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 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
 یهاصحنهتمام  ینهجدهم( و همچن یابانداستان، )گنگ خ ین: اجهوت
 !باشدیم یتبر اساس واقع ،یسیپل

 

که در   یانااست به اسم آدر یدر رابطه با دختر  ی،انقره یگار : رمان سخالصه
ماجرا،   ین! و ایدندمادرش را دزد  کشتند و  ی،معلومنا  یلپدرش را به دل  ی،کودک 
 .یسیو انتخاب شغل پل ی،ه دانشکده افسر نش برفت یشد برا یابهانه

 رسدیبه دستش م  یاو سه سال داشت، پرونده  یستاز چند سال که او ب  بعد
 !کندیرا، باز م اشیزندگ  یهاکه تمام گره

 . ...یو مشکالت زندگ  هایدر ادامه، شروع سخت  و

 . ...یزندگ  هاییباییشروع ز یا و

 

 

 :مقدمه

 ی،بودن رو دار یخنث  حس

 .شب ییتنها ینو خودت تو ا یتو خودت  وقتی

 یخودت بتون  یدتا شا داری،یجلوت و قلمت رو برم ذارییرو م ینقاش بوم
 .یسرنوشتت رو رقم بزن 

 .دور باشه هایاهیاز س یاتتا دن کنی،یم یدرو آغشته به رنگ سف قلمت
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 کشی،یبوم م یرو رو یدنقش سف اّولین

ضرب  یهرو  یاهرنگ س داره،یرو برم هایو سطل رنگ س رسهیاز راه م یکی
 ریزه،یبوم م یرو

 . ...محو شد یاهیس یتو ید،رنگ سف یگه؛د حاال

 . ...از ته دل هم محو شد هایخنده

 . ...هست یرهت یزشهمه چ یادن ینا داره،یرو بر م یخاکستر  رنگ 

 !هاشآدم حتی

م نگاه به ه تلخ، یکه همه با لبخندها  یدچهارتا آدم کش ید،سف یصفحه رو
 .کردنیم

و تار قدم   یرهت  یایدن  یناومدن و تو ا  یاکه به دن  یستدست خودشون ن  خب؛
 گذاشتن،

 !نه یابد بشن  یه،دست خودشون بود که مثل بق ولی

 . ...راه اول رو انتخاب کردن اونا

 . ...شدن بد

ها راه خرابه یرو خراب کردن و خودشون با غرور، رو یهبق یزندگ  هایسازه
 .خودشون ساختن یبرا یدیجد یفتن و زندگ ر 

 . ...یشنکه ساختن خراب م  ییهاسازه دوننیاونا نم ولی
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نفر  ینو اول یزننپوزخند م یه،و در انتظار باخت بق اندازنیپا م یرو پا

 . ...بازنیخودشونن که م

*** 

 

 »آنجلس، ُلس۲۰۰۵ زمستان«

دوازده   یر دست پسر عموهشت ساله دست د  یانای. آدرباریدینم منم  باران
 یرینش یایو هر کدام در دن رفتندیبه طرف خانه م کنانلییاش، لساله

 .خود، غرق بودند یکودکانه

از آن قطرات   کهیحالبسته شده بود، در   یاناکه به درخواست آدر  یرنگارنگ   چتر 
 .خوردیتکان مدر دست جک، تکان چکیدیو سرد باران م یز ر

اش را به خود مشغول کرده ذهن کودکانه یبود موضوع  یوزکه چند ر   آدریانا
 :گویدیم کند،یبه جک نگاه م کهیو درحال کندیلب باز م مقدمهیبود، ب 

 ی؟بش یکارهچ یدوست دار یجک، تو بزرگ شد -

کند و بعد   یمکث م یموضوع فکر نکرده بود، کم ینکه تا به حال به ا  جک 
 :دهدیپاسخ م

 .یسپل یدمشا یا شک،پز  یدشا دونم،ینم -

 خواهدیکه خودش م  یشغل ماندیکرده و حال م  یافتپاسخش را در آدریانا
 .انتخاب کند ینده،در آ 
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 .فاصله دارد یانا،تا خانه پدر آدر یقدم چند

 .است ینجک هم یشگیهم کار 

شان را به خانه  یاناخانه شدند، ابتدا آدر  یاز مدرسه راه   یانابا آدر  ینکهاز ا  بعد
بود،   یاناآدر  یباالتر از خانه  یشان که چند متر و بعد خودش به خانه  ندرسایم
 .رفتیم

و  روییادهبه پ یشهبود چون هم یاناآمدن از آدر یادهرفتن و پ یادهپ پیشنهاد
 .داشت یشان بود، عالقه وافر که در راه خانه تا مدرسه  یاهیگل و گ  یتماشا

ا هم سن و هم به گشت و گذار بقبول کرده بود چون ا یل،هم با کمال م جک 
باشد، که  یگشت و گذار با دختر   ینو ساالنش، عالقه داشت و چه بهتر که ا

 !او را مثل خواهرش دوست داشت

ها پارک شده است، توجه در خانه آن  یکه جلو  یرنگ   یاهو س  یکر غول پ  ماشین
 .کند  یآن دو را به خود جلب م

 

 

 پارت اول شروع

 

 یانا،از آدر  یاگرانهنشانده، با حالت پرسش  اشیشانیپ  یرو  یزیکه اخم ر  جک 
 :پرسدیم
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 تون؟خونه یادب یقرار بوده کس -

 :گویدیم خیالییو با ب  اندازدیباال م یاشانه آدریانا

 !بابا هستن یحتما دوستا دونم،ینم -

و وارد خانه  کنندیم یبه در خانه ط  یدنمانده را تا رس یقدم باق  چند
 .شوندیم

 یزی،انگار که چ رسد؛یخفه به گوش م یاما با صدا ی،ازنانه هاییغ ج ایصد
 !شودیآمدن صدا از دهان فرد م یرونمانع ب

 !گیردیرا در بر م یاناتمام وجود جک و آدر ترس،

 یاطکه در ح  اییدهپشت درختان سر به فلک کش یاناجک، آدر یشنهادپ به
 .آب دهد یگوشسر و   تا جک  شود،یشان قرار دارد، پنهان مخانه

خانه قرار  یدر ورود یکه جلو  یاو صدا، از چند پله سر یآرام و ب  یلیخ جک 
به داخل خانه   ینگاه   یشهتا از پشت ش  ایستدیدر م  یو جلو  رودیدارد، باال م

 .یندازدب

چه کار کند،   یدکه با  داندیخود را گم کرده و نم  یکه از ترس دست و پا  آدریانا
که   یشاهد اتفاقات  یشه،و از پشت ش رودیم یف در ورودطر  به فکری،یبا ب 

 .شودیم افتد،یشان مدر خانه

همان پدر و  یا یاو مار یلیامو یروروبه یکل،پوش و درشت ه یاهمرد س دو
 !در دست دارند یبزرگ  یهاو اسلحه یستادندا یانا،مادر آدر
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آخرش را  یاهافتاده و نفس ینزم یغرق در خون، رو یکه با تن ویلیام

 !دهدیآرام جان مو آرام کشدیم

دهانش گرفته   یسر همسرش زانو زده و دستش را جلو  یباال  ی،با ناباور  ماریا
و  دهدیسرم یهو بغض، گر  یدیو با ناام کشد؛یخفه م یو دادها یغ و ج
 .دهدیآرام سرش را تکان مآرام 

رور و تکّبر ، و حال با غباران کردند یر را ت یلیامکه و  پوشییاهاز دو مرد س یکی
رنگ شده و   یشده و موها  کینزد  یابه مار نگرد،یبه جسد غرق در خونش م

 .کندیبلند م ینزم یحرکت، او را از رو یک و با  کشندیبلند او را م

با بلند شدنش  کند،یم یهو گر  نگردیکه هنوز هم به جسد شوهرش م  ماریا
 .دکنیشروع به تقال م یکلتوسط مرد درشت ه

است و فقط باعث  فایدهیتقالها، ب  ین! که همه اییو رها یآزاد یبرا تقال
 !شودیشدن دو مرد م تر یعصب

و در  آوردیم یرونب یبشاز ج یکوچک   یشهرا به همراه ش یدستمال یگر،د مرد
 یرا رو یشهش یاتو بدون مکث و تعلل، تمام محتو گشایدیرا م یشهش

 یو پس از اتمام کارش، آن را جلو کند،یم یکه در دست دارد، خال  یدستمال
 .ندارد  یتوان   یگر شده و د  جانیب   یهکه از شدت گر   گذاردیم  ایمار  ینیدهان و ب

 یدنشنفس کش  یجلو  تواندینفس افتاده، نمکه از شدت تالش، به نفس  ماریا
 یچشمانش رو یه،که پس از چند ثان  کشد،یم یقعم یهاو نفس یرد،را بگ
 .شودیم هوشیو در آخر، ب  شودیُشل م یشاپاهو  افتدیهم م
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تمام آن  یانارا قاب گرفته، و آدر یاناآدر یدو سف یفصورت ظر  اشک،
تحمل وزنش را نداشتند،   یگر که د  ییبود. با پاها  یدهرا د  یدکه نبا  ییهاصحنه

 !دهانش گرفته یو دستش را جلو یستادهدر ا یلرزان، جلو یو با بدن 

دستش  بیند،یم یاز آن مردان وحش یکیدوش  یرو که  را یامار جانیب  تن
 .شودیزدن م یغو ج یدنکش  یادو آماده فر  داردیدهانش بر م یرا از جلو

دستش را  یک که دارد،   یبا تمام سرعت  بیند،یکه خروج آن دو مرد را م  جک 
 .کنندیپا تند م یپشت  یاطو به سمت ح کندیچفت م یانادهان آدر یجلو

 یشتا صدا  کندیتر محلقه دستانش را محکم  بیند،یرا م  یاناآدر  یتقالها  وقتی
 .یایددرن

و  شود،یم جانیکم ب که تا آن موقع در حال دست و پا زدن بود، کم  آدریانا
 .رودیاز هوش م کند،یم ینیدلش سنگ یکه رو  یو درد یهبا گر 

 . ...خواستینداشت، فقط پدر و مادرش را م یریکه تقص  او

 . ...نباشد یشب یکابوس  ها،ینکه همه ا  خواستمی

 . ...یندشود، و پدر و مادرش را در کنار هم بب یدار که از خواب ب  خواستمی

 یف،کث  یباز یناش وارد او خانواده ینداشت که تمام زندگ  یریکه تقص  او
 . ...شده بودند

و اوج  ی،نداشت که هشت سالش بود، و در هشت سالگ  یریکه تقص او
 . ...بود یدهداش را به چشم مرگ خانواده اش،یکودک 
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 نداشت؛ داشت؟ یریکه تقص  او

*** 

 «آنجلس، ُلس۲۰۲۰ پاییز »

 آدریانا

به راه افتادم. امروز قرار بود راجع   یس،شدم و به سمت اداره پل  یادهپ  ینماش  از 
رو  ین. فقط ایمکن یزیربرنامه یده،که به دستمون رس یدیجد یپرونده

 یتآنجلس فعالالفکاره که تو لسباند خ یک رابطه با  نده، در که پرو  دونمیم
 .کننیم

 یکه من مافوقشون بودم، احترام نظام  یها و همه کسان اداره شدم. سرباز   وارد
جوابشون رو با تکون دادن سر  یشهکه مثل هم  کردنیو سالم م ذاشتنیم
اتاق   به سمتمحکم    یهانشوندم و با قدم  یشونیمپ  یرو  یزی. اخم ردادمیم

 .کارم رفتم

 .کارم نشستم  یز اتاق رو باز کردم و وارد شدم و بعد از بستنش، پشت م در 

باشه   یاهمون پرونده  یدبا  ین. اکردیم  ییخودنما  یزمم  یرو  ی،رنگ سبز   پرونده
 .راجع بهش، با سرگرد صحبت کردم یشبکه د

 ی، پوزخندخوندم  رو که  اول  یتر رو باز کردم و شروع کردم به مطالعه؛ ت  پرونده
 (هجدهم یابانلبم نشست، )گنگ خ یرو

آروم و قرار  داد،یمثل خوره افتاده بود به جونم و اجازه نم یبی،عج هیجان
احساس رو  ینهم رسید،یبه دستم م یدیباشم! هر وقت پرونده جد داشته
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 یآرزو رو داشتم که روز ینهم، هم یداشتم، احساس غرور و تکبر! از بچگ 

 !یُهُلفدون  گوشهکنم، و بندازم    یر ها رو دستگدزدها و خالفکار بتونم سه تا بر 

 یدو چرا با چونیبلند باال، که ب  یابا جاده پایان،یب  یر مس یک شده بود  برام
بود که تن  یآرزوها، به خاطر همون روز ینهمه ا ید. شادادمیش مادامه

 ینبه خاطر ا یدمشا یا م؛یدد هایدست اون عوض یر رو، ز غرق در خون بابام
به خاطر  یدمشا یاکردن و با خودشون بردن؛  هوشیبود که مامانم رو ب 

 ها،یابونو تو خ افتادمیبه فکر کار کردن م ی،که از فرط فقر و ندار  ییروزها
 یدارم برا  یلهزارتا دل  دونم،یکه بتونم توش کار کنم. نم  گشتمیم  ییدنبال جا

 .رو ادامه دادمشدم و راه جک  یسچرا پل ینکها

م که نسبت به درس و مدرسه  هایییریگجک و سخت  یهاکمک   آورییاد  با
خودم   تونستمیگوشه لبم نشست. اگر جک نبود، قطعًا نم  یداشت، لبخند تلخ 

 .بکشم یرونصفت، بگرگ  یهاآدم ینا ینرو از ب

اول  یتر به ت دلیل،یهست که ب  اییقهچند دق یدمخودم که اومدم، فهم به
 .کنمیزل زدم و دارم فکر مرونده پ

و  مزخرف، از سرم بپره و بتونم درست کارم یهافکر  ینزدم تا ا یطوالن  پلک 
 .انجام بدم

شهر  یتهجدهم که با مرکز  یابانرو خوندم: »گنگ خ پرونده ادامه
 یولیهجدهم را اسپان یابانخ یگروه گانگستر  یآنجلس است. اعضالس

 یابانخ یگانگستر  ی. اعضادهدیم یلتشک ی،جنوب  یکایل آمر اه یتبارها
! بر کنندیم یت مواد مخدر، فعال ٔهجدهم در قتل، سرقت، قاچاق و معامله
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هشت هزار تا دوازده هزار عضو، تنها   یگروه دارا  ینموجود، ا  العاتاساس اط

 «. ...آنجلس استدر کالنشهر لس

پرت کردم. آرنجم رو  یز م یبار سوم، تمام پرونده رو خوندم و اون رو رو برای
 طور ینرو ماساژ دادم. ا  یجگاهمشدم و گ  یلبه جلو ما  یگذاشتم و کم  یز م  یرو

 .باشه اییچیدهپرونده پ یدکه معلومه، با

از جانب من، در باز شد و جک، وارد  ییددر خورد و با گفتن بفرماتقه به  چند
به سمت   کهیدادم که جک درحال  یاتاق شد. از جام بلند شدم و احترام نظام

 :گفت  اومد،یبود م یزمم یبه رو که رو  هایییصندل

 ی؟احترام بذار خوادینم یم،خودمون دوتا هست یصدبار نگفتم وقت  -

 .نشستم یمصندل یرو زدم و دوباره لبخندی

 .کنم خب، عادت کردم  یکار چ -

 :داد یهنشست و تک یصندل روی

 !بمهرو اعصا یلیعادت مزخرفت رو که خ ینترک کن ا -

 :و گفتم یدمکش  یقیعم نفس

 جا؟ینا یاومد یداشت  یکار خب حاال! چ یلیخ -

 :فکر کرد و بعد با لبخند گفت یالحظه چند

 .گمیبعد برات م یم،بخور یارنب یزیچ یهاول بگو  -
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به نشونه تأسف تکون دادم و بعد، دوتا قهوه سفارش دادم. بعد از چند   سری

وارد اتاق شد.   ی،و آبدارچ خورد و بعد در باز شد  چند ضربه آروم به در    یقه،دق
من گذاشت و بعد از اتاق   یرو جلو  یگهد  یکیجک، و    یها رو جلواز قهوه  یکی

 .خارج شد

اداره داشت،  یرو تو یکه نقش آبدارچ  یاسالخورده یرمرداز خروج پ بعد
 :هام رو تو هم قفل کردم و رو به جک گفتمدست

 !یگهخب، بگو د -

به سوال من، کاپ  یتوجه یچبه من انداخت و بعد بدون ه هینگایمن جک،
 .ه خوردنقهوه رو برداشت و شروع کرد ب

 دید،یکنجکاو بودن منو م یوقت  یشهبودم. هم یاز دستش حرص بدجوری
. جون کندم تا منم مثل خودش یارهتا حرص منو درب شدیخونسردتر م

 .نگم تا خودش شروع کنه یزیخونسرد باشم و چ

قدر به هام رو اون. دندونشدمیداشتم کالفه م یگهد یقه؛ده دق یقه،دق جپن
قهوه خوردن چقدر  دونمیفکم درد گرفت. من نم یگهه دهم فشار دادم، ک

 !ربع ساعته من رو عالف کرده ین،که ا  کشهیطول م

و با نگاه غضبناکم، نگاهش  دادمیتکون م یز م یر راستم رو تندتند ز پای
 :ه به خودش اومد و بعد از صاف کردن گلوش، شروع کرداالخر که ب  کردمیم

 !یباش ینفوذ یدبا سرهنگ حرف زدم، گفت با -
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 ینفوذ یاپرونده یچبه هم گره خورده بود. تا به حال، تو ه یبدجور ابروهام

 ی . وقت یدتجربه نقش جد  یداشتم برا  یجانه  یلیهم خ  ینشده بودم. از طرف 
 :ادامه داد ید،سکوتم رو د

 . ...فقط گه،یرو خود سرهنگ برات م یانجر  یهبق -

دست و اون  ینادامه دادن حرفش، ا یانداخته بود و برا یینرو پا سرش
 .کردیدست م

 .یمواظب خودت باش یدبا یلیفقط خ -

 :تکون دادم یزدم و سر  لبخندی

 !حواسم هست، نترس -

 ینطوریا ؟ریینم ی،رو ندار شیبه سرهنگ بگم تو آمادگ  خواییاصاًل م -
 !بهتره ها

 :کردم و گفتم  یتصنع اخم

 .برم خوامیه، من ممعلومه که ن -

 !یشهمون گرون تموم مهمه  یازت سر بزنه، برا  ییخطا  ینتراگه کوچک   ینبب -

 :گفتم  یرو تو حدقه چرخوندم و با کالفگ  هامچشم

 .ینگران باش خوادیمن خودم حواسم هست، تو نم -

 .د که برهتکون داد و بلند شبه نشونه »باشه«  سری
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 ی؟بر  خواییحاال کجا م -

که تو   یانداخت و باز هم سرش رو بلند کرد و بهم زل زد. غم  ینه زمب نگاهی
 .کردیهاش بود، دلم رو آب مچشم

 .یمَدِم در با هم بر  یاکار دارم، تو هم کارت تموم شد ب -

در رفت و بازش  ش کنم. به سمترو تکون دادم و بلند شدم تا بدرقه سرم
 .به من، از اتاق خارج شد و در رو بست یکوتاه   نگاهیمکرد و بعد از ن

رفتن  یبرا یادیشوق و ذوق ز یشهترس هم نداشتم، و مثل هم ذرهیک  حتی
دلم  بینم،یناراحت جک رو م یهاچشم یوقت  یداشتم؛ ول یتبه مٔامور

من بودم که  ینکه ا  زنمیانصراف بدم؛ اما بعدش به خودم تلنگر م خوادیم
که   هبرس یکار، تا روز  ینا یرو گذاشتم پا همه وقت و پول و ذهن و فکرم

برسه که پدر و مادرم، به   یو روز  یرم؛انتقام بابا و مامانم رو از اون نامردها بگ
 !من افتخار کنن

و فالکت، دنبال مامانم  یچارگیکه با ب افتم،یم یمبچگ یروزها یاد وقتی
 یداما به خودم ام زنه؛یهام حلقه مو اشک تو چشم گیرهیم دلم گشتم،یم
 .کنم  یداو مامانم رو پ یرمکه انتقام بابام رو بگ  رسهیم  یکه باالخره؛ روز  یدمم

شهر  یهاو به چهره زن گشتمیم هایابونتو کوچه و خ ها،یوونهمثل د هه،
ها، به ه همون زنها مامانم باشه! بماند کاز اون زن یکی یدتا شا زدم،یل مز

هم دعوام  اوقات یو گاه  کردنیبهم اخم م زدم،یبهشون زل م ینکهخاطر ا
 !کردنیم
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رو  یشکه پ  یادامه بدم و راه  خوادیدلم م افتم،یها ماتفاق ینا یاد وقتی

 .جک، رو به جون بخرم  یو غم و غصه  یبدوم و تموم ناراحت   تنهیک دارم رو،  

رو نگاه   کنهیم  ییخودنما  یز،م یومامان رو که ر من و بابا و   یسه نفر   عکس
و   یشهمامان و بابا مواظب منن، هم  شینه؛یلبم م  یرو  یو لبخند تلخ   کنمیم

 .جاهمه

 ییهاو کار  اتیبه عملراجع  خواستی. میمده صبح، با ژنرال قرار داشت ساعت
مونده   تا ساعت ده  یساعت   باهامون صحبت کنه. هنوز ربع   یم،انجام بد  یدکه با
به دست و صورتم   یاتاقم رفتم. آب   یساز جام بلند شدم و به سمت سرو  بود.

که کج شده بود   تیِکتمزدم و بعد از خشک کردن صورتم با دستمال، کاله و اِ 
اتاق خارج شدم و به سمت اتاق  خارج شدم. از  یسرو صاف کردم و از سرو

 .ژنرال، راه افتادم

. یدمرو د  شناختمشونیکه از قبل م  ییهابچهزدم و وارد شدم که چندتا از    در 
و شش سالش بود که  یستب یاو پنچ،  یستلوکاس سالوادور، که حدودًا ب

بود.   یداشت و جد  یشونیشپ  یرو  یهم اخم  یشهداشت. هم  یجثه متوسط 
خالف طبع بود و بر خودم بود، شوخ یهاکه هم سن و سال  یسون،جِ  یمیج

 ی که دختر یپکا،شت و در آخر ِجنا لبخند به لب داش یشه؛ هملوکاس
کار کرده بودم   ی،قبل  هاییاتالعاده مهربون بود. با هر سه نفرشون تو عملفوق

 .کنمینم یهمکار یبهبابت خوشحال بودم که با غر  ینو از ا

 یمیکه کنار ج  هایییاز صندل  یکی  یبه ژنرال، رو  یو احترام نظام  از سالم  بعد
بابام  یادهم سن بابا بود که به شدت منو  یبابود نشستم. ژنرال، تقر 
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از  یکیدر کار. ژنرال  یر العاده مهربون و اما سختگفوق ی. مردانداختیم

، جک هایکردنکرد، و بعد از سفارش یادیز یهابود که بهم کمک  یافراد
 .هوام رو داشت یلیخ

 .دادن یحو شروع کرد به توض ید،کش  یقینفس عم ژنرال

 یناّول  یکه برا  یلیتا وسا  رفتمیهمراه لوکاس و جنا م  یدبا  ژنرال،  یگفته  طبق
طور که جک باند، الزمه رو بهم بدن. همون یهاکلفتاز گردن یکیبا  یدارمد

از افراد مهم،  یکیو خودم رو به  کردمیم یفارو ا ینقش نفوذ یدگفته بود، با
 .کردمیم یکنزد

 یروکه روبه  هایییصندل یوو ر  یملوکاس و جنا؛ به اتاق لوکاس رفت همراه
همون لوکاس با اخم  یا. سرگرد سالوادور یمبزرگ وسط سالن بود، نشست یز م

 رفت و روش نشست. هر سه سکوت کرده یزشپشت م یبه سمت صندل
 ینمونب  ینقصد نداشت سکوت سنگ  یو ظاهرًا کس  گفتیم،ینم  یزیو چ  یمبود

 .بشکنه ور 

گذاشت،   یزشم  یآورد و اون رو رودر   یکیجعبٔه کوچ  یزش،م  یاز کشو  لوکاس
 :رو به من گفت یاجذبهو پر  یجد یو بعد با صدا

چه موقع، و  یدهم یحبرات توض یپکاکه خانوم ش  یهشخص یابرد یک  ینا -
 .یبلد باش یدخودت با یگه،هم که د یجاساز ینحوه ی،کن  یکجا جاساز

که   یابیبه رد یه به نشونٔه مثبت تکون دادم و جعبه رو باز کردم و نگا سری
بند انگشت بود و  چهارمیک  یباکه تقر   یز ر یابرد یک داخلش بود، انداختم. 
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 یحاتبود! در جعبه رو گذاشتم و منتظر موندم تا لوکاس، توض یشکل ممور
 .الزم رو بده

از جانب شما، مصادف  ییخطا ینتر حواست جمع باشه. کوچک  یدبا یلیخ -
 .پرونده ینا یبا شکست ما تو شهیم

 .گذاشت  یز م یرو از کشو برداشت و رو اییگهبعد از جعبٔه د و

ها هم ُشنود گوشواره  ین. ایداشته باشهات تو گوش یشههم یدرو با هاینا -
 .یمشما رو داشته باش  یتاومد ما موقع  یشپ  یدارن که اگر مشکل  یابو هم رد

 یهاگوشواره یجعبه هم برداشتم و بعد از بررس ینتکون دادم و ا سری
 .برگردوندم یز م یکه داخلش بود، اون رو رو  یدرنگیسف

 . ...فردا یپکاا و خانوم شو شم کنیمیما از فردا کارمون رو شروع م -

و هرکدوم، به طرف اتاق   یماومد  یروناز اتاق ب  یحاتش،از تموم شدِن توض  بعد
که  ر قدینبود؛ ا یدجد یما با پرونده ِی روز کار ین. فردا، اولیمخودمون رفت

 یگهکه د  یم،حواسمون جمع باشه و مواظب باش یدلوکاس سفارش کرد که با
 .بودم کالفه شده

 یکه تو  یگهد  یهابود رو کنار پرونده  یز م  یکه رو  یاپرونده  یدم،اتاق که رس  به
کنار دراور قرار داشت، گذاشتم و لباس فرمم رو با لباس   یک قفسه کوچ یک 

. یرونم و از دفتر زدم ببود، عوض کرد و شلوار ساده یراهنپ یککه   یشخص
و بعد از چند  در دم  یدمهم رس خودمدر و  یجلو یادبه جک زنگ زدم که ب

 .یمخونه شد ِی و راه  یمشد ینهم سوار ماشو با یدجک رس یقهدق
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 یشه. همگفتینم  یزیجک، درهم بود و معلوم بود که ناراحته؛ اما چ  یچهره

ترش و درست  شدیجک ناراحت م  شدم،یب مکه من انتخا  یاهر پرونده  یبرا
اما  کردم؛ی. درکش میفتهمن ب یبرا یتفاق که مبادا، ا  شدیکه نگران م  ینها

 یانرو به پا پروندههمه  ینمدت که من ا همهینکه چرا بعد از ا  فهمیدمینم
تو  رهیم یاهر پرونده ینشده و برا یجک عاد یهم برا رسوندم، هنوز 

 !خودش

باهاش حرف بزنه و فقط   یکه اگه ناراحت باشه، دوست نداره کس  مدونستمی
به خونه،  یدننگفتم و تا رس یزی. چکنهیخلوت با خودش حالش رو خوب م

باال و اونم   یادفقط بهش تعارف کردم که ب  یدیمرس  یباهاش نزدم، و وقت   یحرف 
 .کار داره  ییداد و گفت که جا یجواب منف 

خاطر که به  شدمیرد م  یابوناز عرض خ  یدم، بادر خونه  یبه جلو  یدنرس  برای
کردم   یداشت. به سمت راست نگاه  یاز ن یادیبودن، به دقت ز یطوالن  ینکها

به سمت  یدم،که رس  یابونپا تند کردم و به اواسط خ یابونسمت خو به اون
لحظه حواسم  یه یکه فقط برا  شدیچ  دونمیچپم نگاه کردم و جلو رفتم. نم

به  ین،خراش ترمز ماشگوش  یو بعد صدا ینی،وق بلند ماشبپرت شد و با 
هم فشار دادم!  یهام رو محکم روو چشم یدمکش  یبلند یغخودم اومدم و ج

. از ترس جرئت باز کردن زدمینفس مقلبم گذاشته بودم و نفس  یدستم رو رو
 .شنیدمینم ییصدا یچهامم نداشتم و هچشم

هام رو باز و لرز چشم ت، با ترسشونم نشس یرو یدست  ینکهاحساس ا با
و  یآب  ییلهدوتا ت یدم،که د یزیچ ینکردم و سرم رو برگردوندم که اول
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متناسب   ینیمتوسط و ب  یهارنگ و لب  یاقهوه  یشررنگ بود؛ و بعد تهخوش

 :یدمکه صداش رو شن  زدمینفس مبا صورت. هنوز هم نفس

 که نشد؟  یزیتتو حالت خوبه؟ چ -

برابر کرد! سرم رو   که داشت، ترسم رو صد  یخشن  یهاو چشمجذبه  پر   صدای
 .یدمرو شن تکون دادم که دوباره صداش یچند بار

 ی؟االن خوب  یعنی ینا -

و انگار که   یدکش  یقیمثبت تکون دادم که نفس عم  یسرم رو به نشونه  دوباره
 :داد و گفت یاز بابت من راحت شده بود. سرش رو تکون مختصر  یالشخ

رو  ینبتونم ماش یدمحواستو جمع کن، چون قول نم یشتر ب یگهد یهدفع -
 .کنترل کنم

 .راه افتاد ینشرو به من کرد و به سمت ماش حرفش پشتش یادامه در 

بلند   یلیکوتاه و نه خ  یلینه خ یموها کردم؛یم  یزشآنال  رفت،یم  کهدرحالی
و  ین مشک بلند. شلوار کتو یدرشت و قد یکلروشن، ه یابه رنگ قهوه

 .بود یدهپوش یو طوس یدسف یراهنپ

برداشتم و به سمت خونه  یزشهم دست از آنال نشست و من ینشماش تو
اما هنوز قلبم محکم   زدمینفس نمنفس  یگه. دیشتر با دقت ب  بار ینرفتم، البته ا

 .شنیدمیرو م که خودم صداش  یطور کوبید،یاطرافش م یاستخون  یوار به د
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برداشتم   یخچالآب رو از داخل    یشهٔ شدم و اّول از همه، ش  یملُنق  یخونه  وارد

ساعته   یماومدم و بعد از دوش ن  یرون. از آشپزخونه بیدمسر کش  یوان،و بدون ل
 .په افتادمکانا  یهام؛ رولباس یدنو پوش

 ی. خونهکردمینگاه م  یوار به در و د  کارییو از ب   بردیبودم اما خوابم نم  خسته
که   یو بنفش؛ و سالن یتک اتاق، با دکور کرم یک با  یشصت متر  یک کوچ

دست   یک بودم پر شده بود و    یدهکه خودم کش  ی،نقاش  یهابا تابلو  هاشیوار د
بود، اما  یکیکوچ  یونهِست بود. خ خونه یاو سورمه یدکاناپه که با دکور سف

حاصل زحمات   ی،نقل  یخونه  ین. هه، همخوردیم  نفر بودم  یک به درد من که  
 .جک و عمو تونستم بخرمش  یهاو کمک   یو چند سالمه که با بدبخت   ینچند

کنار کاناپه   یز م یعکس مامان و بابا، که رو یو رو یدو چرخ یدچرخ نگاهم
رو لرزوند؛   مهربون بابا دلم  یهامامان و چشم  یربابود، ثابت موند. لبخند دل

 !بودن یشمکاش االن پ  یا

روش نشوندم. دوباره  یابرداشتم و بوسه جام بلند شدم و قاب عکس رو از 
آروم، و قاب عکس رو در آغوش گرفتم که آروم یدمکاناپه دراز کش یرو

 . ...خوابم بردهام گرم شد و چشم

بود. با هزار زور  یزونپام از کاناپه آو یک دست و  یک شدم،  یدار خواب که ب از 
رفتم و بعد از  یسرواومدم و به سمت س یینو مکافات و کمردرد، از کاناپه پا

آشپزخونه شدم؛ به خوردن صبحانه عادت  یشستن دست و صورتم راه 
جوش رو به برق . قهوهدمکر یرو با قهوه شروع م صبحم یشهنداشتم و هم
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رو چک  یمگوش  کهیکاپ قهوه درست کردم و درحال  یک خودم،  یزدم و برا

 .خوردمیقهوه هم م کردم،یم

 :که نوشته بوده بود. بازش کردم  از طرف جنا، اومد یامپ یک 

 «دنبالت یامپنج عصر آماده باش م ساعت»

 .وزهقرارمون، پنج عصر امر  یناّول یدمرو دادم. فهم جوابش

جز ها بهاز بچه کدومیچو به ه رفتمیاز امروز اداره م یدژنرال، نبا یگفته  به
 .بدم یامپ یازنگ بزنم و  تونستمیجنا، نم

خونه  یبه سر و رو یدست  یک  ید. پس بایرماداره نم! خب! امروز که خب
 !کشیدمیم

خونه تموم شد. ساعت، چهار و ربع بعد از  یهاتا کار  یدطول کش یساعت  چند
 تونستمیراحت م یالوقت داشتم و با خ یقه،ظهر بود و هنوز چهل و پنج دق

 .آماده بشم

ساده، به همراه   یاسورمه  یشرتسمت اتاقم رفتم و در کمد رو باز کردم و ت  به
د؛ بو یبود و هوا رو به سرد ییز . اواخر پایدمدرآوردم و پوش یخی، ینشلوار ج

. موهامم با یدمهم درآوردم و پوش یرنگ  یدسف شرتییسو ینبه خاطر هم
 رنگیکه شامل رژ صورت   یحیمل یشسرم جمع کردم و بعد از آرا یکش، باال

 .بود، از اتاق خارج شدم یملو ر

داده  یروز که لوکاس د  ییهارو از کنار کاناپه برداشتم و جعبه گمرنیمشک  کوله
 ینمها رو چک کردم تا ببگوشواره  کهینم. بعد از ابود رو از داخلش درآورد
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هام کردم، چون لوکاس گفته بود که گوش  یها رو توخاموش، اون یاروشنه 

. در هیشضربه، روشن و خاموش م ینتر داره که با کوچک  یِسنسور قو یک 
 یفمک  یاز بودنش مطمئن شدم، دوباره تو  یهم باز کردم و وقت   یابرد  یجعبه

کنم، حرف   یرو جاساز  یابطور ردچه  ینکهبه ابا جنا راجع   یروز برش گردوندم. د
چون ممکن  کردیمیهم فکر م یگهد یهابه نقشه یداّما خب، با یم،زده بود

 .نهک  ییر از برنامه، تغ ییهابود قسمت

. یستادما  یابونزدم و کنار خ  رونیو بعد از در ب  یدمرو پوش  یممشک  هایار استآل
جنا رو  یشه،اومدن ش یینپام ترمز کرد که بعد از پا یجلو رنگییدسف ینماش

. سوار شدم و بهش سالم کردم که با کنهیکه با لبخند داره نگاهم م یدمد
 .جوابم رو داد و حرکت کرد یی،روخوش

که من   دونستیکنه، اّما نم  یادشوق و ذوق من رو ز  دکر یم  یهمش سع  جنا
تن که   یشوق و ذوق دارم! از همون وقت  یی،هالحظه ینچن یوقته برا یلیخ

مون برم. از همون جرأت نکردم خونه یگهو د یدمد ینزم یرو، رو بابام یخون 
ر، دکه دربه  یوقت  ونکنم، از هم  یرو بردن و من نتونستم کار که مامانم  یروز

تو همون  خواستمیبودم که م یالخقدر خوش! چهگشتمیامانم مدنبال م
 یدنشحسرت د  یدهفده سال با  دونستمیکنم. نم  یدارو پ  اّول، مامانم  یهاروز 

رو به  هایاتعمل ینبه دلم بمونه. من از همون روزها ذوق و شوق دارم که ا
 .کنم  یداو پر  مامانم و دزد مبرسونم و باالخره قاتل بابا یانپا
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 دادمیرو تکون م  و سرم  دادمیکردن، گوش م  یاطاحت  یجنا برا  هاییهتوص  به

رو تو ذهنم مرور کردم که باالخره  دادیمیانجام م یدکه با ییو چندبار کارا
 .یدیمرس

دوشم انداختم   یکوله رو رو  یهااز بند  یکیشدم.    یادهرو باز کردم و پ  ینماش  در 
 .یمرد کافه شدو با جنا وا

مهم باند،   یبودن، امروز چند نفر از اعضا  یدهفهم  یمیکه لوکاس و ج  طوریاون
 .مهم با هم بحث کنن یمحموله یک به حمل با هم قرار دارن تا راجع  جاینا

که عکسش   ییهااز همون یکیکافه انداختم تا باالخره،   یجابه همه نگاهی
 .یدمبودم رو د یدهرو د

 یکیطرف  هم به همراه من به که اونشاره کردم  ، به جنا انامحسوس خیلی
 ینشستم و به بهونه یز . پشت میمبود، رفت یک ها نزدکه به اون  هایییز از م

 کردیمیدر آوردن لباسم، به هر دو گوشواره ضربه زدم تا روشن بشن؛ وانمود م
از  یکیها بود! اون بهحواسمون  یاّما همه کنیم،یبا هم صحبت م یمکه دار

 یدرشت   یبود و قد و قواره  یدپوستهم سف  یکی  بود و اون  پوستیاهها، سمرد
که دارن در مورد قاچاق   دونستمیبود، اما خوب م  یداشت. حرف زدنشون رمز 

اصرار داشت محموله از  پوستیاهمرد س کهین. مثل ازننیاسلحه حرف م
 .مخالف بود ناوبا  یدپوستعبور کنه که مرد سف یراه 

هاشون رو از کدوم گرفتن که اسلحه  یمجر و بحث تصم یبعد از کل باالخره
 شدیها رد و بدل ماون  ینکه ب  ییهاطرف بفرستن. خوشبختانه، تمام صحبت

 .شنیدنیها مُشنود یقو لوکاس از طر  یمیرو ج
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و خودمون رو مشغول نشون   یمسفارش داد  یدنینوش  یم،نش  یعضا  ینکها  برای

