو روانگشت سبابه یمکث با
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 . از حاالتش معلوم بود.کردیم  ینیدلش سنگ  یرو  ی...حرفشناختمشی اگه م  من

 ادامه دادم:  پس

 . ستیکردن ن  یدست ی! الزم به دست؟ی بگ  یخوایم یچ - 

 گفت:   د یدرخشیتازه درونش م یکه برق  یبا اون نگاه وحش رهیخ

 من...من عاشق توام. - 

هام روشن شد؛ اما از لحن که به کار برده بود درون ساقه چشم   شتر یده ر  یبرق
 انگار سختش بود. گرفت،یم مخنده

رو  رنگهیس  یچرم  یصندل  یرو  از  قدم  چند  شده  رنگ   یکرم  کیسرام  یبلند 
در چند    تینها  داشتیقدم به سمتم برم  کی من، اون هم  گذاشتم با هر قدم  

 قرار گرفتم و با عشق لب زدم: شیسانت

 از تو... .  شتر یمنم عاشقتم، ب - 

هام رو  و خودش رو انداخت تو بغلم. دست   د یکش  یغیج  جانیدفعه با ه  کی
 دورش حلقه کردم و گفتم:

 به عشقت اعتراف کردم. گهید نکهی خوبه، ا یلیخ نیا - 

 *** 

 (کای)ال
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 ه یزندگ  کی  یقدم رو برا  نیتوسط دست آرتام فشرده شد. من داشتم اول  دستم
پشت  یمخف وار  یخوب بود که د یلی. خذاشتمیم شیآماده پا پ یساده و معمول

 .کردیم یبه روم باز شده بود و من رو وادار به زندگ میزندگ

 *** 

 چند سال بعد(  ی)راو

 ن یا  یغبارها  دادیشده. باد م   ادهیپ  اشیزندگ  یمخف  یوارهاید  یرو  شدگانید
از    ی جهت داده بود، چند سال  ر ییبه لندن تغ  ه یچند سال را چند سال بود از ترک

بود که تپش و عارجون،   یچند سال  گذشت،یشدن رهام م   ی و زندان   سایمرگ ار
شده بود و    یبه اسم برف  ختر د  کی صاحب   کایو آرتام ازدواج کرده بودند، ال  کایال

سرشار از لذت واسه خودش برپا کرده بود. چند   یدور افتاده زندگ  ییدر روستا
داشت و او خوشحال بود خوشحال   کایال   یهارا چشم  یبود که شور زندگ  یسال

 افته یآن روستا قد    یهاهم واسه بچه  یاکه بود و نبود، مدرسه  یزیاز همه چ
بدون   کردند،یم  یبا نهاب در لندن زندگ  اومدیبر م  شیپاز    یبود و آن دو به خوب

داده    حیکه دوستشان داشتند او خودش ترج  یلیفام  چیبدون ه  ای  یمزاحم  چیه
فرار    سا یهم از مرگ ار  ینشود. کم  یزیچ   ر یبود از همه دور باشد تا فکرش درگ

را سوزانده بود و کنار گذاشته بود. در لندن   یو زندگ  ل ی . او کل مدرک و دلکردیم
نداشت که عامل  یشاخه درخت چیداشت. راست بود جهنم ه یبخشلذت یزندگ

 . سوزاند یسوختن شود، تنها جهنم انسان خود است که بشر را م

 

 !ی زیچ نمیبیشدم که نم گار ی س دود
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 .یز یدله  د یکردم نفس را در رنگ سپ  پررنگ

و دانست    د یرا، هرچه د  گرددی وقت پنهان نم  چیآن چه ه  د،ی د  د یو نبا  د یچه د  آن
  ی شد و اهل  یبرعکس را کرد، وحش  ایساخت    ل یتبد   گر یبه رنگ د  توانیرا تنها م

آشکار، متن   یرا آموختن همه چ  یرا. برعکس  دنیدر  یشد و وحش  یرا اهل  دنیدر
 ناشکار. 

 * انی*پا

 

 

 

رور  

 

  

 

 

ه سرررالره  یزمران  یهرااز رر نحس براز   ز یهمره خ  نره
که   سرتیاریز یهاا عا فه سرا شروریشررو  م

که به خشررج    یا اتفاقاتسررتیباور ن ررن  شیبرا
کور کور کرر    رینطر او را رر برابر حارا     یر ر

ه سرا   زمان که عا فه تاز    یاسرتا حا  بع  از نه
خو لرف ه است  لاش ه به  کش  یکه م  یبا ررر
 یراغ رل  لررنر  یا همره براز مبرریم ورشیحرا  
عشرررر    شرررور یزنر   م  یامرر   شرررور یتراز  م
  های لیو وصر  شرور  شروریبه جنون م  خ هیرم
  شررروریکه بر سرررر رما  خرا  م  یروار  انیرر م
  یا راس ان بر م ار غم لااررینم  یباق  یحرف  یجا

را باز    یمیق   یهازخج  هامطلر اسررتا قضرراوع
  ر ی ز  یتن  اف ر  یان ارا  بره را  م  یا خونرابرهکننر یم

رر    یرل  رهر  یظلج جران م  یهراکوبش قر  
پا    یمرر  بار ن یو ا  شوریپرپر م یرل ارل  یرس انه

که تمرا  معلوماع را منحرخ    لاارریرر عرصررره م
 اکن یم

  رران یکه ر   ن یشرنیم  شرهیها همرن
: »شرررارلو ترا ابر  رر  کننر یم   یتعر
  ی خوب   نی  تیامن

  توانر  ینم  یطران یشررر  چیاسرررتاااه
رر رن   یاهیسرا  چیشروراااه   شی

ِ   ی اریرق رع پا
امرا زمران اشیاهرال کره  وفران   یا« 

لرفت و رن     نیوز هاهیسررررر سرررا
را   ترایو ز  خشرررانرر   یهمره ررزوهرا

  ی و شرررار  یت ه کرر  خوشرررتخ ت ه
و    خا راع شرررارلو فراموش شررر ن 

هرز   ی  یهیرسرررا
  ی سرر یرا به بار ن   هایخرمن روسرر 

 کشان ا

 یر ی  روانراین 
ترحرار و  عرنروان    ارراعیرترجسرررس  برره 
پرررونرر   رر  قرر ررخ  یبررازرس  عررا  

ا  شرررور ی
مرربر  ی ریرجرنررا   ش یرپررروان  یکرره 

ق رخ   نی
ا  یکنج راو  یکرریم  نیرر 

  روانا یرر رسرر ان ن   یپرون    سرررنخ
 شر نحاف    یکه رر ازا  ره یقرار م
به او  یاب   یمسراباه  عشرا  نیاز زم
که او را وسرر     یا عشررابخشرر یم

عر  نیرتررمرترهرج رر  قررابررخ    نیرو  حررا  
قررار    سیرپررار  یمرعرمررا  نیرتررتیرررو  
معمررارهرر یم زنرر ل   ییا  راز    ی کرره 
و    کنر یهرا را برم  مقراترخ  بیرعج
 !رن یمیها روبار مقاتخ    یلویم
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