که انگار حواسمون   کردیمیوانمود م  یو طور  زدیمیحرف م  ی. از هر دریمددا
 .که شش دانگ حواسمون، بهشون بود  یدر صورت  یست؛ها نبه اون

به  یی. نگاه گذرایروناز جاش بلند شد و از کافه زد ب  پوست،یاهمرد س  باالخره
 یزیانگار که از چ  داد،یرو ماساژ م  گاهشیجگ  یانداختم که با کالفگ  یکیاون  

 یرونب یبشاز ج یابه همراه فندک نقره ی،رنگ  یانقره یود. جعبهناراحت ب
 .لبش گذاشت یو گوشه یدکش  یرونرو از جعبه ب یگاریآورد و س

 .و باهاش صحبت کنم ینمبودم که کنارش بش یابهانه دنبال

 یرنگ بار؛ لبخند کمگرفت و زد که روشن نشد. دوبار، سه  یگارشس  یرِ رو ز  فندک
م داشتم رو در کوله  یتو یشهکه هم  یعت فندک ت. با سر لبم نشس یگوشه

مطمئن، به   یهاجنا، بلند شدم و با قدم  ییروزمندانهآوردم و در مقابل نگاه پ
 یو لبخند کج  فتم. فندک رو به طرفش گر یستادمروش اسمتش رفتم و روبه

 :. هنوز هم در تالش بود که فندک رو روشن کنه که گفتمزدم

 !ن، خرابهتالش نک یخودیب -

دوتا انگشتش گرفت و با  یونآورد و م یرونهاش بلب ینرو از ب سیگار 
تموم شد، دستش رو باال آورد و  یشبررس ینکهنگاهش براندازم کرد. بعد از ا

اش گذاشت و روشنش هلب ینرو ب یگار فندک رو از دستم گرفت و دوباره س
 .کرد
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گذاشتم.   یز م  یهام رو روو نشستم و دست  یدمکش  یرونروش رو ببهرو  صندلی

کام گرفت و دودش رو تو صورتم فوت کرد که نفسم گرفت و  یگارشاز س
هاش نشست و بعد به جنا، اشاره لب یرو ی. پوزخندیدمخودم رو عقب کش

 :کرد و گفت

 ی؟بر خواییفکر کنم دوستت منتظره، نم -

 .به جنا انداختم و دوباره سرم رو به طرفش بر گردوندم نگاهی

 .یاداز ما خوشت نم یلیخ ینکهل اثم -

 :گفت  خیالییباال انداخت و با ب  ایشونه

 .یتنهاش بذار ینخوا یدگفتم شا -

کلمه و دو   یک با    ینباز کنم، ا ینسر بحث رو با ا  خواستمین مم  یهر چ   حاال
 !گفتینم یزیچ یگهو د دادیکلمه جواب م

 :یدموارد شدم و ازش پرس یگهدر د یه از 

 ؟هیاسمت چ -

 یوار گرفت، نگاهش رو از در و د  یگارشاز س اییگهد یقکام عم  کهیناز ا بعد
 :هاش رو براق کرد و گفتمَکند و به من نگاه کرد. سرش رو کج کرد و چش

 برات مهمه؟ -

 !دادیوا نم هایراحت  ینجناب به ا ینا کهینجوابش جا خوردم. مثل ا از 

 .نگو ی،نه خب، اگر دوست ندار -
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نشون دادم، اما  یلکسدوختم و خودم رو ر یوار و به در و دگاهم ر بعد ن و
 !رممییکه االن از حرص دارم م  دونستیبهتر از خودم نم کسیچه

بودم که صداش رو  یدنگاه کردم و دنبال روش جد هایوار به د اییهثان چند
 :یدمشن

 .آلفرد -

 یسرم رو به معنا  .یزد، اّما خودم رو زدم به نفهم  یبرق   یاز خوشحال  هامچشم
 :تکون دادم که گفت «ی»چ 

 !خب، اسمم آلفرده یه؟اسمم چ یبدون  خواستییمگه نم -

 :در اومدم و گفتم یمجلد نفهم از 

 !آهان -

 :مکث کرد و بعد گفت کمی

 ی؟تو چ  -

 .یاناآدر -

 :یدرو تکون داد و بعد پرس سرش

 چند سالته؟ -

 .پنجویستب -
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رو، به  یگار که نوک س  طور ینو هم ش کردخامو یگاریجا س یرو تو سیگارش

 :گفت  داد،یفشار م یستالکر   یگاریکف جا س

 .سالمه هفتویستمنم ب -

 :گفتم  خیالییب  با

 !چند سالته یدممن که از تو نپرس -

 :زد یهام دوخت و پوزخندرو به چشم یشمشک نگاه

 ی؟اصاًل کنجکاو نبود یبگ  خواییم یعنی -

 :عد گفتمادم و بتکون د ینرو به طرف سرم

 !معلومه که نه -

 :داد و گفت یهتک یصندل یکرد و به پشت   یآروم یخنده

 .یکه تو کنجکاو نبود  کنیمیخب، فکر م یلیخ -

وقتشه که اصل نقشه رو اجرا کنم.   شه؛یآب م  یِخشکم داره  خوبه. کم  خوبه،
تاد به تا کارم رو تموم کنم که چشمم اف گشتمیبه درد بخور م یز چ یهدنبال 

 :و گفتم  خم کردم  یز م  یبود. خودم رو رو  یز م  یروش روکه روبه  یدنینوش  یوانل

 . ...آقا پسر  ینبب -

افتاد و کل  یوانو ل یوان،حرفم تموم نشده بود که از عمد زدم به ل هنوز 
 یشد. صدا یبود خال یدهکه پوش یدیسف یراهنپ یداخلش، رو یاتمحتو

که داخل کافه   ییش توجه همه کساستنشک یو صدا ین،با زم یوانبرخورد ل
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به  ز،هم باز کرده بود و با دهان با هاش رو از بودن رو به ما جلب کرد. دست

نبوده، دستم رو  یمن هم که مثاًل کارم عمد کرد،ینگاه م یفشکث  یهالباس
 .کردمیبهش نگاه م یدهنم گرفته بودم و با نگران  یجلو

به   یالحظه  ینشوند که برا  یشونیشپ  یرو  یظیرو باال گرفت و اخم غل  سرش
 :ر خالف تمام تصوراتم فقط گفتب یناکارم کنه ول یادکه ب  یدمخودم لرز

 ی؟کرد  یکار چ ینبب -

 یرفت. به جنا نگاه کردم که چشمک   یسبعد از جاش بلند شد و به طرف سرو  و
 یکه تو  یدسته بلند یزدم که گارسون اومد و با جارو یداد. لبخند یلمتحو

کرد. بعد از   یز بود رو، تم  یختهر  ینزم  یکه رو  هایییشهورده شبود، خدستش  
و   یستآلفرد ن  هبه دور و برم انداختم تا مطمئن بشم ک یرفتن گارسون نگاه 

کارم   یز م  یر بود رو برداشتم و قابش رو در آوردم. از ز  یز م  یکه رو  یلشبعد موبا
که لوکاس داده   یزیر یابگرفته بودم، رد  یادکه   یطورو همون کردمیرو م

 .م که تابلو نباشهکرد  یجاساز یاز گوش یقسمت  یهبود رو 

 .یادصبر کردم، تا ب یارو بستم و سر جاش گذاشتم و چند لحظه یگوش  قاب

اومد، و من هم خودم رو مشغول حرف زدن با جنا نشون  یرونب یسسرو از 
بود رو  یختهر یدنیکه نوش  یکه ساکت شدم و قسمت   یستادروم ادادم. روبه

 یبود؛ اما االن به رنگ صورت  بود، قرمز   یختهر یدنیکه نوش  ینگاه کردم؛ قسمت 
 یفشکث  یراهنپ  ز تر شده بود اما کامل پاک نشده بود! اشده بود. کمرنگ   یلتبد

هاش که داشتن درسته قورتم به چشم  یدمآروم اومدم باال که رسگرفتم و آروم
شد و در همون  هاشیلدن وسازد و مشغول جمع کر  ی! لبخند کج دادنیم
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 یلباسش اشاره کرد و با خونسرد یرو یدوباره بهم نگاه کرد. به لکه ینح

 :گفت

 !هست ها یجنابعال یخرابکار -

انداختم و بعد دوباره بهش نگاه کردم و با لبخند  یینرو با خجالت پا سرم
 :گفتم  یقشنگ 

 !نشده یزیحاال که چ -

 :آورد و گفت در  یبشاز ج ی انداخت و کارت االب یازد و شونه یلبخند متقابال

 یآدرس  ینبه ا  یاریم  خری،یخوشگل برام م  یشرِت ت  یهنشده    یزیحاال که چ -
 .نوشته یر ز ینکه ا

 یزدم، عال  یبهش انداختم و پوزخند  ییرو از دستش گرفتم و نگاه گذرا  کارت
ش رو تو دست یشگوش یدممون گرفت. سرم رو باال گرفتم که دشد. نقشه

رو وارونه کرد و  ی. گوشکنهیداره نگاهش م روشنش کرده و با اخمگرفته و 
مطمئن بودم  یگه. دیستادلحظه قلبم از حرکت ا یههم چک کرد که پشتش 

رو تو  یهام دوخت و بعد گوشدفعه نگاهش رو به چشم یهکه  یملو رفت
 :یدمکه صداش رو شن  یدمکش  یگذاشت. نفس راحت   یبشج

 یگه؟د یایم -

 :رو تکون دادم و با لکنت گفتم مر س

 .یامآ...آره، حتمًا م -
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قبول کردم؟!  یزود یناز گفتن حرفم، خودم رو لعنت کردم که چرا به ا بعد

کنم که فندکم رو باال آورد. دستم رو باال بردم که   یشمال ماست خواستمیم
و زد  یهاش رو باال انداخت. لبخندو ابرو یدکه فندک رو عقب کش  یرمشبگ
 :تگف

 .مونهیم یادگاریمن  یشپ ینا یگه،نه د -

 :زد و دستش رو تکون داد و گفت یچشمک  رفت،یعقب عقب م کهدرحالی

 .بینمتیم -

زور، دستم رو باال گرفتم و مثل خودش تکون دادم. از کافه خارج شد و من   به
 دفهمیی. اگه مزدیشدت استرس، رو هزار م قلبم گذاشتم که از  یدستم رو رو

 .بودم چارهیگذاشتم، ب   یاببراش رد

داشت   یحیکه با لبخند مل  یدمشونم نشست؛ برگشتم که جنا رو د  یرو  دستی
 :به شونم زد و بعد گفت یا. چند ضربهکردینگاهم م

 !کردم  یفبود! کِ  یکارت عال -

 یپشت  یرو از رو شرتمییشاد و شنگولش زدم و بعد سو یبه چهره لبخندی
 .یمرفت یو با جنا، به سمت در خروج  یدمپوش برداشتم و یصندل

درش  یبماز ج رفتمیکه راه م  طور ینبودم که بهم داده بود. هم یفکر کارت  تو
قطعات   یدیشرکت تول  یهشدم و کارت رو نگاه کردم. مال    ینآوردم. سوار ماش

پولتون از پارو باال  یُکشبگه، شما که با قاچاق و آدم یستن یکیبود.  ینماش
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شد و  یددلم بود، تمد هکه ت  یاحساس نفرت  یه؟شرکتتون مال چ یگهد ه،ر یم

 .بشم یرهخ یرونبکنم و به ب یباعث شد اخم

 ی؟ناراحت  یهچ -

 :تکون دادم و گفتم یجنا بود که من رو از افکارم دور کرده بود. سر  صدای

 !تیسن یزینه؛ چ -

 :بهم انداخت نگاهینیم

رو من  ی،حرف بزن  یکیبا  یدوست دار نگو، اما اگه ی؛بگ  خواییاگه نم -
 .حساب کن

 :یدمکش  یقیزدم و نفس عم هاشیبه مهربون  لبخندی

 !تموم شه یتمأمور ینهر چه زودتر ا خواد،یفقط دلم م -

 ی؟خسته شد یزود ینبه هم -

 .شن یر دوست دارم زودتر دستگ خب؛ یول شم،یوقت نم یچخسته که ه -

که   یاهیو گل و گ کردمینگاه م یرونبه بنگفت. من هم  یزیزد و چ لبخندی
از همون   کردم؛یها بودن رو تماشا مخونه  یکه جلو  یکیکوچ  یهاباغچه  یتو

 !عالقه داشتم، درست مثل جک  یاههم به گل و گ یبچگ 

 یشش؟پ رییم یکِ  -

 ی؟ک   یشپ -
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 !یگهآلفرد د -

 .فردا یدشا دونم،یآهان، نم -

 :از چند لحظه مکث، دوباره گفت بعد

 یام؟منم همراهت ب خواییم -

 :رو باال بردم سرم

 .یرمخودم م خواد،ینه نم -

 .یبر  خواییکه فردا م  یدمپس من به لوکاس خبر م -

خودم  یبرا یها رو خاموش نکردم. متٔاسف، سر اومد که شنود یادم دفعهیک 
 :تکون دادم و جفتشون رو خاموش کردم و گفتم

 .برم خوامیکه م  یدنها فهمدخودشون از پشت شنو خواد،ینم -

 :رو گاز گرفت و آروم گفت یینشپا لب

 ی؟خاموششون کرد -

 .اوهوم -

 :که ُوُلمش رفته بود باال گفت  ییبا صدا بعد

فقط   جاستینصدا زدم. حاال جالب ا  یک رو به اسم کوچ  ینخدا! باز من ا  یا -
 .شنوهی»لوکاس« م یگمکه بهش م  یمواقع

 :کردم که گفت  یزیر خنده
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 .هاتون گوش بدمرفتنت رو برام بفرست، منم برم اداره به حرف  یقساعت دق -

داشبورد بود،  یکه رو  یباشه تکون دادم که نگاهم به کتاب  یرو به معنا سرم
بود.  یکتاب روانشناس  یک به جلدش انداختم.  یافتاد. برش داشتم و نگاه 

 :یدمپرسبه جنا انداختم و  ی! نگاه یوناز ِگرگ َمک ک ییگرااصل

 خونی؟یم ییهاچه کتاب یگهد -

 .رو خوندم یونمک ک یهاکتاب  یهمه یباتا حاال تقر  -

 :زدم و گفتم لبخندی

 .یعالقه دار یفکر کنم به روانشناس -

 :زد و گفت لبخندی

 .پدرم نبود، االن روانشناس بودم یاگه اصرارها -

 :نگاهش کردم تا ادامه بده منتظر 

که من به  یبشم، در صورت  یمثل خودش نظامپدرم اصرار داشت تا  -
 .عالقه داشتم یروانشناس

 :تمانداختم و گف یینرو پا سرم

 !متأسفم -

 یهااوقات کتاب  یبا شغلم ُاخت شدم و دوستش دارم. فقط بعض  یگهاالن د -
 .خونمیم یروانشناس
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 یمتوقف شد. نگاه  ینداشبورد گذاشتم که ماش یزدم و کتاب رو رو لبخندی

 یادهپ ی. تشکر کردم و بعد از خداحافظ یدمانداختم که خونه رو د ر و بر به دو
انداختم که  ییبه جا یدر خونه، نگاه  یتم. از جلوشدم و به سمت خونه رف

باال رفت. نه به  مله بشم. ضربان قلب یناون ماش یهاچرخ یر ز یروز قرار بود د
صاحب  یکارانهبه خاطر لحن طلب یفته،ب یروز که قرار بود د یخاطر اتفاق 

 !ینماش

 .انداختم و در رو باز کردم و وارد خونه شدم کلید

کاناپه   یم، کنار کاناپه انداختم و رورو درآوردم و به همراه کوله شرتمسویی
و به اتفاقات  یدمکاناپه دراز کش  یها، رونشستم. بعد از در آوردن گوشواره

به و داده بود،  بود و کارتش ر زود خام شده    یلیامروز فکر کردم؛ به آلفرد که خ
که معلوم نبود زنده از   یندهآ   به یزم،باهاش بر   یخودم که قرار بود طرح دوست 

 . ...نه، به جک که یا یرونب یامم هایندست ا یر ز

ش رو گرفتم و منتظر جک افتادم و بلند شدم و به سمت تلفن رفتم. شماره  یاد
نش گرم و مردو  یداد که با صداموندم تا جواب بده. بعد از چند بوق، جواب 

 :لبم نشست یرو یلبخند

 ی؟چطور یز،عز  یسالم به دختر عمو -

 ی؟سالم جک، خوبم تو خوب  -

طور چه  یدجد  یروز اّول پرونده  ی؟کرد  کار یتازه از اداره اومدم. چ   یستم،بد ن -
 بود؟
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 .یدمهاشون رو امروز دکلفتاز گردن یکیکافه   یمرفت. رفت یشخوب پ -

 :کرد و گفت  ایندهختک 

 .خوش گذشته بهت یپس حساب  -

 ییجورا یهبشم.  یق. قرار شده با پسره رفگذرهیبدون تو که اصاًل خوش نم -
 .کنم  یک رو بهش نزد خودم

 :رو شروع کرد یشگیشهم هاییحتشد و دوباره نص یجد لحنش

 .باهاش تنها نشو یر،باهاش گرم نگ یادمواظب خودت باش، ز یلیخ -

 .واسم هسته حباش -

 :گفتم  یاز مکث  بعد

 جک؟ -

 جان؟ -

 ی؟باشن، چ  هایناگه قاتل بابام ا -

 .یرو گرفت  که انتقامت  یخوشحال باش یدتازه اگه هم باشن، تو با یستن،ن -

 یشه؟م یدامامانم پ یعنی -

 :و بعد گفت ید،از پشت تلفن به گوشم رس یقشنفس عم صدای

 .کنیمیم یداشپ -
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که مبادا، جک بفهمه که   گفتمینم  یزی؛ اما چحلقه زده بودهام  تو چشم  اشک 

 :گفت  یدسکوتم رو د یناراحتم. وقت 

 ی؟تو شام خورد یراست  -

 .یستم ننه گشنه -

 :سر داد و بعد گفت ایخنده

 .یرنهم مثل خودت س  یهبق  کنییفکر م  یست،ت نخودت گشنه  یگه،د  ینهم -

 :فتمکردم و گ  ایخنده

 .خوامی. معذرت میگفت یخب زودتر م -

 :بود گفت که از خنده دو رگه شده  یلحن با

 .تکرار نشه یگهد یول بخشمیرو م دفعهینا -

 .خب حاال، برو شامت رو بخور -

 !خداحافظ بانو -

 .خداحافظ -

حمام رو آماده  یل. وسایرمرو قطع کردم و از جام بلند شدم تا دوش بگ تلفن
 تونستیز کردم. فقط آب گرم بود که مکردم و رفتم داخل و آب گرم رو با

بهم آرامش بده. بعد از پر شدن وان، داخلش نشستم و دستم رو دو طرف 
 انو یو تو لغزیدنیبازم، م یهامو یآب رو یهاوان گذاشتم. قطره

 یآروم  یوان برداشتم و با سرانگشت اشارم ضربه  ی. دستم رو از لبهافتادنیم
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کم از درست شدن و کم یشکل اییرهدا یهاموج یز سطح آب زدم که ر یرو

بودن.   هاموجیز ر  ینهم مثل امن   یزدم، خانواده  یهم دور شدن. لبخند تلخ 
 یستکه معلوم ن  انامم جا،ین! من ایمو در آخر، محو شد یماز هم دور شد

 . ...کجاست، بابا هم که

و باز و بسته هام ر شدم و چند بار چشم یدار از خواب ب یم،آالرم گوش یصدا با
به بدنم دادم. امروز قرار  ینور عادت کنن. بلند شدم و کش و قوسکردم تا به 

. قصدم دادمیبهش م  یدهم با  رو  یروز د  یبود برم شرکت آلفرد، جواب خرابکار
بخرم و براش ببرم.  یشرتت یا یراهنبراش پ یرم،بود که تو راه که دارم م ینا

 :دادم یامبه جنا پبرداشتم و  یعسل یرو از رو یمگوش

 «ده صبح اونجام ساعت»

 .زد، اما جواب نداد ینکه س  یدنکش یقهدق به

جوش رو به برق گذاشتم و به آشپزخونه رفتم و قهوه  یعسل یرو رو موبایلم
گرفتم و به آشپزخونه برگشتم   اییقهدوش ده دق  یهزدم؛ تا درست شدن قهوه،  

 .کردمیرو مرور م  دادمیانجام م  یداکه امروز ب  ییهاقهوه خوردن، کار   ینو در ح

که تا اواسط   یبه همراه کافشن کوتاه  ی،و شلوار کتون مشک  یدسف تیشرت
 یدم،سف یشرتبا ت یبود و تناقض جالب ی. کافشنم مشک یدمرونم بود رو پوش

 کهینو بعد از ا یختمبلندم رو آزادانه دورم ر یدرست کرده بود! موها
رو  فیدمس یهابوت یمرو برداشتم، ن یفمدم و کگوشم کر   یهام رو توگوشواره

 .یرونو از خونه زدم ب یدمپوش
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 شد،یتر مروز سردبهمونده بود و هوا روز   سمسیتا کر   ی،ادو_سه هفته  تقریبا

 یبمج یهام رو توم انداختم و دستشونه یرو رو یفمبند ک ینبه خاطر هم
 .دکر   یقرو به بدنم تزر یبخشلذت یفرو کردم که گرما

بود،  یک که به خونه نزد  ییهاتا به مغازه داشتمیبر م ینسبتًا تند هایقدم
که   یمغازه؛ در رو باز کردم و وارد شدم و به پسر الغر  ینبه اول یدمبرسم. رس

 .ها نگاه کردمتک لباسفروشنده بود، سالم کردم و به تک 

خودم  ه از لحظ یه یکه برا  کردمیتنش تصور م یها رو تولباس دونهدونه
که هم قاتله، و هم   یمرد یبرا خوامیو م یستادممغازه ا یمتنفر شدم که تو

هام رو به هم فشار دادم و به گشتن ادامه دادم. خرم! دندونلباس ب  ی،قاچاقچ 
چهارخونه   اِی رمهو سو  یدسف  یراهنپ  یککه چشمم رو گرفت،    یراهنیپ  یناول

آوردم و به فروشنده  یرونشب چند دور، تا خورده بود. هاشینبود که آست
جعبه  یبود رو تو یزشکه سا یکیآلفرد،  یکله یفدادم که بعد از توص

 .داد یلو بعد تحو گذاشت

اومدم و به سمت شرکت، راه  یروناز حساب کردن پول لباس از مغازه ب بعد
 .افتادم

شهر بود که باعث شد، سه_چهاربار لعنتش  یجاها یناز بهتر  یکی شرکتش
دست و  ییجاها ینخودشون همچ یبا پول بدبخت کردن َمرُدم، براکنم که 

کارت نوشته بود، به  یر که توطو. سوار آسانسور شدم و همونکننیپا م
و  مرفت یمنش یز اومدم و به طرف م یروننوزدهم رفتم. از آسانسور ب یطبقه
 :گفتم
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 . ...یاتاق آقا ید،ببخش -

 :ادامه دادم رو نگاه کردم و یلیشکارت، فام  یرو از 

 کجاست؟  یمال یاتاق آقا -

 :گفت  کرد،یصحبت م یاکه با لحن پر عشوه  منشی

 .شون تموم شهتا جلسه ینداشته باش یففعاًل که جلسه دارن. تشر  -

در و  یجا بود، نشستم. روکه اون  هایییصندل یرو تکون دادم و رو سرم
بود.  یزیَتر و تم مختلف بود. شرکت هاییناز ماش یمختلف  یهاعکس یوار د

 یوار کف، ِست شده بود و د یهاکه با پارکت یاچرم قهوه هاییصندل
که روش نصب شده بود،  ییهابا تابلو یخاص یکه جلوه یرنگ  یستخون ا

 .داشت

اومدن و بعد   یروناز اتاق ب  ی،اتاق باز شد و چند َمرد ُمسن و کت و شلوار  در 
بود که با لبخند  و در آخر، آلفرد از در خارج شدن. ی،با منش یاز خداحافظ 

 .یستادروم اروبه یثیخب

 .منتظرت بودم -

 .سالم -

 .داخل یاب ی،اومد سالم پرنسس! خوش -

 .کرد  یتمن رو به اتاق خودش هدا و
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 یز م یداخلش بود رو یراهنکه پ یلونینشستم و نا هایاز صندل یکی روی

 :گذاشتم و گفتم

 !ابلهاقن یروز،هم جبران خسارت د ینا -

کرد.   یزوناتاق بود آو  یکه تو  یلباسچوب  یزد و کتش رو درآورد و رو  لبخندی
 یلونمن نشست. نا یروروبه  یصندل  یرو باال داد و رو  یراهنشپ  هایینآست

کردن   یآورد و شروع کرد به بررس یرونرو برداشت و جعبه رو از داخلش ب
 :تکون داد و گفت ی! سر یراهنپ

 .اومد خوبه، خوشم یقتسل -

 :زدم که پشتش پر از نفرت بود، و بعد گفتم لبخندی

 .اومده باشهخوشتون  یدوارمام -

 :سر داد و گفت ی،اهام دوخت و بعد قهقههرو به چشم نگاهش

 .با من راحت باش یه؟خوشتون اومده باشه؛ چ بندی؟یجمع م یچ  یبرا -

هام رو بستم شم. چیارمبود باال ب یک و نزد یچیدشدت نفرت، دلم به هم پ از 
رو سر جاش  یراهنلبم نشوندم. پ یگوشه  یو دوباره باز کردم و به زور لبخند

. بعد از چند لحظه یدکش  یقیداد و نفس عم یهتک یشبرگردوند و به صندل
 :گفت

 .دعوتت کنم  یمهمون   یهبود که به    ینا  جا،ینا  یایگفتم ب  کهینا  یعّلت اصل -

 :رو کج کردم و گفتم سرم
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 به چه مناسبت؟قت وناو -

 :رو باال انداخت و بعد گفت هاششونه

 .همراه یادوست  یهبه عنوان  طوری،ینهم -

 :زدم و گفتم پوزخندی

 ی؟باهام دوست بش خواییبهت فندک دادم؛ م کهینخاطر افقط به -

 .کنمیحال م هات. با اخالقگمیم یخاطر فندک، کلنه فقط به -

قراره بشم  دونستینم  یچاره؛زدم. ب  یالیشخبه خوش  یبلند یدلم قهقهه  تو
 !مرگش یفرشته

 :زدم و گفتم لبخندی

 و اگه درخواستت رو قبول نکنم؟ -

 :گفت  ینانپوزخند بود و بعد با اطم یهشب یشتر زد که ب لبخندی

 .کنییقبول م -

 :فتمگ  یاز مکث کوتاه  بعد

 هست؟ یچ  یتحاال مناسبت مهمون -

 .شرکت قرارداد ببندم یهادار امسه از  یکیقراره با  -

 یکار؟جا چاون یاممن ب یه،کار  یکه معلومه مهمون   طور ینخب ا -
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موضع خودش رو   یکالفه شده، ول  یومدنن  یمن برا  یبود که از پافشار  معلوم

 :گفت  یلکسطور رحفظ کرد و همون

 .یاجا بت من، اونبه عنوان دوس -

 :جلو بردم و گفتم یرو کم سرم

 .یشهم یچ  مینبب -

کنارم نشست. دستش رو   یصندل یجاش بلند شد و به سمتم اومد و رو از 
. صداش دو رگه شده بود و یدگذاشته بود و صورتم رو کاو  یصندل  یپشت   یرو

خودش  طور ین. همکردیم یرو خال لبش بود، که ته دلم یرو یلبخند مرموز
 .کشیدمیو من خودم رو عقب م کشیدیرو جلو م

 .یدار یباییز یهاچشم -

 یفبودن. اما حاال که اون داشت ازشون تعر  یباهام ز. چشمگفتیم راست
 !نداشتمشون خواستیدلم م کرد،یم

 :گفت  ورد،آ یکه دستش رو باال م  طور ینزدم که هم لبخندی

 .یتر آره، بخند! با لبخند خوشگل -

خودم   تونمی، نمگورم رو گم نکنم  یگهد  ییقهبودم که اگه تا چند دق  ینفکر ا  تو
از جام بلند شدم که دستش   یع رو کنترل کنم که با مشت تو صورتش نزنم. سر 

رو صورتم بکشه، تو هوا معلق موند و لبخندش محو شد.  خواستیرو که م
رفتم و با لبخند   در حال بودم. به طرف  گند زدم به احساساتش، خوش  ینکهاز ا

 :گفتم  یساختگ 
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 .رو برام بفرست قی. آدرس دقزنمیبهت زنگ م -

از حالت  ی،خوشحال ینخوشحال بود و ا رفتم،یم یشبه مهمون ینکها از 
پا تند  یبه طرف خروج  یعتظر جوابش نموندم و سر چهرش مشخص بود. من

رو  جاینهم، ا لحظه یه یحت  تونستمیو نم کردمیم یکردم. احساس خفگ 
 .تحمل کنم

. یدمرس یینکردم تا پا  یط  یکیا ها رو دوتآسانسور استفاده نکردم و پله از 
 .یرهاطراف دهنم رو بخار بگ یکه باعث شد فضا  یدمکش  یقینفس عم

کاناپه پرت   یو خودم رو رو  یدمعوض کردن چند خط اتوبوس، به خونه رس  با
 یادمدادم؛ اون لحظات رو   یهتک  یهام رو بستم و سرم رو به پشت کردم. چشم
کاناپه بلند شدم و وارد حمام   یاز رو هام رو باز کردم وچشم یع اومد که سر 

 .شدم

رفتم.  یرشبازش کردم و ز طورییندم و همآب نکر  یبه سرد توجهی
. کردمیم ینیاحساس سنگ یشتر و من ب شدیم تر یسو خ یسهام خلباس

 یفشکث یهااز نفس یتا اثر  کشیدم،یصورتم م یکف دستم رو محکم رو
 !نمونه یصورتم باق  یرو

*** 

 کارت نوشته شده بود، نگاه کردم؛  یکه تو  ییهاشتم و به شمارهبردارو    گوشیم
شرکت،   یشماره  ییدوتا شماره بود که از اعداد و ارقامشون معلوم بود که باال

 .کردم و تو تلگرام رفتم  یرهخودشه. شماره رو ذخ یشخص یشماره یینیو پا
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 یصندل یه یروعکس،  یناول کردم؛یکه گذاشته بود رو نگاه م  هاییپروفایل

بود و آرنجش   یدهپوش  یطوس  ینو ج  یاسورمه  یشرتنشسته بود و ت  ینارنج 
 .به ل**ب داشت یهاش گذاشته بود و لبخند کج زانو یرو رو

 .شده بود یرهداده بود و به افق خ یهتک یوار هم که به د یبعد عکس

 یهاعکس، تمام قسمت ینا یحاال به صورتش دقت نکرده بودم که تو تا
 داشتن، به  یکه حالت براق   یمشک   یهامشخص و واضح بود. چشم  رتشصو

هم بد نبود  یکلشمتوسط. ه یهاو لب یقلم ینیپرپشت؛ ب یهاهمراه ابرو
 !یهاما معلوم بود باشگاه

 دونستمیزدم. فقط خودم م  یپوزخند  کردم،یکه به عکسش نگاه م  طور همین
 !مشنیزندان بب یتا تو کنمیم یشمارکه چقدر لحظه

 :نوشتم براش

 «.یانامآدر سالم»

 :اب دادکه جو  یدنکش یقهدو دق به

 «ی؟خوشگل خانوم، چطور سالم»

 «.یمرس خوبم،»

 «نه؟ یامن خوبم  یبدون  خواینمی»

! یستیبهش بگم نه، اصال برام مهم ن خواستیتو هم رفت. دلم م هاماخم
که رد و   ییهاو تماس هایاممجبور بودم که تحمل کنم. خطم و تمام پ یول
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حال بودم که فقط و خوش شدیتوسط سرگرد سالوادور چک م کردم،یبدل م

 ههم هستن ک و جنا یمیو لوکاس و ج خورم،یکه حرص م  یستممن ن ینا
 !شنیم یعصب

 :نوشتم براش

 «.از طرز حرف زدنت، معلومه که حالت خوبه »

 «.لحظه بعد نوشت: »دلم برات تنگ شده چند

بود؟   یچه مارمولک   یگهد  ین. ادادمیپام رو تندتند تکون م  یت،شدت عصبان  از 
گول زده و بعد فروخته و  طوریینهم، هم یگهبدبخت د یهاحتمًا دختر 

 !یبپولشون رو زده به ج

 :نوشت ینکهبراش ننوشتم تا ا چیزی

 «.یمهمون  یبرا یملباس بخر  یمهم بر  دنبالت؛ با یامم فردا»

 !باش یالخ ینزدم. هه، به هم پوزخندی

 .دارماّما من لباس  -

 :اومد یامبعد از طرف جنا پ یهثان چند

 «.برو باهاش»

 :دادم که آلفرد نوشت یرونپر صدا ب یت،رو از شدت عصبان نفسم

 یامخودم برات لباس بخرم. آدرس بده؛ ب  ییقهبا سل  خوامیم  ی،دار  دونممی»
 «.دنبالت
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هست. بعد از  یاحمقانهر اکا  یلیآدرس خونه رو بهش بدم خ کهینا خب،

 :فکر کردن، نوشتم یکم

 «.جا دنبالمهمون یافردا کار دارم. کارم رو که انجام دادم، ب من»

 «.یامجا بخب، آدرس بده همون خیلی»

مون بود رو دادم و قرار شد که خونه یککه نزد  ییهااز فروشگاه یکی آدرس
 ی،فردا تو مهمون   زنم و بگم کهبه سرگرد زنگ ب  خواستی. دلم میادفردا دنبالم ب

 یو من نتونم کار یارهسرم ب ییبال ترسیدمیحواسش بهم باشه. م جورییه
فردا، نخواد قرارداد من  ه. از کجا معلوم کیادبرم یچ ها همهآدم ینکنم؛ از ا
 !من یببنده و بخواد من رو بفروشه؟ اوه، خدا هاشیک رو با شر 

 یادمها که گوشواره  رفتمیم کلنجار   خودم و با کردمیداشتم فکر م طور همین
 یته دلم روشن شد. از جام بلند شدم و جعبه یدیام یافتاد. کورسو

ها رو از داخلش درآوردم کردم و گوشواره  یداکمدم بود، پ  یها رو که توگوشواره
 :حرف زدن بهدستم گرفتم و شروع کردم  یها رو توو روشن کردم؛ اون

. فقط یستن یشمپ کسیچنها هستم و هم. من االن تسالوادور سال یآقا -
. اگه بخوان ینکن یکار یه یشب مهمون  یبرا شه،یبگم اگه م خواستمیم

نفر رو  یه شهیاز خودم دفاع کنم. اگه م تونمیمن نم یارن،سرم ب ییبال
 .جا که مراقب من باشه. ممنوناون ینبفرست

سر جاشون برگردوندم. فقط خدا،   ها روکه تموم شد، دوباره گوشواره  هامحرف
 !حواسش به من باشه یادجا باون یکی کردمیم خدا
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*** 

هم بودم. رفتم   یکار که بخوام بخوابم؛ ب  اومدیهفت عصر بود. خوابم نم  ساعت
و بعد از  یدمپوش یرو به همراه ساپورت مشک  یممشک یتو اتاق و ُکت چرم

به خونم بود،   یک که نزد  یبز س  یخونه، به سمت فضا  یدو کل  یلموبابرداشتن  
 .راه افتادم

 یبمتو ج یشتر هام رو بو دست زدمیپارک قدم م یفرش شدهسنگ  راه توی
 یهانور چراغ  یر بود. ز  یک هم تو پارک نبود و هوا تار  نفر   یه  ی. حت کردمیفرو م

 یآب  ی. احساس کردم قطرهدمکر یهام نگاه مو به قدم رفتمیزرد رنگ، راه م
صورتم  یبارون، رو یز ر قطراتکم، افتاد. سرم رو باال گرفتم که کم یمینب یرو

 .نشست

 یوار افتاد که کنار د یکه چشمم به پسر  یرمبگ یینسرم رو پا خواستممی
اجازه  ین،بود و هم یستادها یکیبود و به من زل زده بود. تو تار یستادها

داره  یچ  یراب و یهک  ینممشتاق بودم بب ی. بدجورینمچهرش رو بب دادینم
آروم؛ انگار! آروم  هانگار که ن  ی. به صورتش زل زدم تا از رو بره ولکنهینگاهم م

بشه و بره؛  خیالیب  یدتا شا کردمیو آسمون نگاه م ینو به زم زدمیقدم م
فت و کاله گر  یوار رو از د شیهدرآورد و تک یبشدستش رو از ج یدمد

 یبشاز ج یگاریس رفت،یاه مکه ر  طور ینرو سرش کرد. هم شرتشییسو
 .ازش گرفت یدرآورد و روشنش کرد و کام

 .دنبالش رفتم ینهم یو چرا به من زل زده بود، برا یهک  ینمبودم بب کنجکاو
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که  طور ینمقصدش کجاست؟ هم ینمتا بب رفتمیدنبالش م آروم،آروم

ها که دنبالش تو همون کوچه رفتم؛ کوچهاز پس یکیتو  یچیدپ رفت،یم
بود. تو کوچه رفتم و با چشم دنبالش  یک بود اما تنگ و تار یبلند یوچهک

. یدمد یگاریستر رفتم که تهجلو یکمشده بود!  ید! ناپدیدمشگشتم که ند
 .شدیکه مال خودش باشه، چون هنوز ازش دود بلند م  زدمیحدس م

، و محکم دور گردنم حلقه شد یدست  کردم،ینگاه م یگار سه تهکه ب  طور همین
گردنم حس کردم. از ترس، نفسم رفته بود و   یچاقو رو رو  یو سرد  یزیبعد ت

بود که جفت  ینکه تونستم بکنم، ا یکار ینمونده بود. اّول باز یمهدهنم ن
و بکشم.  یرمهام بگرو تو مشت شرتشییهام رو پشتم ببرم و سودست
 :یدمکلفت و مردونش رو شن  یصدا

 دنبال من؟ یچرا افتاد -

هام بگم! جوشش اشک رو تو چشم  تونستمینم یزیبند اومده بود و چ  مزبون
 :پته گفتم بود، با تته یهر جور یحس کردم، ول

 . ...م...من...من -

 .هام رو محکم بستمکرد که سرم رو عقب بردم و چشم  یشتر چاقو رو ب فشار 

 !بزنحرف  ی؟تو چ  -

 :گفتم  لرزید،یکه م  ییترس و صدا با

 !مخ...خونه رفتمید...داشتم م -
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از صورتم  یحرفم، بالفاصله برم گردوند و صورتش رو با فاصله کم یناز ا بعد

 :یدقرار داد و غر 

ها رو خونه ینبسته، دومًا؛ من صاحب تموم اکوچه بن یناواًل که ا -
 .شناسمیم

نگفتم و فقط به  یزیچ یه؟جوابت چ ینکها یرو کج کرد، به معنا سرش
زده بود،   یرونکه از پشت ابر ب  ینور ماه   یر م که حاال ززد  زل  یشآب  یهاچشم

 چرا انقدر صداش آشناست؟ ینا ینم،! صبر کن ببشدیم یدهد

. لرزیدمیشده بودم و از سرما م  یسخ  یسشده بود و سر تا پا خ  یدشد  بارون
 ینبره؛ حاال وقت ا ینکه تو چشمم بود، از ب  یمحکم پلک زدم تا اشک  بار یک 

 .گرفته بودم، استفاده کنم  یادچند سال  ینکه تو ا  ییهاآموزشبود که از 

 یدم عقب رفت. دو  یکمحرکت، دستش رو گرفتم و از گردنم دور کردم که    یه  با
که پام به   ینکه تو صورتش بزنم. هم  یدمرو بلند کردم و چرخ طرفش و پام

ولش کرد. دوباره  ینسمتش رفت، مچ پام رو گرفت و با شدت به طرف زم
 .کردیهام رو دفع ممشت ین که همهروع کردم به مشت زدش

 یسه برابر من بود و به راحت  یکلشهم، ه یبود و از طرف  یخوب  مبارز 
اتم بود که ضرب  ینا  کرد،یکه م  ی. تنها کارزدینم  یمن رو بزنه، ول  تونستیم

 .رو دفع کنه

آب  و دستم جون نداشت. شده بودم مثل موش آوردمیداشتم کم م دیگه
 .کنم  ینیاحساس سنگ شدیکه باعث م  یدهکش
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از سرش افتاد و  شرتشییکاله سو کرد،یکه داشت مبارزه م طور همین

استفاده کرد و هر دو دستم رو گرفت   یجیگ  ینشده بودم و از ا  یج. گیدمشد
 .نداشته باشم یدنجنگ یبرا یچسبوند، تا راه  یوار و من رو به د

م ناله  یکه باعث شد صدا  یچیدتو کمرم پ  یدرد  ر،یوابرخورد کمرم با د  خاطر به
 .بلند بشه

. کردیمیرو نگاه م  یگههمد  یو با کالفگ   زدیمینفس، ممن و هم اون نفس  هم
 یادشز یبه خاطر قدرت بدن  ینو ا شدیتا ولم کنه، نم کردمیتقال م یهر چ 

 .بود

رو  لرزیدیسر تا پام و فکم که از شدت سرما م یآورد که وقت  یینرو پا سرش
هم که هنوز   یآروم یکم شد و بعد با صدا  یتشاحساس کردم از عصبان ید،د

 :دِرش محسوس بود گفت یتعصبان یاذره

 !یتکنجکاو  یپا ذارمشیم -

رو سرش کرد و از کوچه خارج  شرتشییهم ازم فاصله گرفت و کاله سو عدب
 !شد

 یپسر، همون  ینا شدیهم باورم نم بودم. هنوز  یرهکه رفته بود، خ  یراه  به
 ی. ولیادمهرو    یشآب  یهابهم بزنه. هنوز چشم  ینبا ماش  خواستیباشه که م

 کرد؟یم کار یچ  جاینخب؛ اون ا

تو صورتم افتاد، به خودم اومدم   یادز  یسیاز موهام به خاطر خ  یقسمت   وقتی
هام هم که از لباس  از قبل شده بود و من  تر یدو به آسمون نگاه کردم؛ بارون شد
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کتم فرو کردم و به سمت خونه رفتم.   یبهام رو تو ج. دستچکیدیآب م

ک تا خونه راه پار  ا،چر  دونمینم یول کردم؛یتر مهام رو هر لحظه تندقدم
 !رسیدمیشده بود که نم یادز قدر ینا

رسوندم و کنارش نشستم. سرما تا  ینهخودم رو به شوم یدم،خونه که رس به
ما رده بود. لرزش بدنم کمتر شده بود اما هنوز احساس سر مغز استخونم نفوذ ک

 .کردمیم

 یصندل یکه رو ینازک  یکاناپه بود، به همراه پتو یکه رو یکیکوچ بالش
ها با همون لباس ینه،جا کنار شومرکم گذاشته بودم رو برداشتم و همونمح

 .تا خوابم برد یدمدراز کش

*** 

 پاییدیاون پسره داشت من رو م بشیکه چرا د  کردمیفکر م ینبه ا داشتم
کنم. از جام بلند شدم   یدابراش پ  یموجه یلفکر کردم، نتونستم دل  یکه هر چ 

 کردم،یکه داشتم باهاش چت م  یشباده بشم. دقرارم با آلفرد، آم یتا برا
 یمن تا شب برا یم،که برگشت  یلباس برم و وقت  یدخر  یقرار شد باهاش برا

 .آماده بشم یمهمون 

زانوم   یکه تا باال  یمبه همراه کت مشک  یخی،  ینو شلوار ج  یاسورمه  تتیشر 
 یدمهم پوش  یاسورمه  یهااستار طرفم بافتم و آل  یهرو    و موهام  یدمبود؛ پوش

 .یرونو از خونه رفتم ب

 :دادم یامبهش پ یدم،در فروشگاه که رس جلوی
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 .دنبالم یاکارم تمومه ب  یگهد ییقهسالم، تا چند دق -

 :بعد جواب داد یقهدق_سه دو

 .جاماون یگهد ییقهده دق یدی،سالم ل -

 .انداختم یبمرو تو ج یو گوش یدماز سر حرص کش یو صدا دار یقعم نفس

نخرم.  یزیو بعد چ یابود که بگم جلو فروشگاه دنبالم ب یع مسلمًا ضا خب،
رو  یرفتم. چند نوع خوراک  هایوارد فروشگاه شدم و به طرف قفسه خوراک 

 یرونو بعد حساب کردن، از فروشگاه ب  یختمر  یبرداشتم و تو ترول  جورینیهم
. در جلو زدیم  قکه برام بو  یدمآلفرد رو د  یو مدل باال  یمشک   ینرفتم که ماش

 :یدمآورش رو شنگرم، اما چندش  یرو باز کردم و نشستم که صدا

 ی؟طورسالم خانوم، چه -

نگاه کردم که باز  یرونه بدادم و ب یسالم خشک و خال یهرو به  جوابش
 .صداش رو مخم رفت

 ی؟کرد  یدخر  -

 .اوهوم -

 یدی؟خر  یچ  -

 !یمشت خوراک  یه -

تون به فروشگاه نبود. از مغازه سر کوچه یازیکه ن  یمشت خوراک  یه یبرا -
 !خریدییم
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رو  هم من یو از طرف  کردیرو خورد م که اعصابم  دادیم یهکنا  یبو حرفش

 .شک کرده باشه یزیوقت به چ یهکه   ترسوندیم

 :گفتم  یخونسرد با

 .نکردم یداهم الزم داشتم که پ یگهد یز چ یه -

 .آهان -

هم نه نگاهش کردم و نه باهاش حرف  نزد که من یبه پاساژ حرف  یدنرس تا
 .زدم

تا به  یمها رو گذروندو پله یمشد یادهپ یناز ماش یدیم؛پاساژ که رس به
 .یدیمرس مختلف یپوشاک  یهامغازه

از  تفاوتییو با ب  گرفتنیرو نم که اونجا بود، چشمم  ییهااز لباس کدومهیچ
 .کردیها نگاه مو به لباس گفتینم یزیهم چ . آلفردشدمیکنارشون رد م

که خودش   یو بعد با لبخند من رو به جهت  یستاداز حرکت ا یدم،لحظه د یه
 .بود، چرخوند یستادها

 :ب داشت گفتکه به ل**  یلبخند با

 یاد؟ماون چطوره؟ خوشت  -

دو   یاحلقه  ینآست  یکه مد نظرش بود انداختم. لباس زرشک   یبه لباس  نگاهی
! تاپ کوتاه و دامن تنگ. ساده بود و قشنگ؛ اّما چون انتخاب آلفرد بود، یکهت
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، حرف که حرف  ینیجر و بحث با ا یدوست داشتم مخالفت کنم اما حوصله

 .رفتممغازه بدون حرف به طرف  ین،خاطر همبهخودشه رو نداشتم. 

تا خارج  یمرفت یو به طرف در اصل یماومد یرونلباس، از مغازه ب یداز خر  بعد
 .یمش

 رستوران؟ یمظهر بر  یدوست دار -

طرف دوست نداشتم برم. از   یه. از  اومدیحرف زدنش، بدم م  مقدمهیب   ینا  از 
 .شم یکبهش نزد یشتر ب خواستیهم دلم م طرف یه

جواب  خواستمیده بودن، پشت گوشم زدم و مصورتم اوم یرو که تو موهام
 :بدم که گفت

 !یدار یگلخوش یهاچه گوشواره -

آروم  یکم یشبا حرف بعد یبند اومد؛ گفتم االنه که بدبخت بشم ول نفسم
 :شدم

 رستوران؟ یمبر  ی،نگفت  -

 :زدم و گفتم یکنم، لبخند  یمخالفت  کهینا بدون

 .یمبر  باشه، -

 .که داده بودم؛ حرصم گرفته بود  یاجواب صاف و ساده ینا از 
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. در طول راه فقط در مورد یمو به طرف رستوران راه افتاد یمشد ینماش سوار 

هم  و من زدیداشته باشم، حرف م یشیبزنم و چه آرا ییچه مدل مو کهینا
 .و فقط شنونده بودم گفتمینم یزیچ

 یبرابر شد! خب معلومه که برارده بود، چند وجودم رخنه ک یکه تو  ترسی
باشه؟ هرچقدر  یشکل که ظاهرم چه  کنهیم یزیربرنامه طوریینداره ا یچ 

 .یدنبرام م یتر باشم، پول بهتر گلخوش

من   یشد و بعد با احترام، در رو برا  یادهاّول خودش پ  یدیم،رستوران که رس  به
لبخند  یهکه   آوردمیفشار م خودمبه  یبشم. هر چ  یادههم پ باز کرد تا من

در رو بست،  کهینشدم و بعد از ا یادهپ ین. از ماشتونستمیبزنم، نم یککوچ
 .یمرفت یبه طرف در ورود

 یهامون و بعد نگاه به دست  یچپم رو گرفت. اولش جا خوردم و نگاه   دست
 .رو لبش بود یآلفرد انداختم که لبخند کمرنگ  یبه چهره

و وارد  یمکه توسط آلفرد، باز شده بود عبور کرد  یو از در رو برگردوندم سرم
رستوران برد و بعد  یجا  ینتر و به طرف دنج ید. دستم رو کشیمرستوران شد

 .ینمتا بش یدرو برام عقب کش یصندل

 :و بعد از چند لحظه گفت شینهیکه اون نم  یدمکه نشستم، د  یز م پشت

 .تا برگردم ینبش جاینهم -

 ری؟یکجا م -

 .فهمییخودت م گردمیبرم -
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 .که زد، ازم دور شد و از در رستوران خارج شد  یبعد از چشمک  و

شده بودم. به فکر  یرهبا دوتا رز قرمز بود، خ یز که وسط م  یکیگلدون کوچ  به
براش  یشههم، هم گل رو دوست داشت و بابا  ینبودم که مامان چقدر ا ینا
انداختم؛   یخارج کردم و به اطراف نگاه   مینهمانند، از سسم رو آه. نفخریدیم

ها، خانواده یاو  ونجو یهاداشت و بزرگ بود. زن و مرد یکیش یلیدکور خ
غذاشون رو   یاو    زدنیمختلف رستوران نشسته بودن و با هم حرف م  یجاها

 .خوردنیم

شد و همون موقع  یدهبه گوشم خورد و نگاهم به سمت در کش یزنگ  صدای
زدم که  ی. متقابال لبخنداومدیبه طرفم م یبا لبخند پهنه ک  یدمآلفرد رو د

 .روم نشستروبه

 ی؟کجا رفته بود -

کلفت و   یگذاشت و با همون صدا  یز م یدرآورد و رو یبشرو از ج ایجعبه
 :که داشت گفت  یامردونه و دو رگه

 !یباز یبه بانو یمتقد -

رد و سر به جعبه اشاره کنگاهش کردم که با  یرو باال انداختم و سوال هامابرو
 :گفت

 کنی؟یبازش نم -

جفت  یهرو به سمت جعبه بردم و با مکث و تعلل؛ بازش کردم که  دستم
داشت که  ینسبتًا بزرگ  هاییدکه مروار  یدیسف یها. گوشوارهیدمگوشواره د
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 ییقهبود و سر هر نوار، ستاره بود. سل یزونآو یکدوتا نوار بار ید،از هر مروار

 .یادنم پلیدشبودن، به ظاهر  یقهسلخوش ینکه ا  یفاّما ح شت،دا یخوب 

 :ها رو برداشتم که گفتاز گوشواره یکیرو بردم و  دستم

 خوشت اومد؟ -

 :گفتم  حسیی»آره« تکون دادم و با ب  یرو به معنا سرم

 .یآره، مرس -

 :زد و گفت یضیعر  ندلبخ

 .ینمهات ببرو تو گوش هاینبه بعد ا یندوست دارم از ا -

هاش دوختم که خودش رو خم کرد و محو شد و نگاهم رو به چشم لبخندم
خودم رو درآورد و  یهابا دست اشاره کرد که جلو برم. خم شدم که گوشواره

 .کرد  یگزینخودش رو جا یهاگذاشت و گوشواره  یز م یرو

 .یادهم بهت م یلیرو بپوش، خ هاینبه بعد ا یناز ا -

بدون ترس عمل کنم  کردمیم یاما سع فتاده بود،به جونم ا یبیعج استرس
جعبه گذاشتم و  یخودم رو تو یهانکنم. با آرامش گوشواره یکه خرابکار

جعبه عبور کنه  ینکه صدا از پشت ا  کردمیدرش رو بستم. فقط خدا، خدا م
 .و جنا و لوکاس، به مشکل برنخورن یمیکه ج

*** 
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خودم رو ندادم   یس خونه. آدر یمفتاداز خوردن ناهار؛ به سمت خونه راه ا  بعد

 .آپارتمان ده طبقه بود یهتر رو دادم که باال یابونخ یهو آدرس 

شدم و به سمت در ساختمون راه افتادم.  یادهپ یناز ماش یاز خداحافظ  بعد
نشم. ُهل  یع بود که در باز باشه و ضا ینکه داشتم، ا  ییاون لحظه تنها آرزو

لبم نشست و  یصورتم، رو یبه پهنا یشد. لبخند به در دادم که در باز  یکم
رو  هاشستیک ال یوارد شدم و در رو پشت سرم بستم. منتظر بودم تا صدا

به گوشم خورد، در رو   هاشیک الست  یصدا  یخودم برم. وقت   یبشنوم تا خونه
 .خودم پا تند کردم یباز کردم و به سمت خونه

دنبالم و خودم برم و از  یادن یون همم یشد تا برا یهزار زور و مکافات، راض با
 .راحت بود و خوشحال بودم یالمبابت خ ینا

 یروهام، روبهخونه رو باز کردم و وارد شدم و بعد از عوض کردن لباس در 
نگذشته بود که زنگ خونه   یقهسرگرم بشم. هنوز چند دق  یکمنشستم تا    وییت 

لبم نشست.   یرو  یخندجک پشت در باشه، لب  ینکها  یالبه صدا دراومد. با خ
باز کردم، در کمال  وکه در ر   یناز جام بلند شدم تا در رو باز کنم اما هم یعسر 

گل به لب دارن و جنا دسته  یکه هر کدوم لبخند  یدمو جنا رو د  یمیج  یناباور
 کار یچ  دونستمیهاش گرفته. لبخندم محو شده بود و نمرو تو دست یبزرگ 

 ردن؟کیم ار یکچ جاینا هاینکنم. اصال ا

 :با همون لبخند پهنش گفت یدمتعجب من رو د یکه چهره  جیمی

 !یلکسر یلکس،ر -
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 :رو تو بغلم انداخت و گفت لحنش خندم گرفته بود که جنا خودش از 

 .بیننمونیدارن م یار،درن بازییع ضا -

هم متقاباًل جنا رو بود و من  یع ضا یلیبودنش خ یزدم که ساختگ  لبخندی
 .بعد در رو بستم در خونه رو کامل باز کردم تا وارد بشن و بغل کردم.

 :کاناپه ولو شد و بعد گفت  یرو یی،پررو یندر ع جیمی

 بانو؟ یچطور -

 یکهگفت که معلوم بود داره ت  یلحن خاص یهخنده. بانو رو با  یر بعد زد ز و
 یا روکردم و جنا رو دعوت کردم ت  یا. خندهیارهآلفرد رو درم  یو ادا  اندازهیم

 .ینهمبل بش

 :یدماومدن؛ پرس جاینا یچ  یبودم که بدونم برا کنجکاو

 افتاده؟ یاتفاق  -

 :گفت  یامزهبا لحن با جیمی

 ینیم،بب  یار رو ب  یدهآلفرد، براتون خر  یکه آقا  یخوشگل  یهااول اون گوشواره -
 .شده یچ  یمتا بعد بگ

 :کردم و موهام رو دادم کنار و بعد گفتم  ایخنده

 شده؟ یچ  ینمبگو بب یدی،که د  الحا -

 :شد و گفت یهم کرد و بعد جد آخرش هایخنده
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رو  یتقبل یهااون گوشواره تونیینم یگهتو د یاد،که بوش م طوریینا -

 .یمُشنود بذار هایدجد ینهم یتا تو یم. ما هم اومدیبپوش

 یدکم شده بود. لبخن  یم،فکر   یهااز دغدغه  یکیشده بودم و    خوشحال  خیلی
 :زدم و گفتم

 .یگهد یمپس شروع کن -

درآورد که داخلش ابزار و  یگهد یک کوچ  یفک  یک  یش،دست یفاز داخل ک جنا
ها رو از تو گوشم درآوردم و به جنا دادم که بود. گوشواره یجاساز یلوسا

 .کار شدنبهدست یمی؛همراه ج

گذاشتم تا   یز م  یها کارشون تموم بشه، براشون قهوه درست کردم و روبچه  تا
 یدمرو د  یهم کاپ قهوم رو برداشتم و رفتم کنار پنجره که مرد  بخورن. خودم

 یهمون پسر   یهشب  یکلشو ه  یپ. تزدیم  یدبود و داشت د  یستادهکه دم در ا
 یاد؛گفتم که ب  جیمیو همون موقع به  یدبود که تو پارک ِخفتم کرد. تنم لرز

 :که اومد بهش نشونش دادم و گفتم  یمیج

نظر داره ، به نظرت  یر ش من رو ز. همهچرخهیم هاینجاکه ا  یروزهاز د نیا -
 یست؟مشکوک ن

 :فکر کرد و بعد گفت کمی

 .که آلفرد برات ِبپا گذاشته باشه  یعیهخب، طب یهست! ول مشکوک که -

 :تکون دادم که گفت سری

 یدی؟د یافشوق -
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هم  یشههم متوسطه، همهاش داره، لب یقلم ینیب یه،هاش آبچشم -
 .داره یشرته

گفت و بعد،   یچ  یدمگفت که نفهم  یزیلب چ یر فکر کرد و بعد آروم، ز کمی
 :و گفت یدپرده رو کش

 .ولش کن یم،بر  یاب -

 :ها رو باال گرفت و گفتکرد که جنا گوشواره  یتها هداطرف مبل رو به من

 .تموم شد یرش،بگ یاب -

 :رو از دستش گرفتم و گفتم هاگوشواره

 فرستین؟یم مرو همراه یامشب ک  سهوا -

 :گفت  جنا

 .فرستیمیخب م ینگفته، ول یزیفعال که سرگرد چ -

و جنا بلند شدن و  یمیج ی،رو تکون دادم و بعد از گپ و گفت کوتاه  سرم
شون، از داخل قهوه رو برداشتم و بعد از شستن یهاعزم رفتن کردن. کاپ

فکر  ینبه ا خوردمیکه م ور طینسرد برداشتم و هم یچساندو یه یخچال
 !ا نهیکه آلفرد گفت، درست کنم   یرو اونجور یشمو و آراکه مدل م  کردمیم

دوش گرفتم و بعد موهام رو خشک کردم و  یهبلند شدم تا برم آماده بشم؛ 
به  رسیدیدورم و بعد، نوبت م یختمبا اتو مو لختشون کردم. موهام رو ر

هام رو به لب یرژ جگر  یمل،و ر یفشم ظر . ِکِرم زدم و بعد از خط چیشآرا
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دار پاشنه ش. کفیدمرو پوش یمبود یدهخر  یروز که د  یو در آخر، لباس میدمال

 یبه خودم نگاه  ینهو از آ  یدمپوش یم؛خزدار مشک یبه همراه پالتو یم،مشک
که با دستبند   یدمهم پوش  یدمجد  یهابود. گوشواره  یلتکم  یانداختم. همه چ 

 .ِست شده بود یدم،سف دار یننگ

*** 

شدم   یادهدر پ  یو جلو  شدیداخلش برگزار م  یکه مهمون   یرفتم سالن  یتاکس  با
 رسیدیبه گوش م  یقی،موس  یکر کننده  یراه افتادم. صدا  یو به سمت در ورود

 !دادیو آزارم م

توسط خدمه گرفته شد و من موهام رو   یمدست یفپالتو و ک  یدم،که رس  داخل
 یدانداختم تا آلفرد رو پشده بود، مرتب کردم و چشم اکه دورم پخش و پال 

 .ُشل شد  یشتر ب  یششزدم که ن  ی. لبخندیادکه با لبخند به سمتم م  یدمکنم. د

 :کرد و گفت  یبهم و سر تا پام رو نگاه  رسید

 جاست؟ینا یک   یناوه، بب -

 .سالم -

 ی؟خانوم یچطور -

 .یمرس -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 .یزمعز  ها آشنات کنم،مهمون ییهبقتا با  یمبر  یاب -
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قدم شدم و دنبالش شد و قلبم رو سوزوند. باهاش هم  یشگفتنش آت  «عزیزم»

 .رفتم

با حسرت  بینن،یبا هم بودنمون رو م یها وقت از دختر  یلیکه خ دیدممی
من باشن.  یحدس بزنم که دوست دارن جا تونستمی. مکننینگاهم م
من  یجا خوانیکه م یووننها دقدر اونچهبه افکارشون زدم.  یپوزخند

 .قدم بزنن یعوض ینمن، کنار ا یجا کهینباشن! فقط به خاطر ا

 پوستیاهمرد س  یهکه چندتا مرد و زن دورش نشسته بودن.    یدیمرس  یزیم  به
 یکه چهره  یبود که تو کافه با آلفرد قرار گذاشته بود به همراه زن  یکه همون 

 یامرد چهل، پنجاه ساله یبود. نفر بعد یرهوستش تداشت اما رنگ پ ایییبز
 .بود یهبه آلفرد شب یبود که کم

چرا  دونمیداد. نم یقی...لبخندم محو شد و جاش رو به شوک عمیبعد نفر 
 .کردم  یمو خودم رو پشت آلفرد قا یدمترس

فرد کردم و از پشت آل یاخم یدم،رو د یآب پوزخند پسر چشم یوقت  ولی
آلفرد من رو از بهت درآورد و من  ی. صدایستادمکنارش ا  اً یقدراومدم و دق

 .ها نگاه کردمزدم و به اون یبه زور لبخند یشهمثل هم

 !هستن، دوست بنده یاناآدر یشونا -

 یانسال،شدم؟ مرد م  یکهمرت  یندوست ا  یفکر کردم که من کِ   ینلحظه به ا  یه
 :نگاهم کرد و رو به آلفرد گفت یطنتبا ش

 !یباییچه خانوم ز -
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من  یبرا یقرار بود چه اتفاق  یندهکرد. لرز به تنم افتاد. آ   یبلند یبعد خنده و
 یفته؟ب

 :رو به طرفم دراز کرد و گفت دستش

 .منم لوگانم، پدر آلفرد -

اشاره  پوستیاه. باهاش دست دادم که آلفرد به زن و مرد سیدباز هم خند و
 :کرد و گفت

خانومش،  ینمبنده باک هست و ا یمیدوست صم بینی،یجنابم که م ینا -
 !یناروب

 یلیکه خ  یدرس  یکردم. به نفر اصل  یها هم دست دادم و ابراز خوشبخت اون  با
 ست؟یکارهچ ینممشتاق بودم بب

 .وست و داداش بنده و البته دست راست پدرهستن. د یامهم ل یشونا -

 یع سر که   داد یزیزدم و باهاش دست دادم که دستم رو فشار ر یزورک  لبخند
 .رو لبش نقش بست  یآوردم که پوزخند  یرونو از دستش ب  یدمدستم رو کش

 یبار برد. وقت  یز و من رو همراه خودش، به سمت م یددستم رو کش آلفرد،
رو تو دستش گرفته بود و  یوان. لیارنب یدنیوشگفت که برامون ن  یدیم،رس
تا تموم نشه  ردمخویکم م! کمکردیبه من هم نگاه م خورد،یزمان که مهم
 .یزمشتا دور بر  یارمب یر گ  یفرصت  یهو 

 یشآب  یها. به چشمیامهبودم اسمش ل  یدهبود که حاال فهم  یپسر   یر درگ  فکرم
 یبهم بزنه، چه شب ینبا ماش خواستیکه م  ی. که چه اون روزکردمیفکر م
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احساس  کنهیکه بهم نگاه م یگلوم گذاشت و چه حاال، وقت  یر که چاقو ز

 .کنهیتا عمق وجودم رسوخ م کنمیم

 !جنگجو یبه معن یام،. لکردمیاسمش فکر م به

ش رو هاکردم فکرش رو از خودم دور کنم. به آلفرد نگاه کردم که چشم  سعی
 .کردیبهم نگاه م یبیو با حالت عج رفتیم حالییبه ب 

 کنی؟یفکر م یبه چ  -

 !یچیه -

 :گفت  یتکون داد و بعد از مکث  سری

 یفتاد؟ن یخونه اتفاق  یرفت  ینکهعد از اامروز ب -

 ینجوریاگه ا  ی،خبردار شد که آمار اومدن جک و جنا رو بهش دادن. وا  شصتم
 .بهش دادم یآدرس خونه رو اشتباه  یدهباشه که تا حاال فهم

 :گفتم  یرو از خودم دور کردم و با خونسرد یمنف  افکار 

 .هام خونه اومدنچرا اتفاقًا؛ دوتا از دوست -

 !خوب یلیمان، خهآ  -

 ینبود و کم کسیچکشوند که ه  یو من رو به طرف قسمت  یدرو کش دستم
و به دور و اطراف  فتمر یها بود. با ترس دنبالش مقسمت ییهاز بق تر یک تار

 !کردمینگاه م
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تاالر که  یگذاشتم و دنبالش رفتم که به گوشه  هایز از م یکی یرو، رو لیوان

چسبوند و  یوار . من رو به دیمداشت، رفتها نقسمت ییهبه بق یدید یچه
و از استرس   زدیهام زل زد. قلبم رو هزار مو تو چشم  یستادروم اخودش روبه

من  یفته،ب یاتفاق  یهکه   کردمیتاده بودم. فقط خدا، خدا منفس، افبه نفس
تو پاهام افتاده بود که هر لحظه امکان داشت   یبشم. لرز بد  خالص  یناز شر ا

 !یفتمام سست شه و بپاه

 :که گفت  ییآشنا یو بعد صدا یدمرو از پشت سر آلفرد شن ییهاقدم صدای

 یم؟راه باشبا هم هم یشه. مشناسمیرو نم یکس  جاینمن ا -

سرگرد   ی،ناباور  ینکه در ع  دیدمیروم بود و من صورتش رو مروبه  یگهد  حاال
 یستادهه کنار آلفرد االعادفوق  یپت  یهکه با    یدمهمون لوکاس رو د  یاسالوادور  

 .کردیبود و بهمون نگاه م

به لوکاس کرد و از جلوم رفت  یبه من و بعد نگاه  ینگاه  یتبا عصبان آلفرد
 :کنار و گفت

 .یمکار دار  یکه کل  یازود ب -

زد. لوکاس به طرفم اومد و دستش رو به طرفم دراز کرد  یثیبعد لبخند خب و
 :گفت  یو با مهربون 

 ین؟دیافتخار م -

. از یمرقص رفت یسِت کردم و تا پ یشاز ته قلبم زدم و همراه لبخندی
زد.   یکه لبخند  یدمکنم و ناخواسته بهش چسب  یکار چ  دونستمینم  یخوشحال
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نفر رو بفرسته تا مواظبم باشه اومده.   یهبهش گفتم    ینکهخاطر ابه  دونستمیم

 !خودشه ،نفر هیاون  دونستمیاّما نم فرسته؛ینفر رو م یهمطمئن بودم 

که احساس   خوردیمیآهنگ تکون م  یتمو آروم و با ر  یمبود  یدهرس  یستپ  به
 .یهچ دونستمینم یتو دستشه ول ییز چ یهکردم 

 :زد و گفت لبخندی

. یمرو بشنو زننیکه م  ییهاحرف یدامشب با چند نفر قرار دارن که ما با -
 یزشونبه م یانهبها یهو به  گیرییکه تو دستمه رو نامحسوس م  یشنود

 یدی؟. فهمچسبونییم یز م یر و اون رو ز شییم یکنزد

 :تکون دادم و گفتم سر 

 .آره -

 :زد و گفت لبخندی

 .خوبه -

 . ...یزیچ یه -

 ی؟چ  -

که اون برام بپا گذاشته.   یبهش دادم، در صورت  یمن آدرس خونه رو عوض -
 .بده یلیخ ینو ا یستجا نکه من خونم اون  دونهیاالن م یعنی
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فشار  که هر لحظه  دیدمیو م زدمیمدت حرفم رو با ترس و لرز بهش م تمام

 یو سع کشیدمیکه خودم رو عقب م ی. طورکردیم یشتر دستش رو ب
 .از دستش دربرم کردمیم

 :قصد ول کردنم رو نداره، با ترس و لرز گفتم یدمد وقتی

 !شکست -

بست و دوباره باز لحظه  چند    یهاش رو برادستش رو کمتر کرد و چشم  فشار 
 :و گفت یدکش  یاکرد. نفس کالفه

 !یکرد  یبدم خرابکار ی،کرد  یخرابکار -

 :گفت  خورد،یطور که تکون منگفتم که همون چیزی

 یکه بهت دادم خونه  یاون آدرس گیی. میریامشب با خودش خونت م -
 .دوستم بود

 :رو تکون دادم که ادامه داد سرم

 یخرابکار ی،بچسبون  یز م یر ز یشنود رو که برد نم،کیفقط ازت خواهش م -
 !نکن

سر تکون دادم که به حالت اّول برگشت و با لبخند بهم زل زد. بعد از  دوباره
 :افتاده باشه گفت یادش یزیچند لحظه انگار چ

 که نکرد؟  یتتاذ ین؛جا که با هم تنها بوداون -

 .نه -
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 :نگاهش کردم و گفتم ینگفت. با قدردان  یزیزد و چ یتمندیرضا لبخند

 .یاومد ینکهممنونم ازت، به خاطر ا -

 :گفت  یآروم یآورد و بعد با صدا یینپا یکمرو  رشس

 .نداشت یقابل -

و  یامتموم شد و من از لوکاس جدا شدم و به سمت آلفرد که کنار ل آهنگ 
 .شون بهم جلب شدلوگان نشسته بود، رفتم. کنارشون که نشستم توجه

 خوش گذشت؟ -

 :رو بدم   آلفرد بود که باعث شد سرم رو به طرفش برگردونم و جوابش  صدای

 .بد نبود -

 !یبر یبا کس ذارمی. نمیایبا خودم ب یدبا یگهد یدفعه یول -

زدم و سرم رو برگردوندم و  یرو به من دوخت. لبخند یطونشبعد نگاه ش و
وگان رو به . بعد از چند لحظه، لکردیشدم که با لوگان صحبت م یامقفل ل

 :آلفرد گفت

 .اومدن -

. یمرفت  یسه نفر بلند شدن که من هم باهاشون بلند شدم و به سمت ورود  هر 
و من هم با مهموناشون که  کردیم یآلفرد من رو به عنوان دوستش معرف 

که   دیدمی. مکردمیلوگان بود، خوش و بش م  یهاچندتا مرد هم سن و سال
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 یبعج هایو لبخند کننیو براندازم م کننیبهم نگاه م یاقشون با اشتهمه
 .زننیم یبو غر 

از  یکی یو از عمد، رو یننرفتم که قرار بود بش یزیبه سمت م همراهشون
 یسیمغناط  یتبردم و شنود رو که خاص  یز م  یر نشستم و دستم رو ز  هایصندل

 :یدمآلفرد رو شن یداشت، چسبوندم که صدا

 ی؟نشست  جاینا یچ  یتو برا یزم؛عز  -

 ینم؟پس کجا بش -

 .یمن بش یمسائل کار یر من دوست ندارم تو درگ یزماوه، عز  -

 !یزدم. مسائل کار یدلم پوزخند تو

 یمفاصله گرفت یزشونبا م یجام بلند شدم و همراه آلفرد رفتم که چند متر  از 
 :و گفت یدبرام عقب کش یو بعد، صندل

 .یامم یشتپ یگهد یقهتا چند دق -

 .زد و ازم دور شد و رفت یمک که چش  نشستم یصندل روی

روم نشست. سرم روبه  یکیبودم. برام مجهول بود. احساس کردم    یامفکر ل  تو
 :کنه و گفت  یکه با لبخند نگاهم م  یدمرو بلند کردم که لوکاس رو د

 .کارت خوب بود -

 .ممنون -
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 یکار چ ینمنظر داشتم که بب یر ها رو زاون یز گذشت و من م اییقهدق چند

 یبلند و ظاهر  یهاکه با لباس  یدمدختر رو د تایش. از دور پنج_شکننیم
لوگان به طرفشون  یهارفتن، و بعد نگاه مهمون یزشونآراسته؛ به طرف م

 .کردنیم ییدشونو با تکون دادن سر تا زدنی. لبخند میدچرخ

 :بعد گفت و یدمپوزخند لوکاس رو شن صدای

 !کننیمعامله م -

. آب دهنم رو با ینمکنارشون نش کردیبود که اصرار م ینخاطر همبه پس
 .شدم یرهخ یزشونز به ماسترس قورت دادم و با

هاشون رفتن و لوکاس از من دور مهمون کهینگذشت، تا ا  یساعت  یه تقریبا
 یزشونآنال اومدن،یکه م طور ینبه سمتم اومدن. هم یامشد. آلفرد و ل

 یطوس  یراهنبه همراه پ  ید،کت تک سفداشت و    یدرشت   یکله  یامل  کردم؛یم
 .دخودش درست کرده بو یبرا یباییز یپبود که ت یدهپوش یو شلوار مشک 

 یراهنبه همراه پ یداشت و کت و شلوار مشک  ترییز ر یکلآلفرد؛ ه اّما
 تر یک تر و شجذاب یامل ی،حساب کن یبود. هرجور بخوا یدهپوش یاسورمه

 !بود

 :آلفرد گفت یدنبهم رس وقتی

 .یزمکه تنهات گذاشتم عز   یدببخش -

 :بعد دستش رو به سمتم دراز کرد و با لبخند گفت و

 یدی؟ل دینیحاال افتخار م -
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کردم و با هم به سمت   یشهمراه ی،از هر حس یو خال یلبخند یچه بدون

بهم نگاه  یتم که با اخم کمرنگ انداخ یامبه ل نگاهییم. نیمرقص رفت یستپ
رو روبه نشوندم و دوباره نگاهم رو به یشونیمپ یرو یظی. اخم غلکردیم

 .دوختم

به هم  ینحالم داشت از ا یگه. دخوردیمیآهنگ، تکون م یتمبا ر همراه
 .تا از دستش فرار کنم کردی. داشت وادارم مخوردیم

صرف شام، به سالن  یها براآهنگ تموم شد و قرار شد که مهمون باالخره
 .برن یغذاخور

*** 

 .رسونمتیخودم م یزمعز  -

 .یادخوابم م یلیکه من خ  یمباشه. پس بر  -

 .یمراه افتاد یرو برداشتم و به سمت خروج  یفمزد و من ک لبخندی

بودش و  یدهخودش تازه خر  یکه به گفته  یمرنگش شد یمشک  ینماش سوار 
هام رو چشم یو من از شدت خستگ  یم. اواسط راه بودیمبه سمت خونه رفت
 :یدمداده بودم که صداش رو شن یهتک یرو به پشت  بسته بودم و سرم

 ی؟برم همون آدرس قبل -

 :هام بسته بود گفتمکه چشم  همونطور 

 .یگمدوستم بود. برو خودم بهت م یجا خونهنه اون -
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هم فقط احساس من بود. آدرس رو بهش  یدکردم لبخند زد؛ شا اساحس

 یناز ماش خواستمیم کردم و  ی. خداحافظ یدیمرس یقهگفتم و بعد از چند دق
 :بشم که صداش متوقفم کرد یادهپ

 !یستاوا -

براقش رو  یهاو با ترس بهش زل زده بودم. چشم مردمیترس داشتم م از 
 :گفت  یداربا لحن آروم و کش زد و بعد یبهم دوخت و لبخند کج 

 .مراقب خودت باش -

خونه شدم، رد وا کهینشدم. بعد از ا یادهرو زدم و پ یشگیمهم یاجبار لبخند
 .که رفت  یدمرو شن هاشیک الست یصدا

تخت   یرو پاک کردم. موهام رو ُشل بافتم و رو  یشمرو عوض کردم و آرا  لباسم
 .خوابم برد یدهولو شدم و سرم به بالش نرس

*** 

نکردم و  یی. اعتنازنهیداره در م یشب بود که احساس کردم کس هاینیمه
! از جام بلند شدم و با زننیدارن در م از ب یدم،که د  یدمدوباره گرفتم خواب

در رو  یهبفهمم ک ینکهرفتم و بدون ا یبه طرف در ورود یو خستگ  یکرخت 
بود  یهرجور لیو شد؛یام باز نمهکامل باز کردم. انقدر خسته بودم که چشم

قرار گرفت و بعد   ینیمب  یجلو  یبازشون کردم که در عرض چند لحظه، دستمال
 !دار شو ت یرهت یز چهمه

*** 
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 «کل  دانای»

 

. فقط به زدیپرپشتش، چنگ م یرا در دستانش گرفته بود و به موها سرش
 یلیام،و  یدشا  فرستاده؟  یجاسوس  یبرا  یرا چه کس  یاناکه آدر  کردیفکر م  ینا

 .پدرش لوگان بودند یهم باب که هر دو از رقبا یدشا یا

 یت و پوزخند پرحرصرا در دستانش گرف یلموبا یخرد شده یهاتکه دوباره
 یاکنند؛   یداها را پانبار اسلحه خواستندیها مکه آن  کردی! گمان میابزد. رد

 !ها رامواد یهم آشپزخانه یدشا

را ندارد و   یلشجرأت دست زدن به موبا  یعمارت، کس  ینبود که در ا  مطمئن
که  ینداده و تنها کس یرا گرفته، به کس یدشجد یلکه موبا یاز وقت 

که به  یبود. آن هم در کافه! زمان  یانااو را بردارد، آدر یلموبا انستتویم
 بایلشکه برگشت، مو  یکند و وقت   یز رفت تا لباسش را تم یبهداشت  یسسرو

 ینا یدشجد یلعوض شده بود! موبا ینهزم یر که تصو  یدرا روشن کرد و د
ور به ط  ینهزم  یر آپشن را داشت که پس از هر بار روشن و خاموش شدن، تصو

 .دکار عوض شودخو

مند کم داشت به او عالقهدوست شده بود و کم  یاناچند روز بود که با آدر  تازه
بود که به او مشکوک شده بود.  یدهرا از او د یحرکات  ی! اما چند بارشدیم

 .ناخوانده یهادر فروشگاه، مهمان یسوار کردنش جلو ی،مثل آدرس اشتباه 
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اشت. فقط و فقط به د و قصد رفتن هم ندبه جانش افتاده بو یبیعج سردرد

به او بدهد   یدرست و حساب   یتا گوشمال  یاورند،را ب  یاناکه آدر  کردیفکر م  ینا
خشنود بود که با  ینبه او و پدرش را نکند. فقط از ا فکر نارو زدن یگر تا د

پرت کرد  یوار د طرفرا به  یلموبا یت،پدرش بحثش شده بود و از سر عصبان
. باالخره پدرش گفتیبه لوگان م ید. بایدرا د یابشد، و بعد ردو هزار تکه 

 .یدنداجناسشان کش  یبرا  ییهاو رقبا، چه نقشه  یبکه رق  فهمیدیم  یدبود و با

*** 

 «آدریانا»

شون کردم، نتونستم باز نگه یهر کار یهام رو باز کردم؛ ولچشم آروم،آروم
 ینمسنگ  یها. پلک بخورمون  تک  تونستمیدارم! همه بدنم خشک شده بود و نم

 یبه دور و اطراف انداختم. رو یکه بود، باز نگه داشتم و نگاه   یرو هرجور
بسته شده بود و دور دهنم رو چسب  یپام به صندل بودم و دست و یصندل

اومد. خواب بودم، در زدن،   یادمآهان،    جام؟ینا  یچ   یزده بودن. اصاًل من برا
 .یدممفهن یزیچ یگهدر رو باز کردم، د

هم  اییگهد یز چ یچو وحشتناک بود. ه یکتار ی؛بودم مثل انبار ییجا یه
 یهگر   خواستمی. از ترس ماومدیم یروناز ب ییسر و صداها یهداخلش نبود. 

 .سرد بود که تنم به لرزه افتاده بود قدر ینهم هوا ا یکنم و از طرف 

 .آشنا بود شنیدمیکه م  صداهایی

 !یاریشب جاینا د کهنبو ینقرار ما ا یول -
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 کنهیم  یکارخراب  ینیبب  ینداشتم. قرار بود تو مواظبش باش  یمن با تو قرار -
 .تاوان پس بده یدنه، که کرد. حاال هم با یا

تر از اون دو و سالمند یرتر پ خوردیاومد که بهش م ییاز چند لحظه صدا بعد
 .تا باشه

 کار یچ  خواستییتو م دنفهمییها رو ممحموله یاحمق! اگه جا یپسره -
 ی؟کن

دارن به اتاق  کردم،یو احساس م اومدیم یمحکم و مطمئن یهاقدم صدای
. شدیحس م یشده بود که به راحت  یادقدر ز. لرزش بدنم اونشنیم یکزدن

 بازش کنه؟ خوادیم یک   ینمبه در زل زدم تا بب

آلفرد   یهام روچشموارد شدن. جا خوردم و    یامباز شد و لوگان و آلفرد و ل  در 
بود که  ینا شد،یکه تو سرم ِاکو م  ییثابت مونده بود. اون لحظه تنها صدا

اومدم. بغض داشت  یچ  یو برا یمکه من ک  یدنتموم شد و فهم یز همه چ
 .کردمیهام حس مو جوشش اشک رو تو چشم کردیخفم م

 :روم زانو زد و گفتاومد و روبه یظیبا اخم غل آلفرد

 آره؟ ی،به من نارو بزن  خواستیی! هه، ممز یسالم عز  -

 :زد یادبعد فر  و

 به من؟ -
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 یهم بستم که قطره یهام رو محکم روشدت بلند بودن صداش، چشم از 

خودش رو به جلو خم کرد و  یلباسم افتاد. کم یو رو یداز چشمم چک یاشک 
 :بعد گفت

 سردته؟ لرزی؟یها ممثل جوجه ی! چرا داریزمعز  یآخ  -

 :زد و بعد گفت ایقهقهه

 !یدیتازه اولشه ل -

 :یدپرس یتکرد، و با جد  یو اخم رو جمع و جور کرد و بلند شد خندش

 ی؟اومد یاز طرف ک  -

با فکر  ی؟اومد یاز طرف ک  یچ  یعنی گه؛یم یچ  یدمشده بودم. نفهم گیج
فکر کردم که  ینبعدش به ا یخوشحال شدم ول یسم،پل دوننیهنوز نم ینکها
 یا  یسمداره که بدونن پل  اییدهچه فا  یگه. دکشنیزود من رو م  یا  یر د  هاینا

 !نه؟

دهنم رو کند که حس   یبگم، با ضرب چسب رو  یزیچ  تونمینم  یدکه د  آلفرد
 !یدمکش  یاخفه یغ کردم پوست صورتم کنده شد و از درد ج

 گیری؟یدستور م یاز ک  یه؟ک  یسترئ ی؟اومد یحاال بگو از طرف کدوم خر  -

به طرفم اومد و  یتهاش زل زدم که با عصباننگفتم و تو چشم یزیچهم  باز 
جدا شدم. با  یچند لحظه از صندل یلباسم رو گرفت و بلند کرد که برا یقهی

 :یدزد و غر  یادفر  ی،وصف قابل یر خشم غ
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 !یعوض یگهبنال د -

لباسم رو ول کرد   ییقهبگم.    یزیچ  تونستمیترس زبونم بند اومده بود و نم  از 
 :زد و بعد گفت یلبخند مضحک  و

 .کنیمیرو امتحان م یگهراه د یهخب!  یلیخ -

و لوگان  یامبه ل یبود؟ با التماس، نگاه  یشد! منظورش چ  یدلم خال ته
 یرو یاخم یام،من رو ترسوند. اّما ل تر یشلوگان، ب یثانداختم که لبخند خب

. خودم هم کردیآلفرد نگاه م یهابه کار  یتبود و با عصبان یشونیشپ
 .یستن هایروان  یناون، با ا کنمیکه چرا احساس م  دونمینم

برن. لوگان  یرونو لوگان اشاره کرد ب یامبود، به ل یستادهکه جلوم ا آلفرد
گذاشت تا اون رو به   یامتر کرد و دستش رو پشت کمر للبخندش رو ُپر رنگ 

 یام،ُپر ابهت لمردونه و  یکنه. اتاق ساکت ساکت بود که صدا  یتهدا یرونب
 :شد انداز ینطن

 ی؟کن  کار یچ  خواییآلفرد م -

 :زد و به طرفم برگشت و گفت یپوزخند آلفرد

 .که بخواد منو دور بزنه  ینشده کس ییدهتا بفهمه از مادر زا کنمیم یکار -

تر شد و به پر رنگ   یامکه اخم ل  یدمهام حس کردم و داشک رو تو چشم  موج
 یرونلوگان به ب ینگاه کرد اما وقت  کردم،یم من که با التماس نگاهش

 .نکرد یکار  یچکرد، همراهش رفت و ه  یتشهدا
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همشون مثل همن   هایننشستم. ا  ینا  یدچقدر ساده لوح هستم که به ام  من
 :گفتم  هوایب  رهیداره م یدمد یوقت  یول

 . ...نه -

 یارگهدو  یکردم. با صدا  یچه غلط  یدمبرگشتن طرفم که فهم یامو ل لوگان
 :بود گفتم هوشییها ب که حاصل ساعت

 .یومدمن یمن از طرف کس -

بودن اما آلفرد با  یدنبار یهام آمادهو اشک  کردیم دادیتو صدام ب  بغض
 :گفت  خیالییب 

 !یشهمعلوم م -

 :گفت  یامبعد رو به لوگان و ل و

 .یندرم ببند -

رفتن و در رو بستن.  یرونب یاماز ترس نفسم بند اومده بود. لوگان و ل دیگه
 !یشه؟م یکه معلوم نبود چ   اییندهن بودم و آلفرد و آ حاال فقط م

 یها. با ترس و لرز سرم رو باال گرفتم که دستیستادروم اطرفم اومد و روبه  به
 .یهگر   یر و زدم ز یدمکش  یغیمردونش رو تو صورتم فرود آورد. از درد ج

 نه؟ گیینم -

 .کردم  یهندتر گر و بل  یدمکش  یغیورتم که دوباره جدوم رو خوابوند تو ص  سیلی

 :یدکش  یبلند فریاد
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 فرستادتت؟ یبگو ک  -

شروع کرد به باز  گرییبا وحش کنمینم اییگهکار د  یهبه جز گر یدد وقتی
 .هاکردن طناب

دست گردنم رو گرفت و بلندم کرد و با چند قدم بلند به  یهکرد و با   بازشون
 کردیم  یشتر چسبوند. هر لحظه فشار دستش رو ب  یوار د  و من رو به  یدرس  یوار د

و لبش   گهیم  یزاییچ  یهکه داره    دیدمی. مرفتیم  یاهیهام داشت سو چشم
 .گهیم یکه چ   شنیدمیاما نم خوره،یتکون م

شدم و با دست گلوم رو ماساژ دادم تا نفسم   ینولم کرد که پخش زم  دفعهیک 
 دید؛ینم یزیون انگار کور شده بود و چاما ا هق افتاده بودم. به هقیادباال ب

 !اومدم؟ یو از طرف ک  گمیم یکه من چ   شنیدیو فقط م

و به طرفم   یدکش  یرونفاصله گرفت و ِبرتا هشت هزار رو از پشت کمرش ب  ازم
 یدست و خوش  رنگ یگرفت که از ترس روح از تنم جدا شد و فقط به ُکلت مشک 

 .مرگم بودم یحظه منتظر فرشتهو هر لشده بودم  یرهکه تو دستش بود خ

 .گلوله حرومت کردم  یه ینگفت  ی،که گفت   یگفت   شمرم،یتا سه م -

 :بلند گفت یرو به من بده، شروع کرد و با صدا یکار  یاجازه ینکهاز ا قبل

 !یک  -

 :اش کرده بود گفتمکه بغض احاطه  ییصدا با

 .یومدمن یباتونمن از طرف رق خورم؛یقسم م -
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 !دو -

و  لغزیدنیهام مگونه  یصد برابر شده بود و قطرات داغ اشک رو هقمهق
 یشرو مرور کردم که قراره پ  ینهام رو بستم و تو دلم ا. چشمافتادنیم  یینپا

 .بابام برم

 .که ناقوس مرگم بود  یی. صدایدمرو باز کردم که صداش رو شن هامچشم

 !سه -

 !بنگ 

*** 

 «کل  دانای»

 یبود، خودش را رو یشهتر از همحالن که خوش. لوگارفتند یروناتاق ب از 
زد. پسر  یقعم یتک پسرش انداخت و لبخند یخانه یمتقگران یهامبل

خودش  یپا یکه رو گرفتیم یاد. داشت شدیاش داشت مرد مدردانه
 .یستدبا

 .کردیتر مو سرزنده تر یتمنددخترک او را رضا یاز سو یاو ناله یغ ج هر 

 کار کند؟چه دانستیکالفه بود و نم  ؛یامل اام

را که با هزار  یتا دخترک  گشتیم یابود و دنبال راهکار تازه یر خودش درگ با
 .را به چشمان او دوخته بود، نجات دهد اشیالتماس، چشمان باران 
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و زمان را ناسزا  ینو زم زدیم یشهادر مو یچنگ  بار یک  اییقهدق چند

دخترک   ینچرا دوست دارد که ا  دانستیهم نمخودش    . جالب بود،گفتیم
 .اما جسور، سالم بماند یزنقش،ر

 :لوگان بود نشست و گفت یکه رو به رو  یمبل یکه به سرش زد، رو  یفکر  با

 یکار  یهپاشو    کشهیرو م  ینا  زنهیم  کنه،یم  کار یچ   فهمهی. نمیهآلفرد عصب -
 .کن

 :زد و گفت یلبخند لوگان

 .خوامیم ینوخب بکشه، منم هم -

 .دوباره کرد یداد و تالش یرونب یرا با کالفگ  نفسش

 جایچدستمون به ه یگهاومده؟ د یاز طرف ک  فهمیمیکه نم  یرهخب اگه بم -
 .یستبند ن

 .داد اشیشانیپ یرو یزیخود را به اخم ر یلوگان محو شد و جا لبخند

 کنم؟  کار یچ  گییم -

بود خودش را کنترل کرد تا  یش روشن شد؛ اما هرطوردر دل یدیام  کورسوی
 .لبخند نزند

 .فرستادتش یک   فهمیمیم ینطوری. ایمش دارنگه گمیم -

 :به لب نشاند. ابرو باال انداخت و گفت یلبخند لوگان

 .زنیمیم یبپول قلمبه هم به ج یه یمش،اصال چطوره بفروش -
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 .یداز افکار لوگان لرز َتَنش

 .خورهینمبه دردمون  یگهکه د  یجورخب؛ اون -

به سنگ  یرشکنه که ت  یما جاسوس ینرو فرستاد تا ب ینا یکیخب نخوره!  -
 !خواستهیم یاومده و چ  یاز طرف ک  یستمهم ن یگهخورد. د

 .یمش دارخودمون نگه یبرا خوامیمن م -

 :گفت  زدیکه در چشمانش موج م  طنتییکرد و با ش  یامستانه  یخنده  لوگان

بدمش  خوامیمن م ی. ولینآفر  ین،. آفر یط اومدکه تو هم تو خ  بینمیم -
 .یدنبابتش م یبره؛ خوشگله، پول خوب 

دنده   یک غد و    یرمرداز پس پ  توانستیوجه نم  یچِارور داده بود. به ه  مغزش
را  یاتشبود که با او در ارتباط بود و تمام اخالق ی. به هر حال، چهار سالیدبرآ 

 .را قبول ندارد  یگریدش، حرف دز حرف خوکه به ج  داندیهم م  ینازَبر بود و ا

 .مخمسه نجات دهد ینرا از ا یاناآدر توانستیبه سرش زد که م فکری

 .فروشمشیخب، خودم برات م یلیخ -

 :زد و بعد گفت یاپوزخند مسخره لوگان

 ی؟کن  یکه پولشم خودت هاپول -

 هینکزد و وانمود کرد که ناراحت است از ا اشییخرما یدر موها چنگی
 .کرد  یمپول دخترک را با او تقس خوادیم

 .پولشم پنجاه، پنجاه -



  

 
86 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
 :نشاند و گفت اشیشانیپ یرو یرا خم کرد و اخم تصنع سرش

 رفته؟ یادتپسر، تو قانون منو  ینمبب -

 :دوباره لب زد یاز مکث  بعد

 .تو، هفتاد من یس -

 یاید؛ک ببر سر دختر   ییفکر را کرد که هر لحظه ممکن است بال  ینخودش ا  با
 .و چرا قبول کرد چونیپس ب 

 .قبوله -

جدا کرد. به   یامروح از تن ل  یک،شل  یزد که صدا  یتاز سر رضا  یلبخند  لوگان
ها را دوتا بود، رساند. پله  یانباربه    یهشب  یشتر که ب  یسرعت خودش را به اتاق 

 .یدکرد تا به اتاق رس  یط  یکی

 یو آلفرد را با تفنگ  ینزم یرا رو یاناآدر جانیرا با شدت باز کرد که تِن ب  در 
 .یدسرش د یدر دست، باال

 :زد یادفر  شدیم یکها نزدکه به آن  طور ینو هم رفتیطرفشان م به

 ی؟کرد  کار یچ  -

 :یدلوگان به گوش رس یصدا ینح ینهم در 

 شده؟ یچ  -
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 یشصدا  یگر که د  یاناییزانو زد. آدر  یشرساند و جلو  یاناخودش را به آدر  لیام
 یآرامش! با بهت و ناباور هاییههقش و نه موهق ی. نه صدادآمیدرنم

 .بود یرهرو خروبه بود و به دستش را قفل گوش راستش کرده

گوشش بردارد.   یرا از رو یانادرآ  یفبرد، تا دست ظر  یشدستش را پ لیام
 یمانآلفرد ا  یریگ. به نشانهیدکش  یاز سر آسودگ   یو نفس  یدرا د  یزیخراش ر

 .او را بترساند خواستهیکه فقط م  دانستیداشت. م

که تمام تن دخترک   دیدیم  یام! لیرهرو خهنوز هم شوکه بود و به روبه  آدریانا
 .دلش به حالش سوخت یااز شدت ترس، ُشل شده، لحظه یشروروبه

آرامش زل زده  یدر دستش بود، به چهره یاناآدر یفکه دست نح  طور همین
 چرا؟ دانستیبود. خودش هم نم

 .یامافکار ل یشد به رو یلوگان، خط  صدای

 .برنیسر و وضع نم ینبا ا ینوا یگهحاال د ی؟کرد  کار یاحمق! تو چ  یپسره -

زد و سرش  یپول پرست لوگان به هم خورد و پلِک محکم ییهاز روح حالش
. یدد گذاشت،یکه ُکلَتش را پشت کمرش م  یرا برگرداند که آلفرد را در حال

 :لب زد یانا،به حال آدر توجهیآلفرد ب 

 .فرصت بود یه ینا -

 :دوخت و ادامه داد یانارا به آدر یمشبعد نگاه مستق و

. در ضمن، تا فردا صبح هم یامبگو تا ب  ی،دهن باز کن  یگرفت   یمهر وقت تصم -
 .یوقت ندار تر یشب
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 .رفت یروندنبال حرفش از اتاق ب به

چشمان   یدنانداخت که با د  یامبه ل  ی، نگاه که حواسش جمع شده بود  آدریانا
 یهاشد. اشک  یو جار یداشکش جوش یخودآگاه چشمهنا یام،ل یآسمان 

که دخترک، توان رفتن ندارد.  دانستی. مدیدلش لرز ید،دخترک را که د
قسمت، به   یک   یندر ا  یدشجاعت رفتن ندارد. جرئت ماندن را هم ندارد. شا

 .داشت یاز ن یامکمک ل

 :بلند کرد و رو به لوگان گفت یناز زم یحرکت و به آسان  یک ر را د آدریانا

 .برمشیامشب م ینهم -

 :که گفت  یدلوگان را شن صدای

 بره؟ فرستیشیم یکِ  -

خودش را هم نداشت چه  یحوصله یت،وضع ینرا نداشت. در ا اشحوصله
 .خرفت یر برسد به آن پ

 :کلمه اتمام حجت کرد  یک  با

 .یستمعلوم ن -

 !تو؛ هفتاد من ینره ها، س تیادپس  -

رفت و به سمت  یروننثارش کرد و رفت. از عمارت ب «ییدلش »برو بابا در 
. شودیدر مشت دخترک فشرده م  یراهنشپ  کردیم  راه افتاد. حس  ینشماش

 .بود یابیو کم یباحس ز
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که او قصد رها کردن   یدزحمت در جلو را باز کرد و دخترک را نشاند، و د با
 یشکه در صدا  یارد. مشت کوچکش را آرام باز کرد و با آرامشند  را  یراهنشپ

 :نهفته بود گفت

 .رسهیدستشون بهت نم یگهنترس د -

 یصندل یرا رها کرد و رو یراهنشراحت شده بود، پ یالشخ یکه کم  آدریانا
، از صندوق دخترک سردش شده  یدکه فهم  یام. للرزیدیچمباتمه زد. از سرما م

گرفت. خودش هم سوار شد و به  یاناآورد و دور آدر ونیر ب ییپتو ینماش
 .سمت عمارتش به راه افتاد

را بفروشد. بهتر از هر  یانابود آدر را به طرف لوگان سوق داد که گفته افکارش
را کند. درد لوگان، تنها پول است؛  یکار  ینچن تواندیکه نم  دانستیم یکس

ش خالصتا از َش  دادیبه او م یپول کالن  یدپس با م دخترک شود و بعد ه رَّ
 .دکر یو از او مواظبت م داشتیرا در عمارتش نگه م

*** 

 «یاناآدر»

از  ی. بدنم از داخل داغ بود، وللرزیدیو تنم به شدت م سوختیم گوشم
 فهمیدمیو م  اومدمیکم داشتم از شوک درم. کممردمیداشتم از سرما م  یرونب

تو   یروم بود که تفنگ هخشن آلفرد روب  یچهره  شدور و برم چه خبره اّما همه
از چشمم افتاد و  یاشک  یمن رو بکشه. ناخواسته قطره خوادیدستشه و م

بود رو تو چنگم فشردم و  یچیدهدورم پ یامکه ل ییگونم افتاد. پتو یرو
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طرف خوشحال  یه. از یادهقم درنهم بستم تا هق یهام رو محکم روچشم

چاقو  یشکه چند شب پ  یادم دمیا یطرف هم وقت  یهز ا و یاممبودم که کنار ل
 .افتهیگلوم گذاشت، لرزه به تنم م  یر ز

 !یامگفتم و نه ل  یزیگذشت و نه من چ  اییقهدق چند

هام رو باز کردم که با عمارت متوقف شد. چشم ینکردم ماش احساس
رخت و و دور و برمون ُپر از د یمعمارت بود یاطرو شدم. تو حروبه یبانماییز

 .که سمت راستمون بود  یبود؛ به همراه استخر بزرگ  یاهگل و گ

 یای؟راه ب تونییم -

دوباره بخواد کنارم   کشیدمیخجالت م  یول  تونستمیبود که نم  ینا  حقیقتش
 !یادب

سستم رو به  یهاشدم و قدم یادهپ ینجوابش رو بدم، از ماش کهینا بدون
راه افتاد و هوام رو داشت. ت سرم  هم پش  یامارت برداشتم. لعم  یسمت ورود

 .یفتمگرفتم و نذاشت که ب  یامکه ل  یفتمب خواستمیهم م یچند بار

 ینتاپ آست  یهاز پتو، فقط    یر چون به غ  یشم،دارم منجمد م  کردمیم  احساس
 .تنم بود یشلوارک مشک  یهزردرنگ، و  یاحلقه

تا  داشتمیرمب تر یع هام رو سر و قدم خوردنیتندتند، به هم م هامدندون
 .زودتر به خونه برسم

که تو دستش   یدیباز شد و اول من وارد شدم و بعد خودش. کل  یامتوسط ل  در،
 :گفت  یکاناپه و با لحن سرد  یبود رو پرت کرد رو
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 . ...یادنبالم ب -

 ینتا در بود که در آخر ها رفتم و ازشون باال رفتم. چنددنبالش، به سمت پله  به
که شامل تخت و کمد   یداتاق با دکور تمام سف یهوارد شد.  اتاق رو باز کرد و

 .بود یقد یینهو آ 

 .خوابییم جاینا جایی،ینکه ا  یتا وقت  -

سرم  یرو روو اون  یرشو رفتم ز یدمطرف تخت رفتم و پتو رو کنار کش به
 .یدمکش

 یبلند ییهدادم و گر  یدنبار یهام اجازهرفته، به اشک  یرونب ینکها یالخ با
 . ...سر دادم

*** 

. سرم به شدت درد کردمیم یهو گر  کردمیبودم و فکر م یدار خود صبح ب تا
تخت چمباتمه زده   ی. روسوختیم  یاد،ز  ییههام به خاطر گر و چشم  کردیم

اومد. ضربان   ییندر پا  ییرههام گذاشته بودم که دستگزانو  یوبودم و سرم رو ر 
. با ترس یستادهدر ا تآلفرد پش کردمیم قلبم باز هم رفته بود باال. احساس
 یانتو چارچوب در نما  یامل  یچهارشونه  یکلبه در زل زده بودم که باز شد و ه

 .شد

 یزیشده بودم که اخم ر یرهخ یشجد یخودم جمع شده بودم و به چهره تو
 .کردیم ییخودنما یشونیشپ یرو

 .یبهتر شده باش یدبا یگهفکر کنم د -
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. سرم رو به یادسرم ب  ییبال یشبمثل د  یستر نبود که قراراحت شده    خیالم
 :»آره« تکون دادم که گفت یمعنا

 .میبا هم حرف بزن تونیمیخوبه پس م -

 .تخت نشست ینگفتم که اومد کنارم رو چیزی

. ینمهاش رو نبانداختم، که چشم یینتو خودم جمع شدم و سرم رو پا بیشتر 
 .کنهیو مغز و روحم نفوذ مقلب تا  یش،آب یهاچشم کردمیاحساس م

از دست لوگان و آلفرد نجاتت دادم. حاال هم  یشبمن د دونییخودت م -
 .یمن بکن یبرا یکار  یه یدپس تو هم با کنی؛یم یمن زندگ  یخونه یکه تو

 :شبانم دورگش کرده بود گفتم هاییهکه گر   ییرو باال گرفتم و با صدا سرم

 برم؟ کنییچرا ولم نم -

 :زد و گفت یصدادار ندپوزخ

زنده زنده  دفعهینمطمئن باش، ا  یول  ی؟بزن   یگهگند د  یه  یولت کنم که باز بر -
 .زننیم یشتآت

 بکنم؟ یدبا یکار چ -

 :داد یهتخت گذاشت و بهش تک یزد و دستش رو رو لبخندی

 . ...ش مراقبت کنهتا از دختر حامله یماه رفته مرخص یه یخدمتکارم برا -

 یه؟حرفش چ یه ادامهر شد کخبردا شستم
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 که بشم خدمتکارت؟  خواییو تو از من م -

 :گفت  یارو تکون داد و با لبخند مسخره سرش

 .از نوع مخصوصش اونم -

 یدبه شدت گره خورده بودن و اعصابم ازش خورد بود. اخمم رو که د هامابرو
 :گفت

 یر چون در غ  یهم جز قبول کردن ندار یاخونت، چاره  یبر  کنمیولت که نم -
 .صورت سر و کارت با لوگان و آلفرده ینا

 یر غزم تم یوفتم،لوگان و آلفرد ب یر بار دوم بخوام گ یبرا کهینترس ا از 
جز قبول کردن ندارم. انگار از حالت  اییگهد یکه چاره  دونستمی. مکشیدیم

 که شروع کرد به یفتمآلفرد و لوگان ب یر گ خوامینم یگهکه د یدچهرم فهم
 .دادن یحتوض

. غذا یانجام بد یدها رو تو باکار   ییهبق یول کنهیغذا رو که آشپز درست م -
هم  شام یم،و ن یک صبحونه ساعت هشت، ناهار ساعت  یاری،رو تو اتاقم م

خونه هم  ی؛آماده کن یلمووسا یدساعت هشت شب. خواستم حمام برم با
 .مرتب باشه یدبا یشههم

بگم. فقط به  یزیچ تونستمیو نم کردیداشت گلوم رو خفه م بغض
. حرفش که تموم شد کردمیم یهام بازو با ناخن کردمیهاش گوش محرف
 :گفت

 یدی؟فهم -
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 :کرد و گفت  رنگشیمشک  یبه ساعت مچ  یرو تکون دادم که نگاه  سرم

م گذشته. از وقِت صبحونه یقههست. ده دق یقهساعت هشت و ده دق -
بهت  یتهکنم؟ ِام...خب چون روز اول کار  کار یچ  یهتتنب یبرا یدوست دار

 .مکنیارفاق م

که   یقیرفت. با نفس عم  یرونکرد و از اتاق ب  یااز جاش بلند شد و خنده  بعد
 .تخت بلند شدم یبغضم مهار شد و بعد از رو یدم،کش

 یرونسرم محکم بستم. از اتاق ب  یکرده بودم رو باز کردم و باال  یسکه گ  هاممو
 دیدمیها به سمت آشپزخونه رفتم. تازه داشتم مکردن پله  یعد از ط رفتم و ب

 !هست یباییکه چه عمارت بزرگ و ز

که با  یشکل اییرهدا یکداخلش بود. ک یچ  رو باز کردم. همه یخچال در 
خالص   ینابودم که از دست ا  یشده بود رو برداشتم. به فکر راه   ینتزئ  یبلوبر 

رو  خامه یو داخل ظرف گذاشتم. اسپر  میدبر  یکرو از ک یشم. برش مثلث 
کردم   سکه احسا  شستمیهام رو م. داشتم دستیختمر  یک ک  یبرداشتم و رو

 .پشت سرمه یکی

که   یو نفسم تنگ شد. چشمم افتاد به کارد  یدنشروع کردن به لرز  هامدست
گلوش   یر برش داشتم و برگشتم و چاقو رو ز  یهاز ثان  یبود. در کسر   ینککنار س

 تونستمیبودم و نم یرهخ یشآسمون یها. تو چشمیدمرو د یام، که لگذاشتم
 یکار  یچکرد و هینگاهم م خیرهیرههام رو بردارم؛ اون هم متقاباًل خچشم

 .کردینم
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. بعد هم مشت یارهم  یینآروم داره دستم رو پاآروم  یدمخودم که اومدم، د  به

ُاپن گذاشت.   یدرآورد و رورو از داخلش    یدرنگرو باز کرد و کارد سف  کم جونم
 .روشنه؛ از درون داغ شده بودم یشبدنم آت یتو کردمیس مح

 .برسونم یبیبهت آس خوامیمن نم -

چونم برد  یر هامون نگاه کردم که دستشو زانداختم و به دست یینرو پا سرم
داخلش مشهود  یاز مهربون  یکه موج   یاو سرم رو باال گرفت. با لحن مردونه

 :بود گفت

 ترسی؟یاز من م -

 :تکون دادم که ادامه داد ینرو به طرف سرم

 ترسی؟یم یکت،نزد یامم یپس چرا وقت  -

به آلفرد  یگهبود که د جاینباز هم به گلوم هجوم آورده بود و جالب ا بغض
هامون بودم. دست ییرهو فقط خ کردمیفکر نم اییگهد کسیچو لوگان و ه

بعدش   یول  یامب  یرونزش با  خواستیکه دلم نم  مکردیم  یر س  یگهعالم د  یهتو  
 یمو منطق تصم عقلبا  یدباشم و با یاحساسات  یدزدم که نبا یببه خودم نه

 .یرمبگ

 :زدمیحرف م بریدهیدهو بر لرزیدیم صدام

سرم  ییبال خوادی...آلفرد پشت سرمه و مکنمیهمش...همش احساس م -
 .یارهب

 :گفت  ید و به آرومزد و سرش رو کج کر   یدکه لبخن  یدمبود اما د  یینپا  سرم
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 .یدمبهت قول م ینو. اافتهیبرات نم یاتفاق  یچه -

 :گفت  یاز مکث کوتاه  بعد

 .ی. دست راست، اتاق دومیاررو بردار اتاق من ب یناحاال هم ا -

م رو حس کردم و بعد دستم ول شد و کنار تن خسته  یدستم نوازش کم  پشت
ها باال بال کردم که از آشپزخونه خارج شد و از پلهافتاد. با چشم رفتنش رو دن

 .خارج شد یدرسمرفت و بعد از د

و قهوه بود رو برداشتم و بردم باال، به سمت همون  یککه داخلش ک  سینی
 .که گفته بود رفتم و در زدم  یاتاق 

 .تو یاب -

 ابیبود که ز  یو طوس  یارو آروم باز کردم و داخل رفتم. دکور اتاقش، سورمه  در 
اتاقش بود، نشسته بود و داشت  یکه گوشه  یزیو البته خاص بود. پشت م

 :گذاشتم و خواستم برم که گفت  یز م یرو رو ینی. سنوشتیم یزیچ

 .یمرس -

وقت بود  یلی؛ خرفته بود یادمتشکر رو  یزدم. کلمه یتاز سر رضا لبخندی
 !ازم تشکر نکرده بود یکس

گرد و خاک نشسته   هایلوسا  ین رفتم. روو به طرف سال  یروناتاق اومدم ب  از 
 کنپاکیشهرو به همراه ش یبود و سالن، نامرتب بود. از آشپزخونه دستمال

ها رو داخل و ظرف یدمکردم. جارو کش  یز و تم یریجا رو گردگبرداشتم و همه
 .و روشنش کردم یدمچ ییوشظرف ینماش
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اما اشتها  ه بودم. گرسنریختیَده صبح بود و عرق از سر و روم م ساعت

دوش آب گرم  یهاز  یشتر ب یز چ یچ. هبردینداشتم. خسته بودم اما خوابم نم
 .حالم رو خوب کنه تونستینم

 ینبعدش به ا یبد باشه بدون اجازه حمام برم ول یدفکر کردم که شا اّولش
و از ترس  یرنها از من اجازه گرفتن که گروگانم بگفکر کردم که مگه اون

 خیالیبکشن. ب  یگاریو ازم ب یارنمون بکنن و بعد عمارت خودشترکم  زهره
به داخل کمدم کردم که  یاجازه گرفتن شدم و تو اتاق خودم رفتم. نگاه 

بود   ینوجود داشت. اون هم ا  یمشکل  یهوسط    ینبود؛ اّما اداخلش    یچ همه
 یچ  یچکه داخل کمد بود، مردونه بودن اّما خب، از ه  ییهالباس یکه همه

تخت   یبرداشتم و رو  یامردونه  یدسف  یراهنبهتر بود. حوله رو به همراه په  ک
شلوار به  یازیو ن اومدیم ومزان یرو که امتحان کردم تا رو یراهنگذاشتم. پ

 .نبود

که در با شدت باز شد   داشتمیرو برم یاز مورد ن یلو وسا کردمیفکر م داشتم
و  باریدیم یشآت یشآسمون یهاشد. از چشم یاننما یامخشن ل یو چهره
 !هاش سرخ شده بودچشم یدسف یهاقسمت

 یدی؟فهم یای،نم یرونکه افتاد ب  یو هر اتفاق  شینییم جاینا -

رفت و در رو بست. به  یرونحرف زدن بده، ب یبه من اجازه کهینا بدون
به گوشم خورد که بندبند دلم رو پاره   ییآشنا  یرفت، صدا  یرونب  ینکهمحض ا

 !کرد

 یش؟آورد جاینا یدختره؟ تو به چه حق  ینکجاست ا -
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 !یامل یو بعد صدا زدیحرف م یادآلفرد بود که با فر  صدای

 ایکارهیچبفروشمش. تو هم ه خوامیشتم. ممن قرارهام رو با لوگان گذا -
 .پس دخالت نکن

بود  ینتخت افتادم. پس ا یکلمه فروش پاهام سست شد و رو  یدنشن با
 !آوردنم جاینو به ا هایمهربون  یلدل

 :کرد و بعد گفت  یعصب یخنده آلفرد

 ی؟رو بفروش ینا یمگه من ُمردم که تو بخوا یش؟هه...بفروش -

 .یرونمن دخالت نکن. االنم برو ب یهاتم تو کار صد دفعه بهت گف -

 .یانابا آدر یول یرم،م -

 :گفت  یلکسآروم و ر یلیخ لیام

 .یادنم جایچبا تو ه یاناآدر -

 .آلفرد اومد یکر کننده  یادو بعد فر  اییشهش ییلهوس یهشکستن  صدای

من هنوز کارم باهاش  یار دختره رو بردار ب ینرو اعصاب من راه نرو. برو ا -
 .تموم نشده

 جایننکن. انقدرم ا یتخودتو اذ یپس الک  کنم؛یکارو نم  ینکه ا  دونییم -
 .ترسمیتو نم هایجیغ یغ نکن چون از ج یدادداد و ب

 :با حرص گفت یتر شد ولآلفرد آروم صدای
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 .گردمیبرم یول یرم؛خب. م یلیخ -

 .به هم خوردن در بود که اومد یبعد صدا و

دهنم گرفته بودم که صدام  یو دستم رو جلو ریختنیم مهابایب  هاماشک 
 .یاددرن

کردم و پاهام  یخاالن  یول شدمیداغ م ی،موقع اضطراب و نگران  همیشه
 .زهلر یم

بخواد  یدکنه؟ شا کار یچ  خواستیمن رو بفروشه. با پولم م خواستمی
 .پارک شده یاطح که تو  ییتابخره و بذاره کنار اون سه یدجد ینماش

به هم گره خورده بودن، داخل اومد!   یکه بدجور  ییهابا اخم  یامباز شد و ل  در 
قدم  یهومد، قدم جلو ا یه. یستادمو صاف ا یدمبه محض ورودش از جام پر 

. از یدمچسب  یوار به د  ینکهعقب تا ا  رفتمیمن م  اومد،یجلو م  یعقب رفتم. ه 
 .از چهرش معلوم بود ین،حرکاتم هنگ کرده بود و ا

 :داد زدم مانندییغ ج یکه با صدا  اومدیجلو م داشت

 !یاجلو ن -

 :پر ابهتش به گوشم خورد صدای

 تو؟ یگیم یچ  -

بود. دست  هایز چ جور ینم و از ابرس و ِکرِ  بود که روش یشیآرا یز م کنارم
که تو دستم اومد رو برداشتم و به طرفش پرت کردم که   یزیچ ینبردم و اّول
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رو به طرفش پرت  یز م یرو هاییلو وسا زدمیم یغ بلند جبهش نخورد. بلند

 .خوردیبهش نم کدومیچه یول کردمیم

و داد  یغ ودم و مدام جهام رو بسته بکنترلم دست خودم نبود! چشم  دیگه
 .کردمیم

 یوار رو گرفت و دست راستم رو به د آن به طرفم اومد و دوتا دستم یک 
 .کن نبوداون ول یولم کنه ول کردمیچسبوند. تقال م

که از دستش   دادمیو خودم رو تکون م  دادمیرو به چپ و راست تکون م  سرم
 .شدیکه نم  شدینم یخالص شم، ول

قصد ساکت شدن   یدد  یوقت   یفش رو بزنه ولا بتونه حر ساکت شم ت  گفتمی
دهنم  یدستش رو رو یکیدستش گرفت و اون  یهندارم، هر دو دستم رو با 

 :یدغر  یتهاش، با عصباندندون یالگذاشت و از البه

 .خفه شو، تا منم زرم رو بزنم یقهدو دق -

من بودم   ین. باز هم اکردمیهاش نگاه مو به چشم  ریختمیاشک م  آرومآروم
 .مهاش شده بودکه مسخ چشم

. زنمینم یفکث  یهاکار   ینمن دست به ا ای،یگهد وقتیچنه االن و نه ه -
بشه.  خیالتیب  خواستمیم ی،بدمت بر  خوامیاالنم که به آلفرد گفتم م

 یدی؟فهم
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هام رو ول دهنم برداشت و دست یساکت شدم، دستش رو از رو یدد وقتی

ودم و رفتنش رو ب یستادهرفت. من هم مثل مجسمه ا ونیر کرد و از اتاق ب
 .کردمیتماشا م

*** 

ها گذشت و به زور خودم رو به حمام رسوندم و با همون لباس  اییقهدق چند
طرف انداختم. آب سرد   یههام رو باز کردم و کِش مو رو  وان نشستم. مو  یتو

 .هام رو بستمرو باز کردم و چشم

بودم و از  یسخ یس. منم خریختیها آب مکنارهپر شده بود و از  وان،
 .مالهیمعدم به هم م هاییوارهد کردمیاحساس م یگرسنگ 

هام و چشم رفتیم یج. سرم گچکیدیبود و آب ازشون م یسخ هاممو
 .برم یرونحاضر نبودم ب یول رفت؛یم یاهیس

م و سرم لحظه وا رفت یهواقعا حالم بد بود و دست و پام شل شده بود.  دیگه
 !مطلق یاهیآب رفت و بعد س یر ز

*** 

 «کل  دانای»

دخترک   ینکه. به اکردیکارش نشسته بود و فکر م  یز را پشت م  یطوالن   دقایق
کارش   یتا رو  کردیم  یها که راجبش نکرده. هر کاراش، چه فکر چموش قصه

 .شدیم یدهو دوباره فکرش به طرف او کش شدیمتمرکز شود، نم

 .گذاشت و چشمانش را بست  اشیشانیپ یرودو دستش را  هر 
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تر اش بخورد، حالش مساعدبه سر و کله یتا باد رفتیم یاطاگر به ح شاید

 .شدیم

در اتاق  یرفت. جلو یاطبلند شد و به طرف ح رنگشیمشک  یصندل یرو از 
از او به  ییصدا یدکرد تا شا  تر یک متوقف شد. خودش را به در نزد یاناآدر

 .کردیم یدادسکوت بود که ب یصدا ین،ا اگوشش برسد، ام

فکر،   ینفکر را کرد که اگر دخترک فرار کرده باشد، چه کند!؟ با ا  ینخودش ا  با
 .در اتاق را گشود و به داخل اتاق رفت هوایب 

به هم گره خوردند و با   یدشد  یشهاابرو  ید،تخت خوابش ند  یاو را رو  وقتی
 جانیتن ب   یگشود که در کمال ناباور  سرعت به طرف َمستر اتاق رفت و در را

 .یدرا در وان حمام د یاناآدر

وان زانو زد و دستانش را درون  یشده بودند. جلو یسخ یسخ هایشلباس
 یروناش را بقصه نقشیز حلقه کرد و دخترک ر یشهاآب فرو برد و دور زانو

 .و کف حمام گذاشت یدکش

اما   یاید،هوش بصورتش زد تا بهه  ب  یز ر  هاییلیاو را صدا کرد و س  یبار چند
 .نداشت اییدهفا کهینمثل ا

وارد کرد، تا  یاو گذاشت و فشار یینهس یرا در هم قفل کرد و رو دستانش
زد و  یرون. آب از دهانش بیایدب یرونهجوم برده بود، ب اشیهکه به ر  یآب 

اره چند لحظه باز و دوب  یپشت سر هم سرفه کرد و چشمانش را برا  یرچندبا
 .بست
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 .یستهم بد ن راحت شده بود که حالش آنچنان خیالش

تخت گذاشته بود را با تاپ زردرنگش  یرو یانارا که آدر یامردانه پیراهن
تختش  یبلند کرد و رو یبار دوم، او را همچون پر کاه  یکرد و برا  یضتعو

 .گذاشت

ره به اتاق وبا. دیایدبه عمارت ب اشینهمعا یتماس گرفت تا برا یرو،دکتر ن با
 یهابرد و مو یشتخت نشست. دستش را پ یبازگشت و کنارش رو یاناآدر
 .نشسته بود را کنار زد اشیشانیپ یکه رو  یسیخ

 دید،یآرامش را م یچهره یبود؛ اما وقت  یکفر  یاناآدر هایفکرییب  از 
 .در برابرش اخم کند توانستینم

 .ها بودفرشته شبیه

 .شدییم یفرشته در جهان هست  یباترینز ی،بود که اگر تو فرشته  شک بی

*** 

 «آدریانا»

هام تار بود که بعد . چشمسوختیم یبدجور ینمشدم، س یدار خواب که ب از 
 .از چندبار پلک زدن، درست شد

کوتاه   یهاش و قدچشم یرو نکییبا سر کچل و ع یانسالم یسرم مرد باالی
 .و معلوم بود که پزشکه دکر یم یقسرمم تزر یرو تو یبود که داشت آمپول
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اتاق بود،  یکه گوشه  یسطل یکارش تموم شد، سرنگ رو تو  کهیناز ا بعد

 :انداخت و گفت

 هاییز نخورده. چ یزیفقط فشارش افتاده که معلومه چ یست،ن یزیشچ -
 .یشهبهش بده خوب م یوهمثل م یرینو ش یدمف

 یها. چشمکنهیهم مداره نگا یکه با نگران   یدمرو د یامچرخوندم که ل چشم
زود لبخندش رو جمع کرد و از  یلیزد؛ اما خ یحیلبخند مل ید،بازم رو که د

 .از اتاق رفت یرونبدرقه به ب یدکتر تشکر کرد و برا

تخت بلند شم   یاز رو  واستمخیتو جام نشستم و م  خیز یمبلند شدم و ن  آروم
سوزِن سرم به دستم کردم که  یدستم حس کردم. نگاه  یرو تو یکه سوزش

جا نشستم که چشمم به رفتن شدم و همون خیالی. ب یدمدستم د یرو تو
 باسپس ل یومد؛که تا زانوم ن یدرنگیسف یراهنکه تنم بود، افتاد. پ یلباس

 یشلوارم همون شلوارک مشک   یللباسم رو عوض کرده. و  یامخودم کو؟ حتما ل
 .شتخشک شده بود. موهام هم هنوز َنم دا یگهخودم بود که د

 یوارد اتاق شد و با همون لحِن جد یامگذشت تا در باز شد و ل  اییقهدق ده
 :گفت  یشگیشهم

 ی؟بش ینطوریکه ا  یغذا نخورد یچ  یبرا -

 :نگاهش هم نکردم که دوباره گفت یندادم و حت  جوابی

 .تموم شه یدشم با. همهیریتا جون بگ خورییرو م هاینا در عوض -
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که مهربون نشده،   یدمبعدش فهم یمهربون شده ولفکر کردم که چقدر    اّولش

 .هاش رو براش انجام بدمسر پاشم تا کار  یتر زود خوادیم

 .تخت نشست یرو تو بغلم گذاشت و خودش هم لبه یوهم بشقاب

رو   یوهکار شد و بشقاب مبهندارم، خودش دست  یالعملعکس  یچه  یدد  وقتی
م آورد. بعد با اشت و به سمت دهنرو با چنگال برد  هایوهاز م  یکیبرداشت و  

 :گفت  یلحن خشن و سرد

 !باز کن -

 ییکهرو تو دهنم چپوند. ت یفرنگ توت ییکهدهنم رو باز کردم که ت ِباالجبار؛
 :رو برداشت و دوباره گفت یبعد

 !باز کن -

و چرا همه رو  چونیرو سر چنگال زد و بهم داد و من هم ب  یوهم یهمه
 .خوردم

 یچاشن  یشهبود که هم  یظیاخم غل  یام،ل  یهادر برابر کار   هامیارناچ  ینا  شاید
 . ...یدشا یاشده بود  یدار حس ترس، تو وجودم ب یدصورتش بود. شا

 .برمیکه ازش حساب م  دونمیرو م ینا فقط

 ییکهت ین. آخر زدی*دلم میرداشت ز* یگهد ی! ولیدباز شده بود، شد اماشته
دهنم گرفتم تا  ید دستم رو جلودادم و بع بسته قورت یهارو با چشم یوهم

دستم رو برداشتم و با دهن   افته،ینم  یمطمئن شدم که اتفاق   ی. وقت یارمباال ن
 .نفس زدمباز، نفس
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 :یدمرو شن یشجد صدای

 .سرت یزور نذارم باال ینجوریبگو چشم، تا ا یگمم یهرچ  یگهد یدفعه -

به سرم  یبه من، نگاه  جهتویبهش انداختم و اخم کردم که ب  یزیت نگاه
 :انداخت و گفت

 .ِسرمتم که تموم شده -

گفتم.   یکه »آخ« آروم  یدکش  یروندستم رو گرفت و سوزن ِسرم رو ازش ب  بعد
 یو رو یدکش  یرونب یدستمال رو از جا یزد که دستمال یرونخون از دستم ب

 یدراور بود رو برداشت و رو  یکه رو  یدستم گذاشت و فشار داد. چسب زخم
 .یاددستم چسبوند که خون ن

صورتم  کردمیشم. احساس م کردم که بلند یزونرو از تخت آو پاهام
 .زدمیبه سر و صورتم م یآب  یه یدناک شده. باچسب

از سر و وضع  یدم؛د ینهآ  یکه خودم رو تو  رفتمیم یسبه طرف سرو داشتم
ن، سه نفر زماگم شده بودم و هم  یاملباس ل یم گرفته بود. توخودم خنده

 .شدیهم داخلش جا م یگهد

 .کنهیاما خودش رو کنترل م خنده،یهاش مکه چشم  دیدمیم ینهداخل آ  از 

 .رفتم یسبهش، از کنارش رد شدم و به سمت سرو توجهبی

 .یدمهام رو از آب پر کردم و به صورتم پاشهم رو باال دادم و مشت آستین

 .رفتم یرونال خشکش کردم و بصورتم رو شستم، با دستم کهیناز ا بعد
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فرو رفته  یقعم یفکر یبود. انگار تو یرهخ ینتخت نشسته بود و به زم روی

 .که براش پرت کرده بودم رو برداشتم  یبود. از کنارش گذشتم و ُبِرس

 تونستمیاما نم  یدم؛لختم کش  یهامو  یو ُبِرس رو آروم رو  یستادما  ینهآ   جلوی
 .بلند بودن یلی؛ چون خشونه کنم یینها رو تا پااون

. رفتنیم یینحرکت دستم، باال و پا هاش همراهشده بود و چشم یرهخ بهم
نه غم و نه  ی،هاش بخونم نه شادرو از چشم یحس یچه تونستمینم

 !یتعصبان

. یستادهاومده پشت سرم ا یدمشدم و به کارم ادامه دادم که د خیالشبی
 تموممیمهگرفت و کار نِرس رو از دستم  بود که آروم بُ   یستادها  حرکتیدستم ب 

 .رو تموم کرد

وسط دلم بود که برعکس آروم بودن  ینو آروم و سرشار از لطافت! اما ا نرم
 .آروم و قرار نداشت یام،ل

 یز م ی. ُبِرس رو روکردیصورتش بودم که با آرامش کارش رو م یخیره
 .گذاشت و موهام رو جمع کرد و شروع کرد به بافتن

عث شد که با  شد،یم  یرینش  یحس  یموهام، موجب القا  یدستش تو  لغزش
 .هام رو ببندمچشم

 .تا کارش تموم بشه یستادمجا اهمون حرکت،بی

 .ِکِشت رو بده -
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طرفم انداخت.  یک رو    یسمموهام بست و گ یینمو رو بهش دادم که پا  ِکش

 :براندازم کرد و گفت ینهبعد از آ 

 .خوب شد -

بگم. بشقاب رو برداشت و از در  تونستمینم یزیو چ قفل شده بود زبونم
 .رفت رونیب

 یشه؟اوقات مهربون م یاخالقش که بعض یا ینمخشنش رو بب یچهره خدایا؛

 .زدم یو لبخند یدمبه موهام کش دستی

که شکسته بود   یامجسمه یهاداره خورده یدمرفتم، د یینپا یطبقه وقتی
 .. شاهکار آلفرد بودکنهیرو جمع م

 :اومدنم که شد سرش رو گرفت باال و گفت متوجه

 ی؟خوب شد که اومد حالت -

 .اوهوم -

 یشهش یهاکه داخلش خورده  اییسهمشغول به کار شد و در آخر، ک دوباره
. دوباره یدمشند یگهبود رو داخل سطل انداخت. بعد هم باال رفت و من د

 .بداخالق شده بود

. هم حوصلم سر کردمینگاه م  هایله وساها نشسته بودم و باز مبل  یکی  روی
 یتنگ شده بود؛ اما اونقدر یمنقل یجک و خونه یرفته بود و هم دلم برا
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شده بود که به فرار فکر کنم.   ینبود که مانع ا  یقو  یامعمارت ل  یتیامن  یستمس

 .یدمکش  یمبل گذاشتم و روش خطوط فرض یاز پاهام رو رو یکی

 یاسپورت  یپه با تبود ک یامو بعد ل یدمشن رو از پشت سرم ییهاقدم صدای
 یدارموند یندوم یادبود، من رو  یدهکه پوش ییهاجلوم ظاهر شد. لباس

و  یمشک  ین! شلوار جیکتار یهاکوچهپس یپارک، تو یتو انداخت؛یم
 .یدسف یشرتبا ت یمشک  یشرتسو

دوشش بود و  یرو یاو کوله چرخوندیرو تو دستش م ینشماش سوییچ
 :فترفتن، گ ینو در ح رفتیمداشت 

 .منتظر نمون یام،ب یر شب د یدشا -

 :گفتم  یمظلوم یبه حرفم فکر کنم، با صدا کهینا بدون

 بری؟یمنم با خودت م -

 یهام انداخت و بعد با صدابه چشم  یو طرفم برگشت. نگاه   یستادجاش ا  سر 
 :گفت  یآروم

 !نه -

حاالش هم با  ینکه هم به غرورم یگهحوصلم سر رفته بود که د اونقدری
 :کردمیله شده بود فکر نم هامیهگر 

 .کنمیخواهش م -

 :گفت  ترییشب یتبا جد بار ینو ا یستادا دوباره
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 .یشهگفتم که نه، نم -

 .نگاهش کردم یزینگفتم و فقط با اخم ر یزیچ دیگه

 .نگاهم نکن طوریینا -

حالم دلش به  یدکردم. شا یهام بازانداختم و با انگشت یینرو پا سرم
 :فرار کنم که گفت یدهم ترس یدسوخت. شا

 ی؟. اوک شینیی. وقت مبارزمم که شد، تو رختکن مخورییاز کنارم جم نم -

 .باال رفتم یع زدم و سر  یرو گرفتم باال و لبخند سرم

. یدمشرفتم که ند یینو پا یدمنبود، پوش یسخ یگهزردرنگم رو که د تاپ
 .دادیبودنش م یرونب خبر از  ینش،استارت ماش یصدا

رنگش، نشسته   یدسف  یپشت رول ِفرار  یدمکه د  یرونرو باز کردم و رفتم ب  در 
و سوار شدم. دل   یستادرفتم که از حرکت ا  ین. به طرف ماشزنهیو داره دور م

خونه  ینبودم که بتونم تو یچون دختر  ینم؛تو دلم نبود که دوباره شهر رو بب
 .نرم ییو جا ینمبش

 :گفتم  یاهکودکان  یجانه با

 .یمبر  -

 :گفت  یزد و با سرد نیشخندی

 .کمربندت رو ببند -
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و من  یمرفت یرونب یاطکم نکرد. از ح  یجانمذره هم از ه یهلحن سرد،  ینا اما

 یکار و چ یرهکجا م  ینم. کنجکاو بودم ببکردمینگاه م هایابونبا لبخند به خ
 کنه؟یم

 ی. کوچهیمشد  یادهو پ  یستادا  حرکتز  ا  ینو بعد ماش  یمتو راه بود  یساعت   نیم
 .پارک شده بود یادیز هایینبود اما ماش یخلوت  یلیخ

 ی،و خلوت  یکیکه از تار کردمیو به دور و بر نگاه م رفتمیراه م یامل کنار 
 .خوفناک شده بود

بعد، در  یهزنگ زد و چند ثانتک   یکیبه    یامو ل  یستادیما  یکیدر کوچ  رویروبه
 .باز شد دار لیکه یتوسط مرد

 .رسیدیهمهمه به گوش م صدای

از  یکی. کردیو سالم م دادیباهاش دست م یامل رسیدیم،یهر کس که م به
 :بود گفت یدهو شلوارک پوش یشرتمردها که ت ینهم

 .تو پسر؟ همه منتظرتن ییکجا -

 :جوابش رو داد یتر شده بود با سردکه چهرش خشن  لیام

 .حاال که اومدم -

از مردها با لباس  یکه سردرش نوشته شده بود، رختکن. بعض  یمرفت یاتاق  به
بود، نشسته بودن.  یبه لباس ُکشت  یهکه شب  یهم با لباس هایمزخرف و بعض

اهم رو نگ شد،یبود که باعث م یو البته ترسناک  یبهاشون عجنگاه کردن
 .ازشون بدزدم
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رو درآورد و بعد  تششر ییسو یامل یم،وارد رختکن شد ینکهبعد از ا بافاصله

. قبل زدیداد که داشت باهاش حرف م یرو از تنش کند و به مرد یشرتشت
 :گفت  یدوار از رختکن خارج بشه به طرفم برگشت و تاک ینکهاز ا

 !تا برگردم شینی،یم جاین. همذاریینم یرونب جاینپاتو از ا -

گذاشت،   ونر یکه پاش رو از در ب  ینرفت و هم یرونرو تکون دادم که ب سرم
 یخبره و من براچه  فهمیدمیها بلند شد. اصاًل نمو سوت  یغدست و ج  یصدا

 جام؟ینا یچ 

با  ی. در باز شد و مردیادب یامنشسته بودم و منتظر بودم که ل یصندل روی
که پشت سرش بسته بودشون اومد  رنگیییطال یسبز و موها یهاچشم

نفس   یک آب رو برداشت و    یبطر   یز،م  یبه من انداخت. از رو  یداخل و نگاه 
پرت کرد و بعد اومد و  یصندل یرو بست و اون رو رو ی. سر بطریدسر کش

 .کنارم نشست  یصندل یرو

 یکجا رفته، و هم م یامل ینمبمونم؛ هم کنجکاو بودم بب خواستینم دلم
 .مرموز یکر پغول یهاز تنها موندن با  یدمترس

رفته  یامکه ل  ید شدم و به طرف سالنکه بمونم و از جام بلن  یاوردمن طاقت
 .بود، رفتم

. زدنیم یغجمع شده بودن و دست و ج ینگ و پسرها دورتادور ر دخترها
که در حال مبارزه   یدمرو د  یگهمرد د  یهو    یامخورد، ل  ینگ چشمم که به وسط ر

 .کردن بودن
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 یکار  یهاو خودش ضربه کردیبود! ضربات رو دفع م یکردنش عال  مبارزه

 ینشس  یکه رو  یاکه چشمم افتاد به ستاره  کردمیشون نگاه م. به مبارزهدز یم
 یخالکوب  یداشته باشه برا یلیدل یدشده بود. خوشگل بود، اما با یخالکوب 

 .کردنش

تو صورتش فرود   یف،مشت حر   یکدفعهکه    رفتیم  یشپ  یداشت عال  مبارزه
 .اومد

افتاده   یکه براش اتفاق   یدملحظه نگرانش شدم و ترس  یهلحظه، فقط    یه  برای
 .مبارزه نگاه کردم یرو حفظ کردم و به ادامه یمباشه؛ اّما خونسرد

 زدیم یشتر و ب جنگیدیم یکه خورده بود، باز هم عال  یوجود مشت محکم با
 .بخواد بخوره هینکتا ا

رو به عنوان برنده  یامکه تموم شد، داور دست هر دو رو گرفت و بعد ل  مبارزه
 .اعالم کرد

 .خارج شدن و طرفدارها دورشون رو گرفتن ینگ ر از 

به  یعو منتظرش باشم. سر  ینمرختکن بش یقرار بود تو ینکهاومد به ا یادم
 .نشستم یصندل یرختکن برگشتم و رو

لحظه  یه ی. حت یدبرداشت و پوش یفشک  یرو از رو یشرتشاومد و ت داخل
رو بر مال   یز چهمه  هامهاش نگاه نکردم چون باور داشتم که چشمهم به چشم

 .یرهپذهاش نفوذو چشم کنهیم
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مو  یاروکه همون   یرونب یمبر  خواستیمیدوشش انداخت و م یرو رو کولش

 :زرده گفت

 ی؟همرات آورد یهخوشگله ک ینا یام،ل یهِ  -

 .یدبعد خند و

 :و با َتَشر گفت یستادروش ابهرو لیام

. بینییبعد بدش رو م یهدفع یول گیرم،یم یدهرو نشن یکه زد  یزر ینا -
 شد؟ یرفهمش

دستش   یکه تو  یکیکوچ  یبه من انداخت. حوله  یمحو شد و نگاه   لبخندش
 .ختاندا یامبود رو دور گردنش انداخت و بعد نگاهش رو به ل

که به خونه   یمشد  ینرفت و من هم دنبالش رفتم. سوار ماش  یروناز در ب  لیام
 :بود گفترو که نگاهش به روبه  طور ین. همیمبر 

 یا؟ن یرونمگه من به تو نگفتم ب -

نگاهش   یبا ترس و نگران   یرون؟که اومدم ب  یداز کجا فهم  ینخوردم! آخه ا  جا
 :کردم که سرش رو به طرفم چرخوند و گفت

 .یدمتنگام نکن؛ خودم د طوریینا -

لبش افتاد که پاره شده بود  یکه سرش رو برگردوند، نگاهم به گوشه  همین
 .اومدیش خون مو داشت از 

 :به سوالش گفتم توجهبی
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 .یادلبت داره خون م -

 :و گفت یدکش  یاکالفه  نفس

 .جواب من رو بده ست،یاالن لب من مهم ن -

بحث رو عوض کنم   خواستمیو فقط م یادمهم نبود که لبش داره خون م  برام
 !هم برام مهم بود ید! شادونمیاما نه، نم

داشبورد بود برداشتم و چند دورتا زدم و   یروه  ک  یاجعبه  یرو از رو  دستمالی
 .لبش گذاشتم یرو

 یند. انگار که توقع همچبود، چون با تعجب بهم نگاه کر  یع خوردنش ضا جا
و بعد دستمال رو  یادرو ازم نداشت. دستم رو فشار دادم تا خون بند ب یکار

 .زخم لبش گذاشتم یوارونه کردم و دوباره رو

 یفشبود که از حر   یکرده بود، مال همون مشت و سرخ  لبش ر   یکه گوشه  زخمی
 .خورد

 :لب زدم یلبش بود که به آروم یدستمال رو هنور 

 یههمون مرده که باهاش بحثت شد، داخل اومد آب بخوره،    یتو رفت   یوقت  -
 .اومدم یرونمنم ب کردینگاه م یجور ترسناک 

 یگههم که دون  . ااومدیخون نم  یگهلبش برداشتم چون د  یرو از رو  دستمال
 .رو روشن کرد و راه افتاد ینجوابش رو گرفته بود، ماش
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 یامچرا ل ینکهبود که کل ذهنم رو ِاشغال کرده بود؛ ا یدیجد یمسئله حاال

 !نداره اییگهد یز که جز کتک خوردن، چ  ییجا یره؟مبارزه م

. کشهیزخمش م یش رو روداره انگشت اشاره یدمبهش کردم که د نگاهی
. زنهیداره لبخند م کردمیمعلوم نبود؛ اّما حس م یکیتار یهرش توحالت چ

 !بود حس یهفقط  ینهم ا یدشا

. متعجب بودم یدمرستوران د یو خودمون رو جلو یستاداز حرکت ا ماشین
 .شدم یادهباال انداختم و پ یااّما بعدش شونه یمرستوران اومد ینکهاز ا

 :گفت  یشگیشن سرد همو بعد با همون لح یستادو کنارم ا اومد

 !دستت -

 :یدمتعجب پرس با

 ی؟چ  -

هام حس کردم. انگشت ینو بهاش ر بهم انداخت و بعد انگشت نگاهی
 یشهبه چهرش انداختم. باز هم مثل هم  یهامون و بعد نگاه به دست ینگاه 

 .اخمش بود اومد،ینگاهش به چشم م یکه بعد از آب   یزیچ یناّول

 .یمافتادرستوران راه  یسمت ورود به

پسر   ینهم  یستاده،که بعد از جک، کنارم ا  ینفر   ینکه اّول  کردمیفکر م  ینا  به
که عقب   یستکه بهم خنجر بزنه. جلوم ن  یستعبوس و اخمو هست! پشتم ن

 !موندنم رو به رخم بکشه. کنارمه و همراهمه
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روم نشست. به و نشستم. خودش هم روبه یدرو برام عقب کش صندلی

 .کشیدمیش مهابرگ  یو دستم رو رو  کردمیبود، نگاه م  یز م  یکه رو  یگلدون 

 :یدمکردن حرفم پرس  یناز سبک و سنگ بعد

 تو؟ یداره برا یکه چه سود  ینهمنظورم ا یری؟مبارزه م یچ  یبرا -

 :بهم انداخت و گفت نگاهی،یمآورد و ن یرونب یشرو از گوش سرش

 پرسی؟یچرا م -

 .طوریینهم -

 .به آه بود یهشب یشتر که ب  یدکش  یقیعم نفس

 .یدهرو بهمون م یمقدار پول مشخص یفبعد از هر دور ُبرد، حر  -

 یری؟پولش م یپس برا -

 :زدم و ادامه دادم یبعد پوزخند تلخ  و

 !یبه خاطر پول من رو بفروش خواستییمثل همون موقع که م -

کردن   یشکه زخم  یریمثل ش یت،کرد و به سمتم خم شد و با عصبان  اخمی
 :ش کردُغر 

 .کنمیو نم یادکارها خوشم نم  ینقباًل هم بهت گفته بودم، از ا -

 :گفت  یتر فاصله گرفتم و آب دهنم رو قورت دادم که با لحن آروم ازش
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ندارم.   یاجیها احتپول  ینوگرنه من به ا  یرم،مسابقه هم مجبورم که م  یبرا -
 .وال نپرسس یست،که به تو مربوط ن  یبه مسائلهم راجع  یگهد

بعد با غذا اومد.  یقهو بعد رفت و چند دق یرهاومد که سفارش بگ گارسون
 :گفت  یامو بعد ل یمغذامون رو تو سکوت خورد

 .یامتا حساب کنم، ب یرونبرو ب -

 :بلند شدن گفتم ینح در 

 فرار کنم؟ ترسیینم -

 :زد و گفت یشد و بعد تو صورتم خم شد و پوزخند یکنزد بهم

من از خوردن   یکردن امثال تو برا  یدا. پیشناخت نوز منو نولو؛ تو هخانوم کوچ -
 .ترهآبم ساده یوانل یه

آروم به سمت در رفتم و بعد رو زد و بعد رفت تا حساب کنه. آروم حرفش
که   اومدیم یابوناز سر خ ینینگاه کنم. ماش یابونسرم رو چرخوندم تا به خ

 .جک بود ینبه ماش یهشب

هام ...جک بود! از تعجب چشمیدبه من رس یقت و و روندیم ییسرعت باال با
 .چهار تا شده بود و بدنم سست و ناتوان شده بود

بلند شده بود  هاشیشو شناختمش. ر یدمشمن د یول یدمن رو ند اون،
 .شناختمش یشناختمش. شکسته شده بود، ول یول
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صورتم تکون   یداره جلو  یدست   یدنکه د  زدیهام حلقه مداشت تو چشم  اشک 

لحظه ازش متنفر شدم که من و  یه ی. برایامهل یدمنگاه کردم که د خوره،یم
 .رو از هم دور کرد یمجک و خونه و زندگ

 .سوار شو یاتو؟ ب ییکجا -

بهش نگاه کردم و بعد   یتو عصبان  یریبه هم گره خورده بود و با دلگ  هاماخم
 .بستمشدم و کمربندم رو  ینرفتم سوار ماش

دوباره  یشهم یعنیکه جک رفته بود؛   یریز همون مسحرکت کرد، ا ماشین
 ینمش؟بب

. یمشد  یاطوارد ح  یندر رو باز کرد و ما با ماش  یدار،در بود و سرا  یجلو  ماشین
 .نشستم یدمکه د  یمبل یناّول یداخل خونه رفتم و رو

ازش داشتم، که   یبخوابه. با شناخت  خوادیباال رفت و معلوم بود که م لیام
 .و کاًل تو اتاقشه یستاومدن ن ییناهل پا یادز که  دونستمیم

اطراف مغزم رو  یفضا یشهبودن که مثل هم یهودهپوچ و ب یهم فکرها باز 
 . ...حاال ینده،احاطه کرده بودن. افکار گذشته، آ 

 .افتاد یز م یکه چشمم به تلفن رو  یدمکش  یقیرو بلند کردم و نفس عم سرم

دنبالم   یادگم که کجام و اون هم بش ببه  تونستمیم  زدم،یبه جک زنگ م  اگه
 یگوش یابرد یقکجام؟ از طر  دونمیکه من نم ینها یاما خب مشکل اصل

 .کنن، آره  یدامپ تونستنیم
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و  سر یآروم و ب  یست،ن یاممتوجه شدم ل یها انداختم و وقت به پله نگاهی

تو اتاق خودم برم و  خواستمیمصدا، به طرف تلفن رفتم و برش داشتم. 
ش شماره رفتمیکه م  طور ینا آروم باال رفتم و همههاش حرف بزنم. از پلهبا

 .گرفتمیرو م

سبز رنگ رو بزنم.   یرو گرفتم و فقط منتظر بودم برسم به اتاقم تا دکمه  شماره
که   یاومد. با تموم سرعت  ییبودم که احساس کردم صدا یآخر  یپله یرو

 .تم و در رو بستم، انداخکه بود  یاتاق  یناّول یخودم رو توداشتم، 

 ینماز س  خواستینه؟ قلبم م  یا  یادم  ییصدا  ینمدر گذاشتم تا بب  یرو رو  گوشم
 .لرزیدیهام از ترس مو دست کردمیبزنه. داشتم سکته م یرونب

گوشم گذاشتم. نگاهم   یرو رو  یدکمه رو زدم و گوش  یست،ن  یخبر   یدمد  وقتی
 .بدهتا جواب  کردمیدل مبود و دل ینزم یرو

 :یچیدگوشم پ  یدار جک، توخسته و غم صدای

 بله؟ -

 دونستمیدهنم گذاشتم تا بغض که م یگرمش دستم رو رو  یصدا یدنشن با
 !رو خفه کنم شکنهیم

 یین؟بله؟ بفرما -

 یاگرفته  یتاد. با صدااف  یینو پا  یداز چشمم غلت  یدیاشک مثل مروار  یقطره
 :گفتم

 !جک  -
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 :گفت  یریمتعجب و متح یچون با صدا َیم،کمتوجه شده بود که   انگار 

 !یاناآدر -

 :هق که گفتنتونستم صدام رو بُبرم و شروع کردم به هق دیگه

 یی؟تو کجا یاناآدر -

 .دونمینم -

 .باش یتو فقط قو کنیم،یم یداتنگران نباش ما پ خب،یلیخ -

 :گفتم  یادو رگه یصدا با

 .شدم یفضع یگهدم، دبودن رو درآور  یقو یقدر که اداجک...ان -

که من   دونستیباشم. نم  یقو  گفتیناخودآگاه شدت گرفت. هه...م  یمگر   و
 .شدم یفکه ضع  وقتهیلیخ

چسبوند!  یوار شد و من رو برگردوند و به د یدهاز دستم کش یگوش  یکدفعه
هام رو که از درد بسته شده بودن، باز کردم که با گفتم و چشم  ی»آخ« بلند

بند اومده بود و با ترس بهش زل زده   میهمواجه شدم. گر   مایل  یبرزخ   یچهره
 یهاشد. فک منقبض شدش و نفس یک بودم. تلفن رو قطع کرد و بهم نزد

و  لرزیدی. تنم مکشیدیم یرونتند و پشت سر همش، روح رو از کالبدم ب
 .کردیطمئن بودم که حسش مم

مش رو کنترل که به زور ولُ  ییچپش رو کنار سرم گذاشت و با صدا دست
 :گفت  کردیم
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 !یه؟جک کدوم خر  یبگ  ی؛فرصت دار یهپنج ثان -

هم متعجب  یهم نداشتم. از طرف  ِمن افتاده بودم و جرئت پلک زدنِمن به
 یه؟و گفت جک ک یبودم که نگفت، چرا تلفن رو برداشت 

بسته  یهاو با همون چشم یدکش  درپییپ یهارو بست و نفس هاشچشم
 :گفت

 .تموم شد یتنپنج ثا -

 :گفت  یتشد و با عصبان یرههام خرو باز کرد و به چشم هاشچشم

 ببرتت آره؟ یاد،ب خواستییم -

 :زد یاکر کننده  یادفر  کنه؛ینم یافتاز من در یجواب  یدد وقتی

 آره؟ -

... دو... یک . تو دلم تا سه شمردم:  ریزهیکه اگه بمونم خونم رو م  دونستممی
 !سه

 یپا رو خواستمیکه م  ینزدم. هم یرونم و بدر رو باز کردبعد به سرعت  و
 !شد و بعد احساس کردم رو هوام یدهپله بذارم، لباسم از پشت کش یناّول

و به کمرش مشت  ردمکی. تقال مبردیبودم و داشت من رو م یامدوش ل رو
 یاطبه طرف ح خورد،یکه م  ییهابه مشت توجهیانگار! ب اّما انگارنه زدم؛یم

که   ییهارو باز کرد و از پله یرفت و بعد، در فلز  یپشت  یاطرفت. به طرف ح
متر  یه یحت  ریکی،بود که از شدت تا ینیزم یر رفت. ز ییندر بود، پا یجلو
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خورد، از ترس خوف کردم.   یکیچشمم به تار. تا  شدینم  یدهتر هم دطرفاون
 .کردمیغش م یک یو تو تار ترسیدمیم یزیاز هرچ یشتر ب یکی؛از تار یشههم

و با  یستادسرم ا یگذاشت و خودش باال ییندوشش پا یرو از رو من
 :نفس گفتنفس

 .یدر بر  یبه سرت نزنه که بخوا یگهد یتا دفعه یشی؛م یهرو تنب دفعهینا -

. ریختنیم  مهابایهام بودن که ب دست از تقال برداشته بودم و فقط اشک   دیگه
بشه. التماس  خیالمیکه ب   بودم و منتظر بودمتو خودم جمع شده  یوار،کنار د

 .اومدیاز التماس بدم م یشهچون هم کردمینم

 !که ناخودآگاه زبونم باز شد  رفتیم یرونب داشت

 .ترسمیم یکیمن از تار -

 .رفت و در هم پشت سرش قفل کرد یرونگوشش بدهکار نبود. از در ب  اما

هام و روشون گذاشته بودم و چشمرو بغل کرده بودم و از ترس سرم ر   هامزانو
 .لرزوندیسراغم اومده بود و سرما هم تنم رو م یبسته بودم. نفس تنگ  رو

 هوشیو ب   یارمنتونستم طاقت ب  یگهکه د  تو همون حالت بودم  اییقهدق  پنج
 !یرینیش یهم نه... مرده بودم! مرگ...چه تجربه یدشا یاشدم 

*** 

 «کل  دانای»
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 یکار کند. از طرف چه دانستید. نماحاطه کرده بوکل وجودش را  کالفگی،
که اگر   کردیفکر م ینبه ا  یدخترک را آزار دهد؛ اّما از طرف  خواستیدلش نم

 !چه کند؟ خواستیم ردند،بیاو را م

اش بود، خانه زمینیر که در ز  یقدر به دخترک چرا ان دانستیهم نم خودش
 !او باشد یار اخت دربست در  خواستیوابسته شده بود و دلش م

 .ترسدیم یکیاز تار کردیکه اعتراف م  یدخترک  یبرا یدلرز دلش

 آمدیسرش م ییرا چنگ زد. اگر بال یشموها اش،یدهانگشتان بلند و کش با
 یبر سر کس ییهم بال یکیاست. تار یکجا فقط تنگ و تارچه؟ اما نه، آن

 !ترسدیم یکیاما او گفت، که از تار آوردینم

خانه  یرزمینو ندانست که چگونه خودش را به ز یاوردطاقت ب تنتوانس
 .رساند و به طرفش رفت

هم متعجب  یهم نداشتم. از طرف  ک زدنِمن افتاده بودم و جرئت پلِمن به
 یه؟و گفت جک ک یبودم که نگفت، چرا تلفن رو برداشت 

بسته  یهاو با همون چشم یدکش  درپییپ یهارو بست و نفس هاشچشم
 :گفت

 .تموم شد یتپنج ثان -

 :گفت  یتشد و با عصبان یرههام خرو باز کرد و به چشم هاشچشم

 ببرتت آره؟ یاد،ب خواستییم -
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 :زد یاکر کننده  یادفر  کنه؛ینم یافتاز من در یجواب  یدد وقتی

 آره؟ -

... دو... یک . تو دلم تا سه شمردم:  ریزهیکه اگه بمونم خونم رو م  دونستممی
 !سه

 یپا رو خواستمیکه م  ینزدم. هم یرونه سرعت در رو باز کردم و بد ببع و
 !شد و بعد احساس کردم رو هوام یدهپله بذارم، لباسم از پشت کش یناّول

و به کمرش مشت  کردمی. تقال مبردیبودم و داشت من رو م یامدوش ل رو
 یاطف حطر  به خورد،یکه م  ییهابه مشت توجهیانگار! ب اّما انگارنه زدم؛یم

که   ییهاهرو باز کرد و از پل یرفت و بعد، در فلز  یپشت  یاطرفت. به طرف ح
متر  یه یحت  ریکی،بود که از شدت تا ینیزم یر رفت. ز ییندر بود، پا یجلو
خورد، از ترس خوف کردم.   یکی. تا چشمم به تارشدینم  یدهتر هم دطرفاون
 .کردمیغش م یکیو تو تار ترسیدمیم یزیاز هرچ یشتر ب یکی؛از تار یشههم

و با  یستادرم اس یگذاشت و خودش باال ییندوشش پا یرو از رو من
 :نفس گفتنفس

 .یدر بر  یبه سرت نزنه که بخوا یگهد یتا دفعه یشی؛م یهرو تنب دفعهینا -

. ریختنیم  مهابایهام بودن که ب دست از تقال برداشته بودم و فقط اشک   دیگه
بشه. التماس  خیالمیده بودم و منتظر بودم که ب م جمع شتو خود یوار،کنار د

 .اومدیاز التماس بدم م یشهچون هم کردمینم

 !که ناخودآگاه زبونم باز شد  رفتیم یرونب داشت
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 .ترسمیم یکیمن از تار -

 .رفت و در هم پشت سرش قفل کرد یرونگوشش بدهکار نبود. از در ب  اما

هام م رو روشون گذاشته بودم و چشمترس سر   دم و از رو بغل کرده بو  هامزانو
 .لرزوندیسراغم اومده بود و سرما هم تنم رو م یرو بسته بودم. نفس تنگ 

 هوشیو ب   یارمنتونستم طاقت ب  یگهتو همون حالت بودم که د  اییقهدق  پنج
 !یرینیش یهم نه... مرده بودم! مرگ...چه تجربه یدشا یاشدم 

*** 

 «کل  دانای»

 یکار کند. از طرف چه دانستیودش را احاطه کرده بود. نموج کل فگی،کال
که اگر   کردیفکر م ینبه ا  یدخترک را آزار دهد؛ اّما از طرف  خواستیدلش نم

 !چه کند؟ خواستیم بردند،یاو را م

اش بود، خانه زمینیر که در ز  یقدر به دخترک چرا ان دانستیهم نم خودش
 !او باشد یار دربست در اخت تخواسیموابسته شده بود و دلش 

 .ترسدیم یکیاز تار کردیکه اعتراف م  یدخترک  یبرا یدلرز دلش

 آمدیسرش م ییرا چنگ زد. اگر بال یشموها اش،یدهانگشتان بلند و کش با
 یبر سر کس ییهم بال یکیاست. تار یکجا فقط تنگ و تارچه؟ اما نه، آن

 !سدتر یم یکیاما او گفت، که از تار آوردینم



  

 
127 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
خانه  یرزمینو ندانست که چگونه خودش را به ز یاوردطاقت ب نتوانست

 .رساند و به طرفش رفت

نشه. چند لحظه  یر هام رو بستم تا اشکم سرازو چشم یدمرو باال کش بینیم
شکار کردم که  ینهرو از داخل آ  یاییشهام رو باز کردم که نگاه دربعد چشم

مال  دونستمیکه نم  شد،یاش حس مهته چشم یم زل زده بود. غم بزرگ به
 یه؟چ

 :بغض لب زدم با

 یری؟انتقام بابات رو ازم بگ خواستییم یشبپس د -

 :کرد و گفت  یتلخ  یخنده

 یدیشب خودم افتادم و اومدم َدرت آوردم! ترس  اون  یاد  یغش کرد  ینه، وقت  -
 آره؟ ی،که غش کرد

 :»آره« و بعد گفتم یزدم به معنا پلکی

 .کنمیو بعد غش م گیرمینفس م یتنگ  یی،و تنها یکیتو تار -

 یدی؟نترس ی،بود یکهکه تو اون کوچه تار  یشب پس چرا اون -

 .یشب تو بودچون اون -

 :و گفت خندید

 من بودم؟ دونییاز کجا م -

 !ش مثل خودت بودهات؛ همهصدات، چشم یکلت،ه -
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 یه؟شکل مگه چشمم چه -

 :گفتم  هوابی

 .خوشگله -

گفتم. خواستم   یچ   یدمفهم  یقهو فقط نگاهم کرد. بعد از چند دقفت  نگ  چیزی
 :کنم  یشمالماست

 . ...یهکه...چشمات آب  ینهمنظورم ا -

 :کرد و گفت  ایخنده

 .یدمفهم -

 :ذگرانش فرار کنم که گفتنگاه نفو یر شدم تا از ز بلند

 یری؟کجا م -

 :گفتم  دفعهیک شده بودم و  هول

 .یارمناهار ب یرمم -

 :انداخت و گفت یشمچبه ساعت هینگا

 .مونده یگهد یلیهنوز خ -

 :رو خاروندم و گفتم سرم

 .کنمیم یکار  یهحاال تا اون موقع  -
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 یر اخلش گد یشبکه د یاومدم. چشمم افتاد به اتاق  یرونبعد از اتاق ب و

طرفش رفتم و در رو باز کردم و رفتم   یه؟داخلش چ  ینمافتادم؛ کنجکاو شدم بب
 .داخل

 هاییلاتاق بزرگ، پر از وسا یه! یهحالبا یکه چه جا دیدمیداشتم م هتاز 
 .رو فرم اومده هاینخاطر اهم به یام،ل یکلبود. ه یجالب ی. جایورزش

نگران  یلیمچم رو گرفت نگاه کردم؛ حتما جک تا حاال خ یشبکه د  ییجا به
ت باهام چرا هر وق  دونمینم  یرو بشکنم ول  یانگردن ل  خواستیشده. دلم م

و فقط همون  یشهسانسور م یمتلخ زندگ یهاقسمت یهمه زنه،یف محر 
 .که به اون مربوطه  بینمیرو م یسکانس

 .داخل اومد یامشد و لشدم که در باز  هایلوسا ییهبق یدند مشغول

 کنی؟یم کار یچ  جاینتو ا -

ز دستم بدون اجازه وارد اتاقش شدم، ا  کهینشده بودم! حتما به خاطر ا  هول
 :نگفتم که خودش گفت یزی. چیشهم یعصب

 بخورمت؟ خوامیمگه م ی؟چرا هول شد -

 :. آروم گفتمیستن یراحت شده بود که عصب خیالم

 ه؟یاتاق چ ینمبب خواستمیم -

رو از تنش درآورد و  یشرتشرفت که داخل اتاق بود. ت یزیو کنار م خندید
 :بعد گفت
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 رم؟تا شنا ببرات پنجاه یدیچقدر م -

 :گفتم  یو با شوخ  خندیدم

 .کنمیرو خودم برات درست م ییتغذا یهااز وعده یکی -

 .خب! پس بشمار یلیخ -

 .شمردمیم زد؛یشروع کردم به شمردن و همراه با خودش که شنا م بلندبلند

 . ...دو، سه، چهار یک، -

*** 

 .گذشت  اییقهدق چند

 .چهل و هشت، چهل و نه، پنجاه -

نشست. عرق از سر و  یز م یباال یدجاش بلند شد و پر نجاه، از از عدد پ بعد
 .زدینفس مو نفس ریختیروش م

 .یمشام افتاد یهخوبه  -

 :کردم که گفت  خندیتک 

 ی؟امروز برام ناهار درست کن ینطوره همچه -

 امروز؟ -

 .آره امروز -

 :بگم که گفت یزیچ خواستممی
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 .هست یخچالتو  یبخوا یهر چ  -

*** 

هاش و ظرف یمخورد یامچه لبه و چهکه درست کرده بودم رو با به  یهایبرگر 
 .رو جمع کردم و شستم

به صدا  یفونتو اتاقم برم که آ  خواستمیهم م مناتاقش بود و  یتو لیام
به سرعت باد اومد و  یامدروغ نگفتم. ل ید،دراومد. بگم چهار ستون بدنم لرز

به سمت  یعبودم. سر  یستادهن اسال وسط یکرد که با سردرگم  یبه من نگاه 
و بعد  شیدک  یقیانداخت. نفس عم یفونآ  یتور به مان یرفت و نگاه  یفونآ 
 :داشترو بر  یفونآ 

 .باال یاب -

 :به من کرد و گفت نگاهی

 .اومده یندال -

داده بود.  یباز شده بود و جاش رو به لبخند پهن یام،ل یگره خورده  هایاخم
 .داده بود یبه سرزندگ  جاش رو گذشته،  یو بدخلق  یُعُنق 

 ایمیزهیزهعمارت رفت و بازش کرد که دختر ر یبه سمت در ورود یجانه با
 .خودش رو تو بغلش انداخت ی،آب  یهابا چشم

بود   یچه حس  دونمینبودم، خوشحال نبودم، ناراحت هم نبودم! نم  تفاوتبی
هست،   یندال  بودم اسمش  یدهکه فهم  یکه بود، نسبت به دختر   یزیاما هر چ

 .خوب نبود
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 :آروم و مهربون گفت یمد و با لحندراومد و به سمتم او یامبغل ل از 

 .یباش یاناآدر ید. شمام بایندامسالم، من ل -

 . ...سالم -

 ی،سالم خشک و خال ینفراتر! به هم یزیگفتن چ یبرا چرخیدینم زبونم
 .گرفتم  یشبسنده کردم و راه اتاقم رو در پ

تا از  دادمیکردم. تندتند تکونشون م  یزونرو آوم و پاهام تختم نشست روی
برم  خواستیاومده بود کاسته بشه! دلم م یچ  یبرا دونمیاسترسم که نم

هم حس...حسادت! خودم هم  یدشا یا ی،حس کنجکاو یگن؟م یچ  ینمبب
 !آدم قاتل حساس شدم ینا یچرا انقدر رو دونمینم

کلمه   ینا کردمیاس مهم گره خورد. احس هام بهقاتل، اخم یگفتن کلمه  با
 تونستینم یت. قتل و جنایگهلوگان و آلفرده نه کس د یفقط و فقط برا

 .باشه یامل یبرا

و بلند شدم و به سمت سالن رفتم. دوست داشتم تو   ینمسر جام بش  نتونستم
شده  یطراح  یخونه، طور یبه سر و صورتم بخوره. نقشه یبرم تا باد یاطح

 یاطتو ح تونستمینداشت و راحت م یدد یورود یاهرواز سالن به ر بود که 
 .برم

 :گفتیبا ناز م ینداکه ل  یدمرو شن صداشون

 .یرمطرفم فلورانس مُرم، از اون یدارم برا یطفردا چهار صبح بلپس -
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بود که رفتم روش  یرفتم. کنار استخر تاب بزرگ  یاطرو باز کردم و تو ح در 

هام بازو  یهام رو روبودن تاب، باعث شد که دست  یهوا و فلز   یستم. سردنش
 .فکر کنم ینداو ل یامبذارم و به ل

چون  دیدنی. من رو نمیروناز در اومدن ب ینداو ل یامگذشت. ل ساعتینیم
 یندابود اما ل یلکسر یام. لدیدمیها رو ممن اون یبودم ول یاطح طرِف ینا

برگشت داخل.  یامرفت و ل یندال ی،خداحافظ  ! بعد از رسیدیبه نظر م یدهترس
 !یدنبه نشن زدمیاما خودم رو م زنهیکه داره صدام م  شنیدمیم

 یتو ینداکه نسبت به ل  یچرا اما ازش دلخور بودم! حس حسادت  دونمنمی
 !کردیرو از ذهنم پاک م یامل هاییوجودم جوونه زده بود، داشت مهربون 

 ید،من رو د  یامل  کهیناز چندلحظه افتاد! حدس اسالن رفت کنار و بعد    یپرده
رنگ جا  یدتاب سف ی. کنارم، رویروناومد ب یامنبود. در باز شد و ل یکار سخت 

 .گرفت

 کنم؟یسه ساعته دارم صدات م ییکجا -

 :که نگاهم به آب استخر بود گفتم  طور ینزدم و هم پوزخندی

 ه درست کنه؟نباشه برات قهو یوقت کسفرار کنم؛ اون یدیترس -

 !کنمیم یداتپ یقبال هم بهت گفته بودم هرجا بر  -

 خوش گذشت؟ -

 :طرفم برگشت و گفت به
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 ی؟چ  -

 !خانوم ینداخلوتت با ل -

 :تعجب نگاهم کرد و گفت با

 تو؟ گییم یچ  -

 :گفت  ینگفتم که بعد از مکث  چیزی

 !ینهتو رو ب ید. نباجاینا یادلوگان داره م -

 ی؟خب که چ  -

 .باال یهااز اتاق یکیبرو تو پاشو  -

 یدار حسادت، تو وجودم ب یباهاش لج کنم! حس دخترونه خواستیم دلم
 !شده بود

 !یامنم ییمن جا -

 :تو هم و گفت یدرو کش هاشاخم

 کارات؟  ینا یچ  یعنی -

 خوامیم کنم. تو هم بهش بگو یمخودمو از لوگان قا خوامیکه نم یعنی -
 !همراش برم

 !شهیم یکه عصب  ییهادار شده بود! مثل وقتره تند و کشدوبا هاشنفس

 !پاشو برو تو اتاق زنی؟یم یهحرفا چ ینا -
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 تونیینم یکار  یچآلفرد تو هم ه یشبرم پ خوامی. اصال من مخوامینم -

 !یبکن

 یامتا حاال من آلفرد رو به ل یکه زدم، جا خوردم! از ک  یهم از حرف  خودم
نگه با لوگان برو! در اون   وقتیهمن! نگران بودم که    یاوه خدا  دم؟یم  یحترج

 !یادسرم م ییآلفرد و معلوم نبود چه بال یشپ رفتمیم یدصورت با

 کنم نه؟  یکار  تونمینم -

 :گفتم  یبا تخس دوباره

 !نه -

به استخر کرد و انگشت شصت و اشارش  ی. نگاه یستادروم اشد و روبه بلند
دوشش  یحرکت بلندم کرد و من رو رو هیو بعد در  یدهاش کشرو دور لب

شروع  زدم،یکه به کمرش م  جونمیب  یهاهام و مشتانداخت! دوباره تقال
 !کردیشده بود اما اون انگار که اصال حس نم

 هایییلاز وسا یکی یبه باشگاه بود و رو یهکه شب  یرو برد به همون اتاق  من
 !بود نشوندم یکه شکل صندل

 :گفت  یادفر  فاصله گرفت و با ازم

 !بینییبدشو م یتکون بخور -

ترس جم نخوردم و نشستم سر جام که رفت و چندلحظه بعد با چسب و  از 
 .طناب برگشت



  

 
136 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
 :گفتم  لرزیدیکه م  ییترس و صدا با

 ی؟کن  کار یچ  خواییم -

 ینگفت و سِر طناب رو گرفت و اومد سمتم! بعد محکم من رو به صندل  چیزی
 !بود یعرق جار هاشیقهو از شق زدینفس منفس یاد،بست! بخاطر تحرک ز

 یتمو اذ یارهسرم نم ییکه بال  دونستمیم یگهداشتم، د یامکه از ل  یشناخت  با
 یزیو چ کردمیفقط با خشم به حرکاتش نگاه م ینبخاطر هم کنه؛ینم
دهنم  یرو کند و رو یکشت یکرنگ رو برداشت و  یا! چسب نقرهگفتمینم

و  کردیرو تار م یدمچشمم جمع شده بود، د یوکه ت یچسبوند! اشک 
 !ینمشبب یدرست و حساب  ذاشتمین

رج که نگاهش رنگ غم گرفت و از اتاق خا  کردمیفقط بهش نگاه م صدابی
 !شد

بودم که نگهم داشت و من رو به لوگان و آلفرد نداد. اما هنوز  حالخوش
راحت بودم بخاطر ! استرس داشتم بخاطر لوگان! نایندابودم بخاطر ل یعصب

 !وضع االنم

شد!  یدهکش  ینداواضح! دوباره فکرم به سمت لاما نا شنیدمیرو م صداشون
 !ورودش یاومده؟ لحظه یچ  یو برا یهک  ینکها

که فقط   یاخالق برام مهم شده! پسر سگ  یامچرا ل دونمینم یقهم دق خودم
 !یشهاوقات مهربون م یگاه 
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خالص  ینجاکنم که از ا  یکار  تونستمیهم بستم. م یرو محکم رو هامچشم

 !بود. فرار ینشم! در واقع تنها راه هم

بلندبلند شده بودن! لوگان  تر یک تر شده بود و انگار که نزدواضح یکم  صداها
 !اومدیزدن پول م مثل ورق یی! صداشمردیو انگار که پول م خندیدیم

 .گفتینم یزیساکت بود و چ لیام

 :یدپرس لوگان

 یش؟داد یبه ک  حاال -

 !ابو خالد -

 هس؟ ی. ک شناسمشینم -

 !عربستان یبرا برهیم ینجا! از از ایهلبنان -

 !رو برده یانابوده که آدر اییقهسلآدم خوش -

 !کردنیها داشتن در مورد من صحبت م. اونیداسم خودم تنم لرز  یدنشن با

 :گفت  آمیزیینلوگان با لحن تحس یمکث  بعداز 

داشتم ازت  یگه. دینشون داد یخود یهشم اومد! باالخره خوبه ازت خو -
 !شدمیم یدامنا

 :! لوگان دوباره گفتیومددر ن یاماز ل صدایی

 .کار دارمبرم... یگهمن د -
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 :گفت  یتعارف  یچهم بدون ه لیام

 !به سالمت -

باز و بسته  یو بعد صدا شدنیکه دور م شنیدمیهاشون رو مقدم صدای
 !یشدِن در ورود

که عوضش   یبا لباس یامدر باز شد و ل ینکهگذشت تا ا  اییقهپنج دق وداحد
 .زد یهکرده بود به چارچوِب در تک

 !یجذب زرشک  یشرتبه همراه ت ی،مشک  یورزش شلوار 

 یهاش تو! دستشدیم یدهمعلوم بود و د یهاش به خوب عضله تِک تک 
 یند کج گذاشته بود و با لبخ  یگشد یپا یپاش رو جلو یکبود و  یبشج

بودنش،  یلکسو هرلحظه از ر کردمی! با اخم نگاهش مکردینگاهم م
 !شدمیم تر یحرص

 یرفت و از پشتش صندل یوار کنار د  یز مگرفت و به سمت   یوار رو از د تکیش
 .روم و روش نشستو گذاشت روبه یدکش  یرونب

 یه؟رفتار گند امروزت چ یبرا یحتتوض -

 :و گفت یدکه خندبه هم گره زدم   یشتر رو ب هاماخم

 یه. اما قبلش یگوش کن  تونییم ی. ولیصحبت کن تونییالبته که االن نم -
 !سوال ازت دارم

 :یهسوالش چ ینمدوختم تا بب نیرو به زم نگاهم
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 شه؟ یم یتحسود ینداتو به ل -

هاش زل زدم و به چشم یدمبعد از گفتن حرفش، نگاهم رو باال کش بالفاصله
 :و گفت کرد  یآروم یکه خنده

 !شهیپس م -

بود که با تعجب به  ینلحظه انجام بدم ااون تونستمیکه م یکار تنها
 !هاش نگاه کنمچشم

 :زل رده بود گفت ینکه به زم  طور ینرو کج کرد و هم سرش

 !رو دوست دارم ینداآره، من ل -

 .ناخودآگاه رفت تو هم هاماخم

دلم  یتالیاا رهیم که داره مجونمم دوسش دارم! االن یدوسش دارم؛ اندازه -
! یرهجاشو بگ تونهینم یکس  وقتمیچبزنم! ه یرمبگ یکیو یماز دق دل خوادیم

 !یرهبگ یرو کس یندال یکه جا  ذارمیمن نم یعنی

که کرده بودم   یرو که بسته بودم باز کردم و بهش زل زدم! از اخم هامچشم
 !برهیلذت م یتمعصبان یدناز د یدلبخند زد! شا

 دونستیبود! نم یرههم به من خزل زده بودم! اون یاییشدر یهاچشم به
 !کنهینگاهش داره غرقم م یایدر که

 یشهکرد، تا هم  یقبهت تزر شدیبود که م یزیچ یآمپول یی،دارو یهکاش  -
 !یو بهم زل بزن  ینیجلوم بش یشکل ینهم
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بود که  ینهم وقت ا هاش برام ارزش نداشت! حاالاز حرف کدومیچه دیگه

 !من برم! چه من رو بخواد...چه نخواد

 !دنبالم بگرده...چه نگرده چه

 !کنه...چه نکنه  یدامپ چه

به  بار ینآخر  یهست که برا لحظهین! مهم فقط ایستبرام مهم ن دیگه
 !بشم یرههاش خآسموِن چشم

نخ  یکدرآورد و  یبشاز ج یرنگ  یارو به همراه فندک نقره یگاریس پاکت
از  یقیلبش گذاشت و با فندک روشنش کرد. کام عم یگوشه رو یگار س
اون  کردمیدود شد. احساس م یگارشس سومیک  یباگرفت که تقر   یگارشس
 .شمیمنم که دارم تموم م یگار س

 یادیز  هاییهاوقات ثان  یو گاه   کردیهم نگاهش رو ازم دور نم  لحظهیک   حتی
 !زدیرو پلک نم

 !یمزندگ یکه شده بود فرشته  یطونیه ش! بکردمیهم به اون نگاه م من

 یو بعد ینزم یرو تموم کرد و انداختش رو یگار س یق،، چهار تا کام عمسه با
 !تموم کرد یقرو درآورد. اونو هم روشن کرد و با سه، چهار تا کام عم

 !...دوباره...دوبارهدوباره

 !یگارپشت س یگار س و
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! دیدیمیرو م یگهدهم یخت به س کهیاطرافمون از دود پر بود! طور فضای

 !گرفتیم یگار س یخفه کننده یدهنم بسته بود و نفسم داشت از دود و بو

 !سرِخ سرخ بود و خمار شده بود هاشچشم

که دور دهنم بود، خفه   یکردن که پشِت چسب  یاو سرفه  یارمطاقت ب  نتونستم
 !شد

م از دور دهنم که به سرعت به طرفم اومد و چسب رو آرو  نگران شده بود  انگار 
 !کند

 !کشیدمیخس نفس مرو باز کرده بودم و با خس دهنم

 حالت خوبه؟ -

 :سرفه کردم و بعد گفتم چندبار 

 !یرونبرم ب خوامیرو باز کن م یناا -

 :زد و گفت پوزخندی

 ی؟. از من خسته شدیبود جاینا ساعتیمهمش ن -

 !نه یدمآره؛ شا ید! شادونمی؟ نمشده بودم خسته

 :کردم و گفتم  نگاهش

 !خفم کرد یگار دود س -
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 دونستیشده بود و نم  یآرومش طوفان   یایناراحت بود! در  یشآب  هایچشم
 !برهیو م کشهیطوفان داره منم با خودش م ینکه ا

 یرو جلو آورد و گره طناب رو باز کرد که طناب شل شد و افتاد. نگاه  دستش
 !ها قرمز شده بودنخاطر محکم بودن طنابهام کردم که بهبه دست

 !کنهیهام رو نوازش مبلند شم که حس کردم داره دست خواستممی

گه   یقسمت  یآروم روداره شصتش رو آروم یدمکه د  یدنکش  یینرو پا نگاهم
 !کشهیم قرمز شده

 یدو با شدمیحرکت آروم دستاش! من داشتم بهش وابسته م  یرفت برا  دلم
 !دادمیحس مزخرف خاتمه م ینبه ا

 !من تموم بشه یبرا یدبا یامتموم بشه! ل یدبا

 یه؟جک ک -

گردنم رو  یهاترق و توروِق استخون یباال گرفتم که صدا ینرو همچ سرم
. جا خورده بودم چون کردیهام نگاه مبود و به دست یین! سرش پایدمشن

 !یکی ینرو داشتم جز ا یانتظار هر سوال

 :دستش متوقف شده و سرش رو باال گرفت حرکت

 یه؟گفتم جک ک -

 :بهت گفتم با

 !داداشمه -
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 :باال انداخت و گفت ابرو

 ی؟مگه تو داداشم دار -

 .اداشمهمثل د یم؛با هم بزرگ شد یاز بچگ  یپسرعمومه ول -

. دستم رو ول کرد که بلند شدم. یدکش  یقیرو بست و نفس عم هاشچشم
تم رو با سمت دس یدم،آروم و با مکث و تعلل به سمت در رفتم. به در که رس

 .بهش انداختم یو نگاه  یدمچرخ لحظهیک بردم تا در رو باز کنم.  یرهدستگ

هاش رو پشت سرش قفل کرده بود و وسط اتاق به من بود و دست پشتش
 .بود یستادها

که دلم   دونستمیرو م  ینچرا. فقط ا  دونستمیبود؛ درست مثل من. نم  کالفه
 !خوادیم یهگر 

 یده. کمرم به در چسبیستادمدر رو بستم و پشت در ا اومدم و یروناتاق ب از 
 .هام رو بسته بودمبود و چشم

خشن که   یتشخص  یک ناشناخته و مجهول بود!    یتشخص  یکمن    یبرا  لیام
که دوسش   کردیکه داشت وادارم م  یتیغرورم رو نشونه گرفته بود! شخص

 !ردکیهم نه، داشت من رو به خودش وابسته م یدشا یاداشته باشم؛ 

ش بود که تا به حال تجربه یبحس غر  یککه بود،  یاما هرچ  دونم؛نمی
 .نکرده بودم

فرار کنم از  خواستمی. مریختنیم مهابایهام ب اق خودم پناه بردم. اشک ات به
 !کردیم یرانمکه داشت و  یطوفان  ینشدم. از ا یکه توش زندان   یجهنم ینا
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برداشتم و بدون نگاه کردن بهشون،  یراهنکمد رو باز کردم و دو، سه تا پ  در 

 !تنم کردم

 .شده بود. حالم بد بود یدهبر  یدهبر  هامنفس

 !یروناز پنجره برم ب ید. بافهمیدیفرار کنم، م خواستمیم ییناز دِر پا اگر 

همشون رو به  یهاآوردم و پاچهکه داخل کمد بودن رو در   ییهاشلور  یهمه
 .هم گره زدم

 .ارتفاع داشت؛ آسون بود  یمتر   یستانداختم؛ ده، ب  یینبه پا  یپنجره نگاه   از 

ها رو از پنجره شلوار  ییهتخت گره زدم و بق ییهشلوار رو به پا یناول یپاچه
کردم. شده بود مثل طناب. امتحانش کردم تا از محکم بودنش  یزونآو

 .مطمئن بشم

 یامم رو با لاوقات یشتر که ب  ینگاهم رو به اتاق  ینو اول یستادمپنجره ا یلبه
 !یدمداخلش گذرونده بودم، انداختم و بعد پر 

جا به به هم وصل شده رو محکم گرفتم و از اون یهاه بود که شلوار را اواسط
 !یینپا اومدمیآروم مبعد آروم

انداختم.  یاطبه ح یشدم و نگاه  یمقا یوار پشت د یدم،که رس ینزم به
 .برسم یاطدر ح تا به شدمیها رد مآروم از پشت بوتهآروم

 :رسیدیبه گوشم م صدایی

 . ...آ...نا -
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 :شدنیتر مواضح هاصدا

 !یاناآدر -

گونم غلت  یهام شدت گرفتن و تندتند روبود! دوباره اشک  یامل ین...ااوه
 .ریختنیم یینو پا خوردنیم

ازش  ینکه ماش  یزمان با من، در بزرگ در رو باز کنم و برم که هم خواستممی
 !باز شد کردیآمد مرفت و 

 یاطدوال به سمت حکردم و دوال  یمها قابوته یالسرعت نور خودم رو البه به
 !عمارت رفتم ِی پشت 

 !...شد و بعد درش باز شد و یاطوارد ح یرنگ  یمشک  ماشین

عمارت  یکه با توِپ پر به سمت ورود  یآلفرد یقفل شده بود رو هامچشم
 !داشتیقدم بر م

 یجلو یشده بودم که دست  یرهخ رفتیکه آلفرد م  یراه  تعجب و بهت به با
 !برد یپشت  یاطکشون به سمت حدهنم قرار گرفت و من رو کشون

 !رفتیم یلکم قدرتم داشت تحلکم  یتا آزاد شم ول زدمیو پا م دست

زد.  یوار رو به د یشنشست و تک ینزم یرو یدیم،پشت عمارت که رس به
 .دهنم بر نداشت یدستش رو از رو

 !هیک  یدمعطر تنش فهم از 
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من ول کن نبودم   یدستش گرفته بود تا تکون نخورم ول  یک دستم رو با    هردو

 .خوردمیو مدام تکون م

 :گفت  یآروم یگرفتم تا تکون نخورم و بعد کنار گوشم با صدا  محکم

! اگه آلفرد یاز دست من فرار کن خواستییکنم! تو م  یتتاذ خوامیمن نم -
. فقط صبر کن آلفرد بره بعد هرجا یرهم کشهیراهشو م یستممن ن ینهبب

 !برو یخواست 

دهنم برداشته بود. اما همچنان   یدستش رو از رو  یامگذشت و ل  یالحظه  چند
 !نکنم یمن رو محکم گرفته بود تا حرکت 

هنوز   یستم؟مثل آلفرد متنفر ن  یام،چرا از ل  شه؟یچندشم نم  یکینزد  یناز ا  چرا
 !بذارم یچ  یرو پا هاشیهربون م ینا دونمیهم نم

 :کنار گوشم لب زد  یآروم به

 !هم خواهرمه یندال -

 !...بغض و غم، لبخند زدم وسط

*** 

 «کل  دانای»

نشٔات  یحس از چ  ینا دونستیغرق بود. نم یرینیحس و حال ش توی
از عروسِک  یرین،حس ش ینا دونستیفقط م ی؟وابستگ  یاعشق  گیره؟یم
 !حسوده یکه کم  یرنقش و جسو یز ختر رکنارشه! د  یجثهیز ر
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 !رفتیزود هم م یلی! خرفتیم یدبا لیندا

 ینتر شاد کنهی! احساس میستناراحت باشه؛ اما ن یهقض یناز ا یداو با و
 !ینهزم یانساِن رو

 !حال خوشش رو ناخوش کنه ینا تونهینم کسیچه و

*** 

 «آدریانا»

! به خودم؛ به کردمیو فکر مبودم  یدار شده بود و من تمام شب رو ب صبح
 !بود یمزندگ یهاشب ترینیبااز ز یکی یشب. دیشبمونبه د یام؛ل

که   ی. در عوض وقت یاوردراجع به فرارم نگفت و به روم ن یزیچ یشبد لیام
 !یمتو اتاق من و تا خود صبح با هم حرف زد یمرفت ییآلفرد رفت، دوتا

از  یدیم؛که کش ییهارنج گفتم؛ از  یمگفت؛ من از زندگ یشاز زندگ اون
 .شدن مادرم یدهاز کشته شدن پدرم و دزد هامون؛خانوادگییب 

من   یخوابش گرفت و رفت که بخوابه. ول  یامل  کهینتا ا  یمحرف زد  یهر در  از 
 .ها بودمشاخه ینب یرقصنده یمو نس یدبودم و شاهد طلوع خورش یدار ب

 یه یامکه ل ینههم ا نکرده و او یر ذهنم رو درگ یتا حاال موضوع  دیشب
 !خورهیاصال بهش نم یخالفکاره ول

 !نداره یاقضا ینبر ا یدست  یچکه اون ه  کنمیم احساس

 :یامل یخسته یتلفن اومد و بعد صدا صدای
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 بله؟ -

 .خودم هستم -

 ی؟چ  -

 یمارستان؟کدوم ب -

 !رسونمیاالن خودمو م -

 !...ظخداحاف -

همون مادر  یاعمو افتادم که گفتن زن یروز یاد یمارستان،اسم ب یدنشن با
 !یمبرسون یمارستانخودمون رو به ب یدجک حالش بد شده و با

 .تموم کرده بود یمارستان،ب یمکه رفت  وقتی

هم  یشچند سال پ ینکه جک افسرده شد و تا هم  رهینم یادم وقتهیچ
 !زدیحرف نم یادز یبود و با کس یر گگوشه

 :و با عجله گفت یروناز اتاقش اومد ب یامزمان لکه هم  یروندر اتاق رفتم ب از 

تا برگردم  ینر  ییجا یمارستان،برم ب ید! بایمارستانهتصادف کرده ب یندال -
 !کارت دارم

در خونه به  یرفت و بعد صدا یینها پاتکون دادم که به سرعت از پله سری
 .یدگوشم رس

و به همراه حوله ر  یراهنپ دونهیهقبل  یبرم حمام. مثل دفعه خواستممی
 .برداشتم و رفتم داخل حمام
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*** 

 یروناز ب  ییکه حس کردم صداها  یدمها رو پوشاومدم و لباس  یرونحمام ب  از 
 !شدم یاالتینه؛ خ ی! ولیادم

 !...در با شدت باز شد و دفعهک یکه   یچمرو باال بردم که دور موهام بپ حوله

که با   کردمیروم نگاه مبهاز دستم افتاد و با ترس و تعجب به مرد رو حوله
 !کردیداشت نگاهم م یثیلبخند خب

 یزم؟کنم عز   یداتپ تونمینم یفکر کرد -

 ی! صدارفتمیم عقبعقب من و اومدیبه سمتم م یبلند یهابا قدم آلفرد
 !بود یبد یلیحس خ یالقا کننده کرد،یم برخورد ینکفشش که به زم

 !ه بودکرد  یخو کل تنم  چکیدیاز موهام م آب

 یسرش دوتا مرِد ُگنده اومدن داخل و به سمتم هجوم آوردن! هرچ  پشت
ِارور داده بود و  ی! مغزم بدجورفهمیدمیکنم، نم  کار یچ  یدکه با  کردمیفکر م

 !نداشت قصد درست شدن

از همون مردها از پشت گرفتم و بعد   یکیاز دستشون فرار کنم که    خواستممی
 !چسبوند ینیمرو به لب و ب یدستمال

 !چشمم نقش بست یروز جلواون یهاصحنه تمام
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شد، بردنش. بابا رو   هوشیدهن مامان گرفتن و بعد که ب   یرو جلو  دستمالی

 ینیم. برفتیم یج. سرم گرفتیم یاهیهام سچشم بارون کردن. یر ت
 .سوختیم

 :لب باز کردم حواسییو ب  یجیگ  با

 یی؟تو کجا یامل -

 .مطلق یاهِی بعد س و

*** 

وجود نداشته  یدیو سف یاهیس ینب یمرز یگهته خط باشه. د جاینا شاید
وجود نداشته باشه. همش تلخ  رینییو ش یباشه. تلخ  یاهباشه. همش س

باشه. عشق وجود نداشته باشه. عالقه وجود نداشته باشه. دل وجود نداشته 
 ونمتی. نمبینمتینم یگهمن که د یته خط باشه برا جاینا یدباشه. شا

هات گوش بدم. و به حرف ینمکنارت بش تونمی. نمیرمهات رو بگدست
 یگهمن که د یته تط باشه برا جاینا یدهات نگاه کنم. شابه چشم تونمینم
 ید. شاافتمیب  یر هات گنگاهت غرق بشم. تو طوفات چشم ِی تو آب  تونمینم
. یمشروع کن  ولز اا  یمبتون  یدهم نباشه. شا  یدمن ته خط باشه. شا  یبرا  جاینا

 .ین. کنار هم شروع کنیمشروع کن یگهبا همد

 :یسیمبنو مونیدفتر زندگ یتو و

 !.سر خط نقطه

*** 
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نفس هام رو باز کردم و بعد شروع کردم به نفسسرما کردم! چشم احساس
 !کردن  یروم خال یبودن و معلوم بود که سطل آب  یسخ یِس زدن! خ

تو  یکه سطل یدمرو د هایکر پهمون غول از  یکیرو افتاد که به روبه نگاهم
 !زدیم یشخندنبود و  یستادهدستشه! آلفرد هم کنارش ا

 .یرونحرکت دستش به مرد اشاره کرد که بره ب با

 یو صدا چرخیدی! میدناز رفتن مرد، آلفرد شروع کرد به دوِر من چرخ بعد
 !کردیم یخط پاهاش، اعصابم رو خط

 !بکنم یکار  یچه تونستمیمو پام رو بسته بودن و ن دست

 :و بعد گفتم یدمکش  یتاز سر حرص و عصبان یقیعم نفس

 جا؟ینا یمنو آورد یچ  یبرا -

 :و لبش رو کج کرد و گفت یستادا رومروبه

 !یگهد حسابیهتسو ی! آوردمت برادونییکه تو نم  یبهعج یزمعز  -

 .یمکن  یشتسو یمندارم که بخوا یمن و تو با هم حساب  -

 !یمعروسک...دار یمدار -

 !شهیخودت بد م یبرم؛ برا خوامیولم کن م -

 :سر داد و گفت یامستانه یدهخن



  

 
152 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
بشه؟  یاون احمق که چ  یشپ یبر  خواییم یام؟ل یشپ یزم؟عز  یکجا بر  -

که   دونهینم  گرده،یم  یزشدنبال خواهر عز   یمارستان...حاال هم داره تو بیآخ 
 !رکب خورده

 :و گفت دیگونم کش  یرو رو انگشتش

 ییم! من و تو تنهایگهسر خر د  یچهست، نه لوگان، و نه ه  یامنه ل  یگهحاال د -
 !شنوهینم هاتودادیداد و ب  یصدا کسمیچو ه

 :زدم یادحرص فر  با

 !یاز رو صورتم بردار عوض یفتودست کث -

 :ازم فاصله گرفت یکرد و کم  یبلند یخنده دوباره

 !ها باهات کار دارمحاال تازه اولشه خانوم کوچولو. حاال -

پا  یپاشنه یازم فاصله گرفت و بعد رو یرو بهم کرد و چند قدم پشتش
 :فکر کردن رو در آورد یو ادا یدچرخ

 !ِرد روم یمام...اول بر  -

 !همون اتاق قرمز...اتاق شکجنه یاتنم افتاد! رد روم  یتو یبد یرعشه

تو گلوم نشسته بود!  یبغض بد یخودم ضعف نشون بدم ول از  خواستمنمی
 !نگفتم یزیچ ین،هم یبرا ترکه؛یبزنم، بغضم م یکه اگر حرف   دونستمیم

 !یرونکرد و از اتاق رفت ب  ایخنده
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شده  یچیدهکه دورم پ  ییهابعد همون مرده اومد داخل و طناب چنددقیقه

هام رو از پشت د کرد و دستحرکت من رو از جام بلن یک بود رو باز کرد و با 
 خوردمیکه م  یبا هر تکون  یکه دستش شل شه ول  خوردمیتکون م گرفت! 

 !کردیتر مدستش رو محکم یحلقه

 یغیکه ج یچوندکه تکون خوردم، دستم رو محکم از پشت پ باریآخرین
 !هام جمع شدو اشک تو چشم یدمکش

 !هام بشکننبود دست یک شدت فشار نزد از 

 یمکه ما داشت  یز اتاق! اون قسمت بزرگ بود و پر ا  یمکه داخلش بود  ساختمونی
 !تا اتاق بود یستبه ب یک نزد کردیمیحرکت م

 ی. در آسانسور باز شد و وارد جایمسوم رفت  یو به طبقه  یمآسانسور شد  سوار 
 !یمشد یدیجد

 کشیدیو َمرده من رو م درست راه برم تونستمیسست شده بود و نم پاهام
 .رو بودته راهکه   یبه سمت اتاق  بردیو همراه خودش م

 !یزشهام شروع کرد به رباال که اشک  یدمرو کش نگاهم

با خط درشت نوشته  یینشدر اتاق نصب شده بود و پا یجلو یقرمز  المپ
 !شده بود ِرد روم

و  شدیدنم داغ مداخل! از ترس ب یمدر رو باز کرد و رفت یدیماتاق که رس به
 !شدیم یخ یقهبعد از چند دق
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اتاق بود که از رنگ خون کامال قرمز شده   یگوشه  یبود و تخت   یخون   یوار و د  در 

 !بود

که  گفتیم هایییز چ یهو  بردیمن رو به طرف تخت م کشونکشون
 !زبونشون رو بلد نبودم یعنی! گهیم یچ  فهمیدمینم

 !بودن یاییکنم اسپان  فکر 

 بلند شم که پاش خواستمیتخت خوابوندم! م یها روکرد و مثل بچه  بلندم
هام رو باال برد و به تخت بست! داشتم نفس کم تنم گذاشت و دست  یرو رو

 .که پاش رو برداشت و عقب رفت  آوردمیم

 یوال خواستنی! میهچ یبرا دونستمیروم قرار داشت. مروبه یبزرگ  مانیتور 
 .یرونرو روشن کرد و از اتاق رفت ب تور یبذارن! مان

! پاهام هم بسته کردیدستم هنوز درد مو    یرونبزنه ب  ینماز س  خواستیم  قلبم
 !تکون بخورم تونستمیاصال نم طوریینبود و ا

 !کردیاتاق رو روشن م یتور بود اما نور مان یکتار اتاق

هام راه خودشون اشک دوباره    یدنشاتاق باز شد و آلفرد وارد اتاق شد! با د  در 
 !کردن  یدارو پ

 !زد یت و لبخند مضحک نشس ینهاتاق، دست به س یگوشه  ِی صندل روی

هاشون شروع شد و دادن یک کرد که چندلحظه بعد ال یککل یادکمه روی
 !دادیم یهرکس نظر 
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 .بود یزیو انگار که منتظر چ کردینگاه م یتونمان یبه صفحه آلفرد

 :نوشتن یتور مان یصفحه زیر 

 !شالقش بزن -

 :تکون داد و با تمسخر گفت یبا همون لبخندش سر  آلفرد

 !تور صادر شد...شالقش بز دس -

سرم  یکه حاال باال یکلیگفت که مرد درشت ه یزیچ یاییبعد به اسپان و
 !نگاهم کرد  یآورد و بعد با پوزخند  یرونرو ب  یتخت شالق   یر بود، از ز  یستادها

 :کردمیرو بسته بودم و با خودم زمزمه م هامچشم

...اراده تو چنان یایدتو ب  ...نام تو مقدس باد...ملکوتیپدر ما که در آسمان   یا -
 !کرده شود  ینکه در آسمان هست...بر زم

 .کمکم کنه  خواستمیم یحو از مس کردمیدعا رو با خودم تکرار م ینا مدام

 .بدنم زده شد یضربه، رو اولین

 !شدیاتاق منعکس م یبود که تو هامیهو گر  یغ ج صدای

 !بود یبدنم جار یرو یداغ  یعو ما سوختیم بدنم

زمان با من، زدم که هم  یبلند  یغپاهام فرود اومد! دوباره ج  یدوم رو  یضربه
 !یدآلفرد بلند خند
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هام رو محکم مشت کردم و فرود اومد که دست ینمس یرو یبعد یضربه

 .بلند شد یغمج یدوباره صدا

که زده بودم،  هایییغ خاطر ج! گلوم بهکردیم و درد سوختیتنم م تمام
 !سوختیم

 !شده بودم یدهم ناام یحشده بودم! از مس یدمناا دیگه

به شدت،  ینخاطر اکه در با شدت باز شد و به  شدیداشت بسته م هامچشم
 یول دیدمشیهام نمخاطر بسته بودن چشمپشتش برخورد کرد! به یوار د

هاش و از تموم حرف زدیحرف م یاییکه داشت اسپان  شنیدمیصداش رو م
 .یامل یدم؛کلمه رو فهم  یک فقط 

 یادهام رو باز کنم و اسمش رو فر چشم  جونییبود تا با ب   یکلمه کاف   یک   همین
 !بزنم

 !یامل -

با  زد،یکه همون مرده که شالقم م زدمیم یادش رو فر سر هم اسم پشت
 !از کجا آورده بود، دهنم رو بست که خفه شدم دونمیکه نم  یدستمال

 !نجاتم برسه یو منتظر بودم فرشته ریختمیاشک م آروم

 !تو رو نخواد؟ یگهگوش دلم که د  یر بزنم ز یلیس یدمن با یا یای؟تو م یعنی

*** 

 «کل  دانای»
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 :گوش هفت آسمان رو کر کرد  فریادش

 کجاس؟  یاناآدر -

 :افتادهین  یتمام، پاسخش رو داد! انگار که اصال اتفاق  ِی آلفرد با خونسرد اما

 !یرشهمونا بگ...حاال هن برو از یشفروخت یتو که گفت  -

 :گفت  یتو با عصبان یدموهاش کش یتو دستی

 !یشدبر  یخودت اومد ی،عمارتو چک کردم عوض ینایدورب -

 :گفت  یتر بلند یبعد با صدا و

 ی؟کرد  یکارشچ -

 !کج کرد  دونم،ینم ینزد و فقط سرش رو به معنا یحرف  آلفرد

 یکریپلکنترلش رو از دست داد و به سمتش هجوم برد که دو مرد غو  لیام
 !بودن، جلوش رو گرفتن یستادهجا اکه آون

! کنهیکار مکه داره چه دونستیچشماش رو گرفته بود! نم یجلو خون
 یشرو به صورت مرد سمت راست ینشدستش رو مشت کرد و مشِت سنگ

 !فرود آورد

صورتش  یبلند شد! دستش رو رو یادشاز درد صورتش جمع شد و فر  مرد
 !گذاشت و عقب رفت
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به پاش زد  یاضربه یاممبارزه حاضر شود که ل یگارد گرفت و تا برا  یگهد فرد

کارش رو تمام کرد و   گاهش،یجبه گ یارفت، با ضربه ینتعادلش از ب یو وقت 
 !شد هوشیب 

 !حرکات رو به اون آموخته بود ینا یشگاهگاه  یهامبارزه شاید

 یوار و اون رو به درو گرفت  اشیقهاتالف وقت، به طرف آلفرد رفت و  بدون
 !چسباند

 :زد یادبار چندم فر  یصورت آلفرد کرد و برا یرو حواله مشتش

 کثافت؟  یکرد  کارشیچ  -

 :زد یادو مثل خودش فر  یدآلفرد دست از انکار کش بار این

تقاص   یدنارو زد، االنم با  بخواد به من نارو بزنه!   کهینشده کس  ییدهاز مادر زا -
 یومده؟ن یور م که از طرف الپس بده! از کجا معلو

 :نفس زنان گفتش افتاد! نفسد شل شد و کنار تن خستهخود به خو  دستاش

 . ...گردمیبر م -

 یننگاهش رو به آلفرد انداخت که با آست ینعقب رفت و آخر بعد عقب و
 !کردیرا پاک م اشینیلباسش خون ب

 ینساختمان نفر   یناز ا  اول برسه و  یتا به طبقه  کردیم یها رو ط پله  تندتند
رو روشن   ینرو باز کرد و پشت رل نشست و ماش  یناششده، خارج بشه! در م



  

 
159 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
رو به  یاناسنگدل داشت سنگ آدر یاِم ل یعنی! کشیدیکرد. تندتند نفس م

 !ینهممکن بود! اما نه، ممکن بود! کار دل هم یر غ زد؟یم ینهس

 !کنهیم یوانهعاشق رو د کنه؛یکر م  کنه؛یم کور 

 دونستیتا هرچه زودتر به خانه برسه. م کشیدیم ییال هاینماش یانم از 
 یکه چه اتفاق   گفتیها ممشخص بود! به اون یفشکار کنه... تکلچه یدبا

 !کند  یداپ یصلهف یدبا تر یع هرچه سر  یه،قض ینافتاده است! ا

 یشلحظه به سرعتش افزابهو لحظه گفتیم راهیو زمان بد و ب  ینزم به
 !دادیم

 !گفتیناسزا م یادهعابر پ به

 !گفتیناسزا م یکنار  هایینماش به

 !گفتیناسزا م تابید،یبه چشمش م طور ینهم که ا یدبه خورش حتی

 !خودش نبود.دست دلش بود دست

 !اش تنگ شده بودگمشده  ییمهن یکه برا  دلی

وقع که م  یشد و به سمت در رفت. در یادهعمارت، ترمز رو فشرد و پ جلوی
 !رفت اون را ببنده یادشبود که  یقدر عصباومدن اون

بلندش رو به سمت  یها! قدمیدشد و در رو محکم به هم کوب یاطح وارد
 !برداشت یورود
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 یلشبود که موبا  ینکه کرد ا  کاریینرو هم باز کرد و وارد شد و اول  یورود  در 

 !یردرا بردارد و با او تماس بگ

*** 

 «کل  دانای»

 تر یع هرچه سر  یدالزم رو به اون داد. با یحاتگرفت و تمام توضرو   تماسش
 !کردنیتمامش م

از  تونستیآب م یخنکا یدبه سر و صورتش بزنه. شا یداشت که آب  نیاز 
 !التهاب وجودش کم کنه

 ی؛ اما هرکارخودش انداخت یبه چهره ینگاه  ینهرفت و از آ  یسسرو به
 .داردبر  ینهچشم از آ  تونستینم کردیم

 یبا! او چشماش رو زیباستگفته بود چشماش ز  یاناافتاد که آدر یروز یاد به
 !کرده بود  یفتوص

کرده بود!   یفتوص  یبارا ز  یامل  یاییبود که چشمان در  یقهسلخوش  یلیخ  قطعا
 یگهبه ل..*باش آمده بود، محو شد! حاال د یاناآدر یالخاطر خکه به  یلبخند

 .ندک  یادشنبود که بخواد  یاناییآدر

شدن  یدهدزد ِی مشت شده بود! قسم خورده بود که باعث و بان  دستانش
جز آلفرد   یکس  یشبشانه! اول فکر کرد که باعث و بان  یاهرا به خاک س  یاناآدر

! بلکه اون رو نداره یری. اما بعد با خودش گفت که آلفرد هم تقصیستن
 بار آوردن... لوگان اون رو طور ینا
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 .رحمیل و ب بار آورد! سنگد طور این

 یکبود!  یبه تمام معنا ساخته بود! خود لوگان هم عوض ِی عوض یهاون  از 
 !خواستیخودش م یرو برا یز چکه همه و همه  یعوض

 ینهفرود آورد که آ  ینهآ  یاش رو بر رولوگان، دسِت مشت شده یادآوری با
 !پارهشد و دست خودش هم پاره ریز یز ر

جا رو ! خون دستش همهکوبیدیمشت م ار یوو به در و د زدیداد م هوابی
 !ریختیم ینزم یکرده بود و ِچکه ِچکه رو  یرنگ 

نشست و سرش   یسدر سرو  یجا جلوخارج شد و همون  یبهداشت   یسسرو  از 
اون مشاهده  یرو یداد و به دستش، که اثرات زخم و پارگ  یهتک یوار را به د

 !شد یرهخ شد،یم

 یهابانمکش؛ به غرغر  یهاحسادت فکر کرد. به یانابست و به آدر چشم
 .یفشبه دستان ظر  توقعش؛یب  هاییبه مهربان  موردش؛یب 

 .ها سرخ شده بودندر اسارت طناب یدشسف یکه مچ دستا  آوردیم یاد به

 !ترسیدیم یکیاز هوش رفت؛ اون از تار یکی،که از ترس تار  آوردیم یاد به

 !عذاب داده رو یدهکه دخترک عذاب کش  آمدیخودش بدش م از 

 !شده بود ییننهار روز آخرش افتاد که چقدر هنرمندانه تز  یاد به

خانه  یتو یام،بزرگ و گشاد ل یراهنبا پ یاناافتاده بود که آدر ییروزها یاد به
 !شنیزود تموم م های! چقدر خوشبردیم یاموش از سر لو ه گشتیم
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 یاتهشان نوار نقره  که  هایییگار از همان س  یکیرو برداشت و    یگارشس  پاکت

رنگش رو هم  یالبش گذاشت. فندک نقره ینو ب یدکش  یرونرنگ بود رو ب
 گرفتیرو م  یشگیشهم  یقعم  یهارو روشن کرد. کام  یگارشآورد و س  یرونب

 !کردیهوا فوت م یو دودش رو تو

لبش گذاشت   ینرو ماب  یرو تمام کرد و بعد  یگارشس  یق،سه_چهار تا کام عم  با
 . ...یگارپشت س یگار س شهیو مثل هم

. از کردیُسرفه م بار یک  اییقهشده بود و چند دق بریدهیدهبر  هاشنفس
 !ترکش کن تونستیبود! اما نم یگار عوارض دود س

 ییشهسالن بود رفت و ش  یکه گوشه  یزیبه طرف م  ید و با سست جا بلند ش  از 
 .یشگیرو برداشت. همان هم یدنینوش

! در یارهخاطرات بد به ذهنش هجوم ن یگهه دکنه ک ینداشت چن تصمیم
 !یدسر کش مهابایرو باز کرد و ب  یشهش

 یداغ شده بود! گرمش بود. احساس تشنگ  سوخت؛یم شینهگلو و س  کل
 !کردیم

! یدمخصوصش سر کش یدنیاز نوش یادیرو باال برد و مقدار ز یشهش ارهدوب
 .کرده بود  یرو خال یشهاز ش یمین

 !ره پر استتا خرخ کردیم حس
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مبل ولو شد. از شدت  یبار گذاشت و رو یبا در باز رو طوریینرو هم شیشه

دو دو  یوار در و د یخمارش رو یو چشما کشیدیگرما با دهن باز نفس م
 !کردیم

کم پوزخندش به زد! کم یافتاد و پوزخند یوار د یرو یبه تابلو چشمش
 !شد یلتبد یامستانه یقهقهه

 دید،یم رو که یزی. هرچکردیمش نگاهخانه یلوساو به  زدیم قهقهه
که گوش  وارییوانهد یهاقهقهه یعی؛طب یهاهم نه خنده! اونخندیدیم

شاد حالش   یقیموس  یککه حال تنها    کردیفکر م  ین! به اکردیآسمان رو کر م
 ترینادبود، زد و ش وییکه کنار ت  ی! فلشش رو به باندکنهیرو خوش م

و سرش رو  بستیخود انتخاب کرد! چشمان خمارش رو م یبرا رو یک موز
 !یدبار چندم سر کش یرو برداشت و برا یشه! دوباره شدادیتکان م

 !حالت ماند ینرو در ا یساعت  چند

! حال ریختیو عرق از سر و صورتش م  شدیسردردش داشت شروع م  کمکم
 !نداشت یخوش

 .آمدیبه سراغش م دنیکه سردرِد پس از نوش  ییهاتمام روز  مثل

*** 

 «آدریانا»

که زمان   دونمیرو م ینا هم نشده بود! فقط یدشا دونم،یشده بود. نم شب
 !گذشتیدور م یلیخ
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خاطر دست و پا و دهن و من هم به اومدین  یکس  یگهاز رفتن آلفرد، د بعد

 !کنم  یکار  تونستمیبسته نم

 !سوختیم! دهنم خشک شده بود و گلوم یدشده بودم شد تشنه

 هار یوابه د  هایوونهتکون بخورم! مثل د  تونستمیو نم  کردیجونم درد م  یهمه
ها خون ینزل زده بودم که از رنگ خون قرمز شده بودن! برام سوال بود که ا

 !زدنیو کتکشون م جاینا آوردنیمثل من رو م ییکسا  یدشا یه؟مال ک

در  یکه مال المپ جلو  یقرمز رنگ اتاق باز شد که همراه با باز شدن در نور  در 
آروم هام رو بستم و بعد آورمخاطر شدت نور، چشمبود، وارد اتاق شد! به

 !یدمسرم د یبازشون کردم که آلفرد رو باال

 !از ترس نفسم رفت دوباره

به کل بدنم  ی! نگاه دادیهاش بود که عذابم ملب یرو یامسخره لبخند
 :دیشده بود و بعد با خنده پرسزخم و خون پر  یانداخت که از جا

 حالت چطوره؟ یزمعز  -

 :و گفت یدرو به هم گره زدم و با نفرت نگاهش کردم که دوباره خند هاماخم

 !نبود دهنت بسته هست یادماوه  -

 :فکر کردن درآورد و ادامه داد یمکث ادا یاز کم بعد

 !باز باشه بهتره یدمشا یااما نه، همون بسته باشه بهتره!  -

 :تبا خباثت نگاهم کرد و گف عدب
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تجربه کنم! هرچند که   یدنتوکش  یغ لذت ج  تونمینم یگهاگه بسته باشه که د -

 !تجربش کردم یگهد بارِ یک قبال 

که دور دهنم بود رو   یاخم شد و پارچه یلبش نشست و کم یرو پوزخندی
خون  یهاکه لکه دیدمشیم بردیداشت پارچه رو عقب م یباز کرد. وقت 

چون داشتم عق   ینمشنب  یگهرو بستم تا د  هام! چشمکننیم  ییش خودنمارو
 !زدمیم

 !منه ِی متر یسانت  یکدست آلفرد  یدمرو که باز کردم د هامچشم

کار رو   ینا  یها اجازهطناب  یخودم رو عقب بکشم ول  کردمیترس تالش م  از 
 !دادنیبهم نم

رد  یشتریبا مکث بکه زخم بود رو   ییهاو قسمت یدکش  یینرو پا دستش
و داد کنم؛  یغدرد بکشم و ج خواستیم یه؛هدفش چ دونستمی! مشدیم
 یزی چ یول مردمیو از درد داشتم م اومدیدردم م یلیخ کهینمن با ا یول
هم بسته بودم و با درد و حرص  یهام رو محکم روو فقط چشم گفتمینم
 !کشیدمیم سنف

بردار نبود   اون دست  یول  کشیدیم  ر یسوختنش، مغزم تو از    سوختیم  بدنم
 !کردیصدادار م هاییزخندهو ر کردیو کارش رو دوباره و دوباره تکرار م

 یهام بودن که خودسرانه جارکردم و اشک  یاتحمل کنم و ناله نتونستم
 !شدنیم



  

 
166 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
 زدمیو حدس م کردیاز همه درد م یشتر بود، ب ینمس یقفسه یکه رو  زخمی

 .باشه یهاز بق تر یقه عمک

بود که دستش رو تا آرنج تو زخمم فرو  یدهبودن رو د یقعم ینهم هم آلفرد
 !کرده بود

هام رفته تو ناخون کردمیمشت کرده بودم که احساس م ینرو همچ دستم
که   شدیخندش بلندتر م یصدا کردم،یکه م  هایییهها و گر گوشتم! با ناله

 !کردیم یتماذ یشتر ب ینا

 !دادیو دستش رو فشار م دیدخنیم بلندبلند

شد و دستش رو  خیالیمن چند سال گذشت، ب  یکه برا  یقهاز چند دق بعد
 .یستادسرم ا یبرداشت و باال

 !و لب و لوچش هنوز کش اومده بود خندیدیم هاشچشم

. سابیدمیهم م یهام رو روو دندون کردمینفرت و تشر نگاهش م با
 .یستاداولش ا  یو بعد دوباره سرجا  یدرخاتاق چ  یدور تو  یکزد و    یشخندین

 :گفت  یرنگش کرد و با خونسرد یشلوار خاکستر  یبج یرو تو دستش

 !خوب یجا یهببرمت  خوامیفردا م -

 :ادامه داد یاز مکث کوتاه  بعد

 !که خاطرش تا آخر عمرت تو ذهنت بمونه  ییجا یه -
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! شدینم یولتا از استرسم کم بشه!  هم فشار دادم یرو محکم رو هامچشم

 !کنه  یمدوباره سالخ خواستیحتما م

 تونمیبکنه و دوباره م  کارییچه  تونهیفکر کنم که آلفرد نم  ینبه ا  تونستمنمی
 یدمشا دیدمش؛یم ید. شادونمینم یینم؟ب تونستمی! مینمرو بب یامل

 !دیدمشینم

سگ   یکه چقدر دلم براش تنگ شده! برا  فهممیتازه م  کنمیبهش فکر م  وقتی
 !هاشیهاش! مهربون ! حرص خوردنهاشیاخالق 

و با تمسخر نگاهم  یستادها ینهدست به س یدمرو باز کردم که د هامچشم
 !کنهیم

آروم از زنان و آرومزد و قدم یهام به هم گره خوردن که پوزخنداخم دوباره
 .و در رو پشت سرش بست یروناتاق رفت ب

دوباره در قفل   یدمدر بود قرمز شد، فهم  ییرهدستگ  یر که ز  یکیچراغ کوچ  قتیو
 !شده

*** 

 تونستمیاما نم اومدیرو به زور باز نگه داشته بودم. خوابم م هامچشم
 .که بخوابم  ذاشتیدرد نم یعنیبخوابم. 

 یر تر شده بود اما هنوز هم دلگروشن یکمکنم صبح شده بود چون اتاق   فکر 
 .کل بدنم خشک شده بودجون نداشتم و   یو تشنگ  یز گرسنگ بود. ا
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و از  یدمهام رو شنترق و توروِق استخون یبه بدنم دادم که صدا یزیر تکون

 !هام رو به هم فشار دادمهام رو بستم و لبدرد چشم

هام رو باز به گوشم خورد و بعد در باز شد که با شدت چشم یکیکوچ  صدای
 !رفت یادم یز چو کال همه یکردم و درد و گرسنگ 

 یهاتا از آدمرو دوختم به آلفرد که به همراه دو یدمترس هایچشم
لبخند  یشه! مثل همکردنیبودن و نگاهم م یستادهدر ا یجلو یکرش،پغول

 .کردیم مزده بود و با تمسخر نگاه یمرموز

 !یستادبارهزارم قلبم از ترس ا  یطرفم، برا  یانهاش اشاره کرد که ببه آدم  وقتی

که دور دست و پام   ییهاکردن به باز کردن طناب  سرم و شروع یباال اومدن
 .بسته شده بود

هاش رو از درد آلفرد و آدم شد،یها که از دست و پام باز ماز طناب هردوری
شده بودن و رد  یزخم یو بدجور سوختیم مها! دستکردمیلعنت م

 !کردیم ییها دورشون خودنماطناب

 اییدهفا یدادم تا بدنم نرم شه ولخودم رو تکون  یکمو پام باز شد و  دست
 !نداشت

 یهابازوم انداختن و با خشونت بلندم کردن که زخم یر رو ز هاشوندست
 !شروع شد شونیزیبدنم باز شدن و خونر 

خون   یگرم  طور ینبود و هم  فایدهیب   یول  یادتا خون بند ب  رفتمیراه م  دوالدوال
 .کردمیپوست بدنم حس م یرو رو
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هام رو که از . چشمیدمآلفرد رو شن یفپوزخند کث یکه صدا  گفتم  یزیر آخ

سر داد   یبلند  یدرد بسته بودم رو باز کردم و با خشم نگاهش کردم که خنده
 یه یاییخنده داخلش محسوس بود، به اسپان یهاموندهکه ته  ییو با صدا

 !کردن  یشتر گفت که اون دوتا سرعتشون رو ب  هایییز چ

ردرش مثل چراغ خطر داشت و س یه باالش چراغ ک یمرفت یسمت اتاق  به
 !عالمت برق بود

 .زدمینفس مهزار بود و نفس یترس ضربان قلبم رو از 

 !ها اشاره کرد که ببرنم داخلاتاق با اثر انگشت آلفرد باز شد و به مرد در 

دستگاه  یک وسط اتاق بود و کنارش  یصندل یکداخل اتاق که فقط  رفتیم
 !ل بودوص یمبزرگ که بهش س

 .ست و پام رو بستننشوندنم و دوباره د یصندل روی

 !کردیلب آلفرد بود، ترسم رو صد برابر م یکه رو  یمرموز لبخند

و در خود به خود  یرونآلفرد رفتن ب یکه من رو آوردن، با اشاره  یمرد دوتا
 .بسته شد

 یزئ که معلوم نبود من ج  اییندهو آ  یمفقط من و آلفرد داخل اتاق بود حاال
 .نه یاازش هستم 

بلند  یهاکرده بود و دور تا دوِر اتاق رو با قدم  هاشیبرو تو ج هاشدست
 .کردیمتر م
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 کنم؟  یز انگامروزو برات خاطره خوامیبهت گفتم م یروز د یادته -

 :ادامه داد یکردم ترسم رو نشون ندم! بعد از مکث   سعی

ه امروز تا آخر عمرت تو کنم ک یکار یه خوامیبهت گفتم م یروز د یادته، -
 .ذهنت بمونه

 :بزنه که با حرص گفتم یتازه کرد تا دوباره حرف  نفسی

 ی؟خب که چ  یادمه،آره  -

بستم گذاشت و خم شد که  یهادست یهاش رو روو دست یستادا رومروبه
 !هامدست یکل وزنش افتاد رو

 !رو بسازم یموندن  یادبه یاون خاطره خوامیخب االن م -

هام کبود شده و دست کردینم یانهام جر هاش خون تو رگشار دستف از 
آلفرد نشون  یتا موضعم رو حفظ کنم و ضعفم رو جلو کردمیم یبود! هرکار

 .ندم

 :گفتم  یبه روش زدم و با خونسرد پورخندی

 !خب شروع کن -

هاش نشون بده! چشم خوادیشده اما نم یمن عصب یبود از خونسرد معلوم
هاش رو کرد و بعد دست یصورتم رو بررس یو نقطه به نقطه کرد یر رو ز

 .یستادبرداشت و صاف ا
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هام داغ هام برداشت احساس کردم دستدست یهاش رو از رودست وقتی

 .شد

که روش بود رو برداشت و به سمتم   یکیسمت دستگاه رفت و کالهک کوچ  به
نفس تم و نفسترس بسهام رو با  سرم گذاشت که چشم  یاومد. کالهک رو رو

 .زدم

هم از راه مغز! با ولتاژ چند؟  بهم برق وصل کنه، اون خواستیم دونستممی
دستگاه بود  یکه رو  یکیکوچ  یتور به دستگاه کردم که چشمم به مان ینگاه 

رو  ۳۰، عدد نوشته شده بودن و عقربه ایدایرهیمافتاد. اعداد، به صورت ن
 !دادینشون م

 !شهیت؛ اما اگر از راه مغز وارد بشه، خطرناک منداش ییولتاژ باال خب

 !یرمهم بم یدبشم؛ شا یوونهد یدشا یرم؛بگ یفراموش شاید

و تمام  کردیکه بهم وصل بود، آپولو بود که برق رو متصل م دستگاهی
 !کردیرو مختل م یعصب هاییستمس

 :هام وصل کرد و ازم فاصله گرفت و با خنده گفتهم به سرپنجه هاگیره

 !یزمخوش بگذره عز  -

 !ترس قدرت فکر کردنم رو از دست داده بودم از 

 .یادسرم ن یبد یکه بال  کردمیهام رو بسته بودم و آرزو مچشم فقط
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گرفتم.   یتنم افتاد و سردرد بد  یتو  یدیرو فشار داد که بالفاصله لرز شد  دکمه

 یلیر خو فشا لرزیدیگوش خودم هم کر کرد! بدنم م  یدم،که کش  یبلند یغج
 !بشه یهرلحظه ممکنه مغزم متالش کردمیرو متحمل بودم! حس م ینیسنگ

 !کردمیو ناله م لرزیدمیقطع شد؛ اما هنور م برق

 !هنوز برق تو تنمه مکردیم احساس

 !کردیگوشم بود که داشت مغزم رو سوراخ م  یتو یبوق مانند صدای

و  خندیدیه بلندبلند مآلفرد شدم ک یهاتازه متوجه خنده یقهاز چند دق بعد
 !شدیساکت نم

توان تکون دادن انگشتم هم  یحت  یول یارمسرش ب ییبال یه خواستیم دلم
 !نداشتم

هاش لب یاما هنور لبخند رو خندید؛یبلندبلند نم یگه. دیستادجلوم ا اومد
 :گفت  یاز ابروهاش رو باال انداخت و با سرخوش یکیبود! 

 خوب بود؟ خوش گذشت؟ -

کلمه رو به زبون   ینتر کوچک   تونستمیشده بود که نم ینسنگ قدر ینا زبونم
 !بودم حالیو ب  شدنیام خودبهخود بسته مه. چشمیارمب

 ولتاژشو ببرم باال؟ دفعهینا یدوست دار -

 :کرد و گفت  یاخورد که تک خنده  یز گونم ل  یهام حلقه زد و روتو چشم  اشک 

 .یهنه؛ واسه امروز کاف -
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 :ادامه دادزد و  چشمکی

 !فردا یبمونه برا یشباق -

. داشت به گهیم یکه چ   شنیدمیهنوز م یهام بسته شد ولچشم جونییب  از 
 .باز شدن در اومد یو بعد صدا زدیحرف م یاییاسپان

هام جدا شدن. به زور از انگشت هایرهسرم برداشته شد و گ یاز رو کالهک 
ها رو که دارن طناب  یدمده رو دهان رو باز کردم که همون دوتا مرد گنچشم
 !کننیباز م

بلندم کرد و  گرییاز مردها با خشونت و وحش یکیباز شد و بعد  هاطناب
 !دوشش انداخت یمن رو رو

افتاده بودن و به  یزونآو طوریینهام همتقال کردن نداشتم و دست توان
 !خوردنیتکون مچپ و راست، تکون

بعد دستش بود که پشت کمرم قرار گرفت و باز شدن در اتاق اومد و  صدای
 ینرم، پرتم کرد و بعد صدا یز چ یه یآورد و رو ییندوشش پا یمن رو از رو

 .در

 !شدیسرم اکو م یمختلف تو یو صداها کردنیبه شدت درد م هامشقیقه

 !نبسته بودنم، اما مطمئن بودم که در قفله دفعهاین

 !رو بغل کردمشکمم جمع کردم و خودم  یرو تو زانوهام

 !تلخ زدم یدرو بستم و وسط بغض و درد لبخن هامچشم
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به  تونمیباز هم م کهینا ینگرفتم. برا یبا اتصال برق، فراموش کهینا برای

هم   هایییباییز  هاش،یتلخ   یکه با وجود همه  یاگذشتم فکر کنم. به گذشته
 !پررنگ شده بود یمزندگ یکه نقشش تو  یامیداشت. به ل

، اون دوتا افکارم یاما تو یست؛ها مال من نچشم یتواقع یکه تو  هرچند
 !رنگ مال مننو خوش یآب  ییلهت

سه روزم  خوابِی یبا خودم و خدا حرف زدم که ب  یالم،فکر کردم و تو خ قدر ان
 .و خوابم برد یدبه فرجان رس

م ه یدشا دونمی! نمیوفتهبرام نم یراحت شده بود که اتفاق  یالمخ ییجورا یه
 !افتادیم

*** 

 《کل  دانای》

بود و سوختنش رو تماشا  یرهخ شد،یکه با هر کام قرمز م  یگارش،نوک س به
 !کردیم

! خودش افتادیخودش م  یزندگ   یادبه    یگارشسوختن س  یدننا خواه با د  خواه
! هه؛ چه سوختن سوزدیکه از چه م  دانستیم ی! حت سوختیهم داشت م

 !یرینیش

ورگه رو به بم و د یبود، با صدا یرهرنگش خ یانقره ارِ یگکه به س  طور همین
 :مبل لم داده بود گفت یراحت رو یاللوگان که با خ

 ین؟کرد  کار یچ  یانابا آدر -
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 :گفت  کردیو رو م یر رنگش رو ز یاقهوه یِپ پ یکه محتوا  طور ینهم لوگان

 !من که خبر ندارم. دسِت آلفرده -

وجو کرد و با لحن جست  یز چشماش رو رسرش را باال گرفت و  یاز مکث  بعد
 :گفت  یاگرانه

 یهپولشم از خودت ما یش؛فروخت یتو چرا گفت  یدممن هنوز نفهم یول -
 !یگذاشت 

 .تکان داد ی،دار یچه جواب  یبه معنا یبعد سر  و

 :گفت  یگرفت و با خونسرد  یگارشاز س یکام  لیام

 !خورهیبه دردمون م یره؛بم خوامیقبال هم گفته بودم...نم -

 :گفت  کردیدستش رو روشن مخوش یپکه حاال داشت پ  لوگان

 خوره؟یبه چه دردمون م -

 !اومده یبفهمم از کجا و از طرف ک  خوامیم -

 :کرد و بعد گفت  یرو به شدت عصب یامزد که ل یلبخند لوگان

 ی؟اومده، بعدش چ  یاز طرف ک  یدیکه فهم  یریمحاال گ -

 !فه شده بودلوگان، کال یزبینِی ر همهینا از 

دلش  یچکه ه دونستیخوب م یلیخودش خ دونست،یکه نم هرکس
اومده؛ چون قبال ته و توه ماجرا رو  یکساز طرف چه یانابفهمه آدر خوادینم
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 یدرا نگه دارد تا شا  یانابود که آدر  ینا  خواستیکه م  یزیدرآورده بود. تنها چ

 .یدردسر  یچاون رو ماِل خودش کنه؛ مال خودش؛ بدون ه یروز

 :داد یشباطن یلرد کامال متضاد با م پاسخش

 !کشیمشیم یتشنها -

 :رها کرد یکیرو در تار یرشلوگان ساکته، ت یدد وقتی

 !ستبه صالح همه یمنگهش دار یماالنم دور نشده، اگه بتون ینهم -

 :یدهم سر بلند کرد و پرس لوگان

 یم؟نگهش دار یرجوچه -

 یکامورش، اون رو شر   ینتر ماد داشت و در کوچک لوگان به اون اعت  کهینا  از 
 !حال بودخوش دونست،یم

 !بسپار به من یشوبق یرون،دستش بکش ب  یر رو از ز  یاناآدر  جورییهتو فقط   -

 :گفت  تفاوتییسرش رو کج کرد و با ب  یام،جواب ل در 

 !شهیم یچ  ینمبب -

 :فکر کردن دوباره گفت یاز کم بعد

 !فروشیمشیاصال م -

 :گفت  یشتریب یاتچشمش رو در حدقه چرخوند که لوگان با جزئ ملیا
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خودم   یست؛وجو نبه پرس  یازیاومده. حاال هم ن  یاز طرف ک   دونمیمن که م -

 !کنمیکاراشو م

اون   یگه،کام د  یهلبش گذاشت و با    یرو گوشه  یگارشرو بست و س  چشماش
 .رسوند یلترشرو به ف

 !دادیاون رو از دست م یدنبا...کردیبه حال دخترک م یفکر  باید

*** 

 «آدریانا»

که باعث شد با وحشت از خواب بلند   خوردیبه گوشم م ییناآشنا صداهای
داشتن و  یمشابه یهاکه لباس یدمسرم د یشم. دوتا دختر رو باال

 !هاشون خشن بودچهره

حرف  یاییکه چون اسپان  کردنیبودن به من و صحبت م زل زده هردوشون
 .گنیم یبفهمم که چ  تونستمیمن زدن،یم

زد و به طرفم اومد و بازوم رو گرفت و بلندم کرد!  یها پوزخنداز دختر  یکی
! اومدنیبدنم جوش خورده بودن و خون نم یهاخداروشکر کردم که زخم

 .یرونبازوهام رو گرفتن و از اتاق بردنم ب

و کنجکاو  یمریم یمکجا دار  دونستمی. نمرفتیمیم ییسمت طبقات باال به
 ییبال یه رفتم،یآلفرد م یهم نبودم که بدونم؛ چون هرجا که با دار و دسته

 !اومدیسرم م

 !داخل یماز دخترها باز شد و رفت یکیها توسط از اتاق یکی در 
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 یکبزرگ، به همراه  یینهآ  یهو  یز م یهداخل اتاق نبود! فقط  یادیز چیز 

 .یصندل

که رفته بودم،   ییهااتاق ییهاتاق رو از بق ینبود که ا یلچندتا وسا همین
 یلاتاق، وسا ینها فقط تخت داشت؛ اما ااتاق ییه. چون بقکردیم یک تفک

 .داشت یتر تر و البته جالبمتفاوت

کردن و بعد من رو روش نشوندن. به طرف   یمتنظ ینهرو پشت به آ  صندلی
 یها بود که روشوباز و بسته کردن ک یبود رفتن و صدا ینهآ  یکه جلو  یزیم

 .کشیدیاعصابم خط م

به طرفم اومد و شروع کرد به شونه کردِن موهام!  یها با بررساز دختر  یکی
ود از که معلوم ب  گفتیم یزهاییچ یدارهم با لحن حرص یهر از چندگاه 

 .من کالفه شده یخوردهو گره یچیدهپ یموها

 .م رو لخت کردنکه شونه شد، برام فرق وسط باز کردن و موها  موهام

 یه؟چ یکارها برا  ینواقعًا برام سوال شده بود که ا یگهد االن

از   یکیو براندازم کردن.    یستادنروم ابهموهام که تموم شد، هردوشون رو  کار 
گفت که اون   یزیکرد و بعد چ  یز هاش رو ررد و چشمدخترها لبش رو کج ک

 !سرش رو به عالمت مثبت تکون داد یکی

 .باز و بسته کردن کشوها یو صدا یز سراِغ مرفتن  دوباره

 .رو زدن به صورتم که فکر کنم کرم بود چیزییه

 .کردنیم خواست،یکه دلشون م  ی. هر کارشدمیم یداشتم کفر  دیگه



  

 
179 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
 :گفتم  یآروم یصدا با

 یه؟چ یها براکار   ینا -

ون خودش  یانبود. باالخره    یاچاره  یندادن چون زبونم رو بلد نبودن! ول  جوابی
 .آوردنیآلفرد رو م یاو  کردنیزبون باز م یدبا

به طرفم اومد، از کوره در رفتم   یشیرژلب سرِخ آت  یکاز دخترها با    یکی  وقتی
 :زدم یادو بلند فر 

 یه؟چ یکارا برا  ینا ی؟کن  یکار چ خواییم -

 هایییز چ یه یادبه هم گره خورده بود و مثل خودم با فر  یبدجور هاشاخم
ساکت   یعنیهاش؛  رو لب  ذاشتیهاش انگشتش رو مط حرفو وس  گفتیم

 !شو

تا  زدمیم یادد و پشت سر هم فر ها بدهکار نبوحرف ینمن گوشم به ا ولی
 !یومدن یکس  یو زبون من رو بفهمه! ول یادب یکی

 یلیطرِف صورتم سوخت! هه؛ دختره بهم س  یک  دفعهیک زدم که    یادفر   قدر ان
 !زده بود

بشه رو  یجار خواستیکه م  یرتم گذاشتم و اشک رو طرف چپ صو دستم
 .پس زدم و از جام بلند شدم

دوبرابر من بود و قطعا   یکلی،رو گرفتم. از نظر ه  یقشسمتش حمله کردم و    به
که بهم   یلیخاطر سبه تونستمیمن نم یول یاره؛سرم ب ییبال یه تونستیم

 !زد، ساکت بمونم



  

 
180 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
من  خواستی! مکوبیدمیم یوار ه درو گرفته بودم و سرش رو تندتند ب یقش

به جوش اومده بود و   ی! خونم بدجورتونستینم  یاز خودش جدا کنه ولرو  
 !طرفم رو بزنم لت و پار کنم یادهرکس که م خواستیدلم م

بود   باز یمهشده بود و دهنش ن  یجگ  خورد،یکه به سرش م  ییهاضربه  خاطر به
 !هاش خمار شده بودو چشم

چندلحظه پهلوم  یبرابزنم تو صورتش، که  خواستمیردم و مرو باال ب مشتم
 !تموم تنم رو احاطه کرد و بعد دست و پام شل شد یسوخت و لرز

دختره دستش رو دورم حلقه کرد و  یکیکه اون  یوفتمب خواستممی
 !یصندل یبرد و انداختم رو یکشون من رو به طرف صندلکشون

که از شدت فشار   ییهاو چشم  یتعصبان  و با  یستادروم ادختره روبه  یکی  اون
گذاشته بود   ینیشلب و ب یسرخ شده بودن، انگشت اشارش رو رو یعصب
 !ساکت شو یعنی

که   یکه بهم شوک داده! برق   دادیم یندستش بود، خبر از ا یکه تو  شوکری
شده   حالینشد؛ فقط ب   هوشیمینبود و موجب ب   یادبه بدنم منتقل شده بود، ز

 !تکون بخورم تونمینمفلج شدم و  کردمیم بودم و احساس

هاش رو بسته بود و پشِت سرش رو که زده بودمش، از درد چشم  دختری
هاش رو باز کرد، با خشم به من نگاه کرد که از . بعد که چشمدادیماساژ م

 !قدرت نشستن هم نداشتم حالییب 

 .ورتمکردِن ص  یشبه کارشون ادامه دادن و شروع کردن به آرا دوباره
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هام رو بستم و نفس باال که چشم یارمب خواستمیتم و متهوع داش حالت

 .تا حالم بهتر بشه یدمکش  یقیعم

بودن و  یستادهروم ابهکارشون تموم شده بود چون هردوشون رو  کهینا مثل
ازش خوشم  یچبود که ه یت! لبخندشون از سر رضاکردنیبا لبخند نگاهم م

 !اومدینم

 توجهیبودمش رو آوردن و ب   یدهد و من ندشده بو  یزونآو  ینهآ   که کنار   لباسی
 .لباس خودم رو باز کردن و لباس رو تنم کردن یهابه من، دکمه

سرم آوردن.   ییدوتا چه بال  ینشدم و ا  یچه شکل  ینممشتاق نبودم که بب  حتی
 .یمو به سمت آسانسور رفت یمرفت یروناز اتاق ب

خودم رو   یول  یوفتمب  خواستمیم  یو چندبار  زدمیم  یجبه خاطر شوکر گ هنوز 
 !کنترل کردم

 .یمرفت یرونو از آسانسور ب یمطبقه رفت ینآسانسور، به باالتر  با

َهوس پنت  یهها بود. مثل  طبقه  ییهاز بق  یزتر و تر و تم  تر یک طبقه ش  ینا  نمای
 .بود

رنگ روشِن کف، تضاد  هاییک رنگ، که با سرام یزرشک  یسلطنت  هایمبل
 .ده بوددرست کر  ایییبز

 .وسط سالن رهام کردن و خودشون با آسانسور رفتن دخترها

 .اومدیقدم زدن م صدای
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 یینها پااز پله ی،دوخت خوش ِی لحظه آلفرد با کت وشلوار طوساز چند بعد

 !اومد و جلوم ظاهرشد

محکم و مطمئن قدم بر  یلیفرو کرده بود و خ یبشرو تو ج هاشدست
 !داشتیم

 :زد و گفت  یتا باالم رو با لبخند چک کرد و بعد سوت   یینو از پا  یینتا پا  باال  از 

 !ساختن یزیدوتا پخمه عجب چ ینا -

لبخندش رو جمع کرد و خودش رو بهم  یدنشون،رفت تو هم که با د هاماخم
 :کرد و گفت  تر یک نزد

 .یمامشب مهمون دار -

 :یدمچفت شدم غر  یهادندون یالحرص از البه با

 !یال عوضآشغ -

 :گفت  خیالییکرد و بعد سرش رو تکون داد و با ب   ایخندهتک 

 !یم! من عوضگییآره تو راست م -

 تر یک ها هرلحظه نزدقدم زدن اومد. قدم یبعد از اتمام حرفش، صدا درست
 :یدبه گوشم رس ییآشنا یو بعد صدا شدیم

 !شده یچ  ینرو باش بب جاینبه...ابه -

 !کردینگاهم م یخندون  یکه با چهره  یدملوگان رو د رو برگردوندم که سرم
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تا باالش رو برانداز  یینشد و از پا یدهکه کنارش بود کش  یبه طرف زن  نگاهم

 !کوتاِه بلوند  یبا موها یکی،ش یدِ کردم! کت و شلوار سف

 .چهرش زوم کردم روی

 !نفسم بند اومد و قلبم تندتند زد لحظهیک 

( بود! یعینچرال )طب یول اومد،یبه نظر م یلکه عم  ینیو ب یدهکش  ایهچشم
 هاینا  ی! همهیدسرخ بودن و صورِت گرد و سف  یکه خداداد  یاغنچه  یهالب

 هایمبود! شکسته شده بود، اما هنوز هم مثل قد نفر یک  یچهره یاتخصوص
 !و دلربا بود یباز

 .یستادهاز حرکت ا یادن کردمیهاش زل زده بودم و احساس مچشم به

 !نداشتم خودش بود! مامانم بود ک ش

 کرد؟یم کار یچ  جاینکردم! اما اون ا  یداشپ باالخره

 :صداش از حس دراومدم با

 ی؟کن  کارشیچ  خواییآلفرد م -

 !و زنونه بود یفقدر ظر خودش بود! هنوز هم همون صدای

 :بود گفت یستادهش اکه کنار   آلفرد

 !بره شدمی! مکردمیاز اول م یدکه با  یکارهمون -
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 حسیی! نگاهم رو به طرف مامان سوق دادم که با ب یدمترس به خودم لرز از 

 افتادمیکه داشتم از ترس پس م  یو حواسش به من کردیبه آلفرد نگاه م
 !نبود

اما   یستاد؛روم اروبه  بود، به طرفم اومد و یستادها  یآخر   یپله  یکه رو  مامان
ه آلفرد و لوگان نبود! سرد کرده بود! مثل نگاهش ب ییر حالت نگاهش تغ

 !نبود...خشن نبود...مهربون بود

 :گفت  یبرعکِس نگاهش که گرم بود، با لحن خشک و مقتدر اما

 یه؟اسمت چ -

 :لکنت گفتم با

 !یاناآ...آدر -

 :یدداد و دوباره پرس یکیرو تکوِن کوچ سرش

 ات کجان؟خونواده -

 یگهد  یننشوندم! ا  شیشونیپ  یرو  یزیاخم ر  کردم،یکه نگاهش م  طور همین
 !که خونوادم رو نابود کردن؟  دونستیبود؟ مگه خودش نم یچه سوال

گلوم جاخوش کرده بود و هرچقدر آب دهنم رو قورت  یتو یسمج  بغض
 !رفتینم یناز ب دادم،یم

 :بغض گفتم با

 !یدنبابامو کشتن...مامانمو هم دزد -
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 !! مثل منستخوایم یههم بغض کرده بود و دلش گر که اون  انگار 

 مامانتو بردن؟ یاک -

 !دونمینم -

آلفرد رفت و رو بهش و بر اندازم کرد و بعد به طرف  یددور دورم چرخ یه
 :گفت

 !برمشیمن م -

که جا خوردن. با استرس پوست لبم   یدفهم شدیلوگان و آلفرد م یچهره از 
 .گنیم یچ  ینمو منتظر بودم بب چشیدمیو طعم بد رژ لب رو م کندمیرو م

. چون معمواًل از یهجورحالت چهرش چه ینمبه آلفرد انداختم تا بب نگاهینیم
به هم گره  یداً هاش شدداره. اخم یکه چه حس  یدفهم شدیحالت چهرش م

 .گفتینم یزیخورده بودن و چ

 :لوگان باعث شد تا برگردم و بهش نگاه کنم صدای

 .که  یشهنم یزمعز  -

 کسیچتو گلوم نشست! ه یبزرگ  ِی غض مثل گودوباره ب یزم،گفت عز   وقتی
 !یزمجز بابا اجازه نداشت به مامان بگه عز به

 .ابرو باال انداخت مامان

 :گفت  یاز اتمام حرف لوگان، مامان با خونسرد بعد

 !یشبهم ند تونییتو هم نم خوام؛یدختره رو م ینآلفرد من ا -
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 :زد و رو به مامان گفت یدوباره لبخند لوگان

 . ...که  یارمتو م یمن صدتا دختر برا ین؟ه چرا اآخ -

 :که معلوم بود کالفه شده گفت  مامان

 !رو یگهنه صدتا دختر د خوام؛یرو م یانامن آدر یول -

 :به من گفت یلب آلفرد نشست و بعد از نگاه  یرو یپهن لبخند

 !االن مال خودت یناز هم -

فعال   یبارون کنم؛ ولوسهبپرم بغل مامان و سر و صورتش رو ب  خواستیم  دلم
 !شدینم

نشه؛ و  یدهکه به لبم اومده بود، د  یلبخند یمچهتا ن یینرو انداختم پا سرم
 !یدمخودم د یمامان رو رو ییرهکه سرم رو باال گرفتم، نگاه خ  یوقت 

 :لبخند گفت با

 .بردار خواییهرکدومو که م یهباال خال یهااتاق -

 .نگفتم چیزی

 :مامان زد و گفت یبه رو یلوگان لبخند. یرونبعد رفت ب و

 .کار دارم  یبرم که کل یگهمن د یزمعز  -

 :سرش رو تکون داد و رو به من گفت  ی،لبخند و مهربون   یچمامان بدون ه  اما

 !یادنبالم ب -
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فرصت مناسب بودم تا سر   یک لباسم رو گرفتم و دنبالش رفتم. دنبال    یدنباله

 .بحث رو باز کنم

 :تاق و گفتا ینآخر  یتو رفت

 .اتاقته جاینا -

 :و گفت یدور خودش چرخهاش رو از هم باز کرد و دبعد دست و

 .ینهظاهر و باطن هم -

 :بود اشاره کرد یوار د یکه گوشه  یبه کمد بعد

 .ت بشهکمد هست که فکر کنم اندازه  ینا یلباس هم تو -

و  نداشتم یهاش توجهبه حرف کرد،یکه داشت صحبت م  یتمام مدت  توی
 .کردمیفقط به کارهاش نگاه م

 یبتر شده بود؛ عجدرتر شده بود؛ سفتکرده بود! مقت  ییر کارهاش تغ  چقدر 
که بابا  یبلند یموهاش هم کوتاه کرده بود! همون موها یشده بود. حت 

کنه، موهاش رو بهم  یبا مامان شوخ  خواستیم یعاشقشون بود! وقت 
تو  کشیدیه کنه، دستش رو مبهش ابراز عالق خواستیم ی! وقت ریختیم

 .موهاش

 .زدیمامان رو شونه م یاتا صبح هم بابا بود که موه صبح

 .هاش مات شده بودرفته بود. چشم ینهاش از بچشم ِی مهربون  برقِ 

 .و بهش زل زدم یدنکه دست از افکارم کش  یستادا رومروبه
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 ی؟آلفرد کجا بود یشپ یبر  کهینقبل از ا -

 !آلفرد برادر  یام؛ل یشپ -

 یخوب   یلیخ  ییونه. در واقع دست راست لوگانه که میستبرادر آلفرد ن  یامل -
 !هم با آلفرد نداره

 یامحال بودم که لشدم. ته دلم خوش  یرههاش خرو باال گرفتم و به چشم  سرم
 یامباور کنم ل  کهینا  یپوئن مثبت بود برا  یک   ینا  ید. شایستنو آلفرد برادر ن

 !یستخالفکار ن

 کردی؟یم کار یچ  یجا که بودونا -

 تونستمیکه نم یوفتادم یاتفاق  یههر روز  یقرار بود خدمتکارش باشم ول -
 .کنم  یکار

 !کرده  یتدوبار زندان یکی یدمشن -

 .زدم یها لبخندروز اون یادآوری با

 ی؟از دستش ناراحت  -

م رو نه تکون دادم و سر  یبودم؟ معلومه که نبودم! سرم رو به معنا ناراحت
 :جا خوردم یشبعد یکه با جمله  یینانداختم پا

 ی؟دوسش دار -

! باز هم بارهیهام مکه تعجب از چشم  دونستمیبهش نگاه کردم و م سریع
 !مچم رو گرفت گفتم،ینم  یزیو چ  کردمیم یکه خرابکار  یبچگ   یمثل روزها
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ت و به سم  یدزد و دستم رو کش  یکه لبخند  کردمینگاهش م  یرتبهت و ح  با

از اون، روش  یتتخت نشست و من هم به تبع یتخت برد. خودش رو
 .انداختم ییننشستم و سرم رو پا

 .یهحسم نسبت بهش چ دونمیهم هنوز نم خودم

 !خب ادامه بده -

 :کردم که ادامه داد  یهام بازنگفتم و با انگشت چیزی

 !ن خواهرتمبا من راحت باش...فکر کن ما...فکر ک -

 !کنهیم یمنگفت! داره خودش رو ازم قا یر کن مادرتم؛ ولبگه فک خواستمی

 کنی؟یهنوز هم بهش فکر م -

گرفته بودم باهاش روراست باشم. بعد از هفده سال، حاال وقتش بود   تصمیم
 !کنه  یو برام مادر ینههام بشدرد و دل یکه پا

 !آره -

 چرا؟ -

خاطراتشو  تونهیاز خاطراتم! آدم مگه م یجزئ بود؛  یماز زندگ یچون جزئ  -
قابل برگشت!  یر مطلِق غ ِی فراموش یه! یرهبگ یمر آلزا کهینفراموش کنه؟ مگر ا

 !یادبا گذشتش کنار ب گیرهیم یاداصاًل فراموش کردن وجود نداره! آدم فقط 

 :زد و گفت لبخندی

 !داشتندوست یبو ده؛یم یدلتنگ  یهات بوحرف -
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 !یستمتنها ن کردمید. احساس محالم عوض شده بو زد،یکه م  ییهاحرف با

 :گرفت و بعد از چند لحظه گفت  یادرآورد و شماره یبشرو از ج موبایلش

 !منه، حالشم خوبه یِش ...پیامل -

بود که شده بود  یامبود...دوباره ل یامزدم. ل یرو باال گرفتم و لبخند سرم
 !گفته بود من رو از آلفرد بخره  یامنجاتم! ل یفرشته

 !المه؛ حالشم خوبهگرفتمش! س -

و بلند  یدکش  یقیاز چندلحظه تلفن رو قطع کرد و نگاهم کرد. نفس عم بعد
 .شد و به سمت در رفت

 :گذاشت که صداش کردم  یرهدستگ یرو رو دستش

 مامان؟ -

 ییپاهاش شل شد! به طرفم برگشت و با صدا یاو لحظه یدکردم لرز  حس
 :گفت  لرزیدیکه م

 ی؟هست  یبا ک  -

دلم جاخوش کرده بود، پر  یکه تو  یبود تا تمام حس خوب  یکاف جمله   همین
 !بکشه و بره

 یبچگ   ی! مثل روزهاکنهیم  ی! حتمًا داره باهام شوخ فهمیدمیرو نم  منظورش
 !یستیما ن یتو بچه گفتیم یکه به شوخ 
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رو کردم که صدام نلرزه؛ که  یمهام جمع شده بود و تمام سعتو چشم اشک 

 :چندان هم موفق نبودم

 کنی؟یم یشوخ  یمامان دار -

که   کردیم یاما سع دیدم؛یهاش برق انداخته بود رو مچشم یکه تو  اشکی
 !خودش رو خونسرد جلوه بده

 که من مامانتم؟  یهمنظورت چ -

 :گفتم  یرو کج کردم و با مظلوم سرم

 !یستن یمامان االن وقت شوخ  -

تو  یا. چندلحظهدمیستاروش ابهجام بلند شدم و به سمتش رفتم و رو از 
شده  یر ! پشدیم یدهد یز ر یهاهاش چروکهاش زل زدم. اطراِف چشمچشم

 !بود! شکسته شده بود

 یتو یدنشکه از ند  ییهاعقده تونستمینم کردمیهم که نگاهش م هرچقدر 
 !کنم  یوجود اومده بود رو خالدلم به

 !خودم رو انداختم تو بغلش که جاخوردنش، محسوس بود هوابی

باال و پشت کمرم بذاره و من رو سفت، به خودش   یارهداشتم دستش رو ب  توقع 
 !فشار بده

 !که هفده سال ازت غافل بودم  خوامیمعذرت م یزم،داشتم بگه عز توقع 

 !بارون کنه، اما نکردتم سر و صورتم رو بوسهداش توقع 
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ن رو گذاشت و م  ینمس  یکارها رو انجام نداد! دستش رو رو  یناز ا  کدومهیچ

 !از خودش جدا کرد

 :گفتم  ینگاهش کردم و با لحن ملتمس یناباور با

 مامان...؟ -

 :مقتدرانه گفت یشهها توجه نکرد! مثل همحرف یناز ا کدومیچاون به ه اما

که   دونمیم ینو! فقط ایاشتباه گرفت  یتو منو با ک  دونمیخترجون من نمد -
 !ندارم یابچه یچمن ه

 !یرونق رفت برو زد و از اتا حرفش

اسمش   یشهنبود! البته که نم  یهم واقع  یدبود! شا  ینه واقع  دیدم؟یم  خواب
 !...یکابوِس واقع  یک ! دیدمیرو گذاشت خواب...! من داشتم کابوس م

راه رفتن  یهام سست شده بود و حوصلهتخت. قدم یو نشستم رو برگشتم
 .نداشتم

که   یواریبودم، سرم رو به دکه نشسته   یطوررو بغل کردم و همون هامزانو
 .دادم یهکنارم بود، تک

*** 

 《کل  دانای》

که  یزنقشی! دخترک رزدیلبخند م هوایبود و ب  یستادها نهیآ  رویبهرو
 !رو ساخته بود، سالم بود یشزندگ یرینخاطرات ش
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 !یارهب یرونبود نجاتش بده! توانسته بود اون رو از چنگال آلفرد ب تونسته

شده بود و داشت اون  یدار . حس خفته در وجودش بدکر یحسش م داشت
 .دادیرو قلقلک م

 یت؟هم احساس مسئول یدشا یاداشتن؟ عالقه؟ وستچه بود؟ د حسش

کنسول برداشت   یرا باال گرفت و چشمانش را بست. دستانش را از رو  سرش
و در هم قفل  یدتا پشت سرش کش یشانیپ یسرش گذاشت و از باال یو رو
 .کرد

 !دادیش داشت جواب مسالهچهار  زحمات

 .خانه رفتآورد و به سمت آشپز  یینرو پا دستانش

 یخچال یکه رو بردییتوا یتابلو یقرمز رنگش رو برداشت و رو ماژیک
 《.یدجد یبرنامه《نوشت؛ ینالت یباینصب شده بود به خط ز

 اون یامتمام که مغز متفکر ل یز چهمه یبرنامه یکداشت!  یدیجد یبرنامه
 .رو ساخته بود

رو بست. اون رو  یک لبش نقش بست و در ماژ یاز جنس غرور رو پوزخندی
 .کانتر برداشت  یرو از رو یلشانداخت و موبا یز م یرو

 .رو گرفت و منتظر ماند ششماره

 .بوق؛ دو بوق یک 

 الو...؟ -
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*** 

که تمام شد، به سمت اتاقش رفت تا لباسش رو عوض کند. شلوار   تلفنش
و  یرونو از خانه ب یدرنگش پوش یارمهسو ِی ش رو به همراه هودرنگ یمشک 

 .رفت و پشت رول نشست ینشبه سمت ماش

هم خود به خود  یاطرفت. در ح یرونباز کرد و از در ب یموترو با ر یاطح در 
 .به بستن مجدد نبود یازیو ن شدیبسته م

 یدنرس یاو لحظه به لحظه به سرعتش، بر  کشیدیم ییال هاینماش یانم از 
 !کردیبه عمارت آلفرد اضافه م

ناراحت   یلیخ  یاحال و  خوش  یلیبود! هرگاه که خ  ینهم شیشگیهم  عادت
و دوست داشت هرچه رو که سد راهش بود،  بردیبود، سرعتش رو باال م

 !و نابود کند یستن

 .شاد بود یهم از همان روزها امروز 

 یشکسته  یکه صدا  رو فشرد  شد. زنگ در   یادهو پ  یستادعمارت آلفرد ا  جلوی
 :به گوشش خورد یزن 

 بله؟ -

 :عمارت است. جواب داد یزن، از خدمه ینکه ا  دونستمی

 .باز کن یامم؛ل -

 :جواب داد ییزن مستخدم در کمال پررو اما
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 !داخل یاینآقا گفتن اجازه ندم ب ید؛ببخش -

 .یدکشصدادار و از سر حرص   یباز و بسته کرد و نفس بار یک را  چشمانش

 !. باز کن درودمیجواب آقاتو خودم م -

 :محسوس بود، با لکنت گفت یشمستخدم که ترس و وحشت در صدا زِن 

 . ...ا...اما آقا گفتن -

درشت بارش   تونه،یتا م  خواستیکالفه شده بود و دلش م  یرزنپ  ِی پافشار  از 
فرد ! دسِت آلتقصیرهیب  چاره،یب  یرزنپ ینکه ا دونستیکنه! اما خوب م

 !و دم ساخته شاخیب  یکه از خود، غولاست  

 .نداره یتو کار دم؛بایگفتم باز کن درو جواب آلفردو خودم م -

فرش بلندش راه سنگ  یهابا قدم یامبا مکث و درنگ در رو باز کرد و ل زن،
که توسط   یکرد و خود رو به دِر ورود  یتا عمارت رو ط  یاطح ِی شده و طوالن 

 .رساندخدمه باز شده بود، 

 یداً شد دید،یو آلفرد م یامرو در عمارت ل چارهیب  هاییرزنکار کردِن پ  وقتی
رو ابدًا دوست نداشت.  یگراناز د یدنکش یگاریچون ب خورد؛یحرص م

 !گیرهیها معتقد بودند خدمه پولش رو مآن کهیحالدر 

ضورش احترام کرد و بعد از ح  یادا  یکوتاه   یمبا تعظ  یرزنسالن شد که پ  وارد
 .مرخص شد
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شده بودند،  یدهکه دورتادور سالن چ  یمتیقگران  هاییسمت مبل و صندل به
 .یدرو شن یشهاقدم یکه صدا  رفتیم

ها پله یینکه پا  یزِن مستخدم یدنزمان شد با درو برگرداند که هم سرش
 .جویدیبود و پوست لبش رو مانداخته    یینبود و از ترس سرش رو پا  یستادها

 :و التماس گفت چارگییرو به آلفرد دوخت و با ب  اشیدهستر  نگاه

 .گوش نکردن  یباال ول یانآقا من بهشون گفتم ن -

 :سرش را تکان داد و گفت توجهییآلفرد با ب  اما

 .بده یحتوض یابه کارت برس؛ بعد ب -

 :زد و گفت یپوزخند ید،که رس  یامل ِی چند قدم به

 یانا؟دنبال آدر یاومد یه؟چ -

 !دار گفتکش  یرو از عمد، با لحن اآدریان

بر  یحرف آلفرد، پوزخند ینبود و با ا یستادهپرجذبه ا یشهمثل هم یامل اما
 .لبانش نشست

 :سرش رو کج کرد و گفت آلفرد

 .خودش یشرو برده پ یاناآدر یاکه مار  دونییم -

 :گفت  یبا خونسرد یامسر داد؛ اما ل یندبل یدنبال حرفش، قهقهه به
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که   جاین. االنم اومدم ایستبه گفتن تو ن یازیخبر دارم؛ ن یچ ز همهخودم ا -
 .یمها صحبت کناسلحه یبابات که راجع به معامله یشپ یمبر 

 یاز لبخند رو یو جمع و جور کرده بود اما هنوز رد کوچک اش ر خنده آلفرد
گرفت و با  ی، خودش رو جدحرف ینا دنیل..*باش مشخص بود. با شن

 :اش گفتهبم شد یصدا

 کدوم معامله؟ -

 .رسهیم یگهدو، سه روز د یدمگه لوگان بهت نگفته؟ بار جد -

دهنش   یشده رو تو  یساز آناناس اسال  یارفت و تکه  هایوهسمت ظرف م  به
 :گذاشت و گفت

 خب؟ -

بارشونو از کدوم  یکی ینا ینمبب یالوگان و مار یشپ یمبر  یدخب که خب. با -
 .وارد کنن خوانیراه م

 .خودت برو یام؛من نم -

 :چشمانش گذاشت و فشرد و بعد گفت یاش رو روو اشاره شصت

 .قرارداد هست یتو هم پا یاسم و امضا یشه؛نم -

 دنبالم؟ اومدییم یدحتما با یام؟که ب  یچرا زنگ نزد -

به سنگ نخوره و آلفرد  کنه،یرها م یکیتار یکه تو یریبود که ت امیدوار 
 .همراهش بره



  

 
198 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
بکشه  یرونش باون رو از خانه خواهدیم یامکه ل  دانستینم چارهیب  آلفرد

و به دست  یارهب یروناون و پدرشه رو از عمارت ب یهتا هرچه مدرک بر عل
 !بده یسپل

 !یاخودت ب رمیمن م یاگه ناراحت  خبیلیخ -

 یبرداشت که صدا یقدم رو به سمت خروج  ینرو به او کرد و اول پشتش
 :یدآلفرد رو شن

 .خب؛ صبر کن آماده شم یلیخ -

 :زد و در دلش گفت پوزخندی

 !از قدم اول ینا -

 خیالییبه سمت آلفرد برگشت که نگاه مشکوکش رو شکار کرد! با ب  دوباره
شد و راه آمده رو برگشت تا  خیالیآلفرد ب  کهینبه چشمانش زل زد تا ا
آسمان شب   و به  یستادا  یدرخت بلند  یر رفت و ز  یاطحاض بشه. به سمت ح

 .زل زد

 خواستیاز اون م کرد،یصحبت م یاکه با مار  یشباگر همون د شدیم چی
 هم صحبت کنه؟ یاناکه با آدر

 .شد یرهو به ماه خ یدبود، کش یهبه آه شب یشتر که ب  یقیعم نفس

جمعش کرد و انگشتاش رو دور  یعلبش نشست که سر  یرو یکوچک   لبخند
 .یدلبش کش
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 .قدم برداشت یامآمد و به سمت ل نیرواز در خانه ب آلفرد

 یارفتن و سوار شدن و به سمت عمارت مار  یامل  ینبا هم به سمت ماش  هردو
 !راه افتادن

*** 

 《آدریانا》

گفت.   یزینه اون چ زدم و یکه اون اتفاق افتاد، نه من با اون حرف   یروز د از 
ر هم منتظر نموندم که بگه مامانمه؛ مطمئن بودم که مامانمه. هرچقد یگهد

 .که انکار کنه، باز هم مامانمه

کردِن   یز که مسئول تم  ییها. اونکردنیم یز داشتن خونه رو تم خدمتکارها
 .داشتن یمهربون  یچهل، پنجاه ساله بودن که چهره یرزِن خونه بودن، دوتا پ

قراره  یک  یدمنفهم ی. ولیادکه امروز قراره مهمون ب یدمهاشون فهمفحر  از 
که   کردمیها نگاه مبودم و به مستخدم یستادهآشپزخونه ادرگاِه  ی. تویادب

 .کردنیم کارییز داشتن تم

هاش انداختم. لباس به لباس یسمت اومد که نگاه  یناز سالن به ا مامان
 .اومدیزانوش م یر که تا ز  ایحلقهینرنگ آست یمشک 

 .اومدیبهش م  پوشیدیم  یزی. هروقت که چیشهشده بود. مثل هم  گلخوش

که وسط آشپزخونه بود، نشست و مشغول کار   یزیکنارم رد شد و پشت م  از 
 .شد یلشکردن با موبا
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دور لبش بود  یشهکه هم  یخط  یشدم. حت  یرهنشستم و بهش خ روشروبه

 !نرفته بود ینهم از ب

دور لبش بود و شده بود  یکه از بچگ   ینشونه بود. خط  یک مامان مثل  ایبر 
 .مثل خط لب

گذاشت و به   یز م یرو رو یلشبودم که موبا یرهمش خفر خوش یهالب به
 .داد یهتک یشصندل ِی پشت 

 یرونو از اتاقتم ب کنیینم کارییچه رسن،یم یگهساعت د یکمهمونام تا  -
 یدی؟. فهمیاینم

نشستم که هفده سال   یمادر  یچهره  یرو تکون دادم و دوباره به تماشا  سرم
 !کردنش، محروم بودم  صورتش و بغل یدنهاش، بوساز نوازش دست

 کنی؟ینگام م طوریینچرا ا -

 :زدم و گفتم خندیتلخ

 خوادینم گفتیخاطرش مکه بابا به یخط دور لبت هنوز هست! همون  -
 !یرژلب بزن 

 یادته؟

 یباشه. ول  یادمکه    کردیو معلوم بود که تعجب کرده. فکر نم  گفتینم  چیزی
 :گفتیم یشهبود که بابا هم یادمبود. 

 .یرژلب بزن  خوادیشدن و نم یشهات خودشون آرالب -
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 :رو کج کردم و گفتم سرم

. همه یادمهسالو  یشاون ش ینِ ع یستی؟مامانم ن کنییادعا م یجورچه -
 !ها موندهموقع  حالتات مثل همون

انگار که من رو  یهاش جمع شده بود و بهم زل زده بود ولتو چشم اشک 
 !بابا یهاهامون! تو فکر کار روز فکر اون! انگار رفته بود تو بینهینم

 :زدم و ادامه دادم پوزخندی

 !یگهد یکیبا  یحاال رفت  یبابا عاشقت بود...ول یادته؟ -

 .افتاد یز م یو رو یدچشمم چک یاشک از گوشه یقطره اولین

. چطور یکرد  یزندگ   یگهد  یکیبا    یو اومد  یهفده سال تک دخترتو ول کرد -
 ی؟ول کندلت اومد بابا رو 

. برام سوال بود کشیدیمنقبض شده بود و تندتند و بلندبلند نفس م فکش
 کنه؟یکارها رو م  ینکه چرا ا

 .شد یدوم جار یزدم که قطره پوزخندی

 !بازم نداشته باش ی؛به کارم نداشت  یل کارهفده سا -

سستم به سمت اتاق رفتم و وارد اتاقم شدم و   یهاجام بلند شدم و با قدم  از 
هقم هق  یدهنم گرفتم تا صدا  یر رو بستم. پشت در نشستم و دستم رو جلود

 !رو خفه کنم

*** 
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تر روم. آ یادم ییناز پا ییصداها یه یدمگذشته بود که د  یقهچند دق دونمنمی

 .داده بودم یهشده بودم و حاال فقط سرم رو به در تک

 یصدا  یک رم.  نفر به گوشم خورد که باعث شد از جا بپ  یک سالم گفتِن    صدای
 .آشنا

 !بود یامل ی...صدایصدا یهشب چقدر 

 تر یک و نزد  یک صورتم رو لبم نشست. صداش هرلحظه نزد  یبه پهنا  لبخندی
 !کردمیم یر سها تو آسمون یحال! از خوششدیم

 یر هم به غ اییگهد ی. صداهاگنیم یکه چ   ینمرو به در چسبوندم بب گوشم
 .فکر کنم لوگان و آلفرد بودن که  اومدیو مامانم م یامل یاز صدا

. تن صداشون باال و کردنیصحبت م هایز چ جور ینراجب اسلحه و ا داشتن
 صداش  ی. حت کردمیدقت م  یامل  یوسط، من فقط به صدا  ینو ا  شدیم  یینپا

 .بخش بودهم آرامش

 .کردیم یز متما یهمردونه و جذابش اون رو از بق صدای

 .یینمامان گفته بود نرم پا یول یین،برم پا خواستیم دلم

 فهمهیهم نم مامان یگهد طورییننشم. ا یدهبرم که د جورییه خواستممی
 !یینکه رفتم پا

که   رفتمیپام راه م یهاسر و صدا باز کردم و با نوک انگشت یرو آورم و ب  در 
که  یدم. آروم سرک کشیستادما یوار و پشت د ییننفهمه. رفتم پا یکس

و آلفرد هم کنار هم.  یامو لوگان کنار هم نشسته بودن و ل . مامانیدمشوند
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. کاماًل یددیبود که اون من رو نم یداشتم اما طور یدد یکلشه یبه همه

مبل و سرش رو باال گرفته بود اما نگاهش  یمردونه و مرتب نشسته بود رو
 .ینمرو بب یشآب هاییلهت تونستمیبود و نم یینپا

مامان گوش   یهاو به حرف کردیرو نگاه م  یینت پااز چندلحظه که داش  بعد
رو به مامان دوخت که قلبم   یشهاش رو باال گرفت و نگاه وحشچشم  کرد،یم

 .تاپ افتادشروع کرد به تاپ

 .نبود! فرق داشت؛ انگار که نامنظم بود یشهمثل هم یدنشتپ اما

 که حرف برم باال  خواستمیم  یگهراجب اسلحه تموم شده بود و د  هاشونحرف
 :کرد  یخکوبملوگان م

 شناسی؟یخودشو م یشرو برده پ یاناکه آدر  یکس  یامل -

 :گفت  ی. با خونسردگهیم یچ  ینمبودم بب منتظر 

 !یاآره...مار -

 :کج کرد  یزد و سرش رو کم یشخندین لوگان

 یستی؟االن باور کنم که اصال ناراحت ن -

 :لبش رو کج کرد و گفت لیام

 چرا ناراحت باشم؟ -

 .رو برده یاناآدر کهینخاطر ابه -
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 کاشیکه ا تمنداخیخط م یوار د یهام روبا ناخون یشدت کنجکاو از 
 !کردمینم یکنجکاو  وقتیچه

 !یارینسرش م ییاز همون اول هم برام مهم نبود که چه بال -

 !شنیدمیادامه داشت؛ اما نم حرفش

 !دور و برم چه خبره دونستمیبودم. نم گنگ 

حال بد باعث   ینمشخص بود! هم  یلشتو دلم رخنه کرده بود که دل  یبد  حس
 !متحرک یشده بود که بشم مثل مرده

 !نه بغض داشتم؛ نه ناراحت بودم؛ انگار مرده بودم زدم؛یپلک م نه

 !باال و رفتم تو اتاق و در رو بستم یدمخودم رو کش جونییو ب  یکرخت   با

 .کردم  یامسخره یتخت نشستم و خنده روی

 براش مهم نبودم؟ من

 !که نبودم  معلومه

زبونم حرف بکشه   یر سالم بمونم تا از ز  خواستیگروگانش بودم که مفقط    من
 !یرونب

 !بود که در عرض چند روز نسبت بهش حساس شده بودم  یرمگگروگان  هماون

 :و گفتم یدمخند هایوونهو پتو رو تا شکمم دادم باال. مثل د یدمکش  دراز 

 !یستمخب به درک که ن یستم؟نبراش مهم  -
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 !ودمشده ب یوونهد شاید

 !شده بودم یوونهد آره

*** 

 《 کل  دانای》

 یستادها یوار پشت د شه،یم یمکه بعد از انجام کار بدش قا  یادختربچه مثل
 !کردیها نگاه مبود و به آن

 !بود یدهاش رو دزدهبهت یبود! چهره یدهاون رو د لیام

! بردنیکالفه کننده به سر م  یتناقض  یلب و ذهنش توبود و ق  یر درگ  باخودش
باشه، مطلقا دورش رو خط  یدههاش رو شنحرف یانااگه آدر گفتیدلش م

 ِی نادرست   یعاقله که مغزش ندا  یقدراون  یاناآدر  گفتیاما فکرش م  کشد؛یم
وجود که در وجودش به  یهیرو بده! خسته شده بود از تناقض کر  یامحرف ل

 !اومده بود

 توجهیسر تا سِر بطنش رو در بر گرفته بود که باعث شد ب  یتاز عصبان  موجی
رو با  یالوگان و مار یهاسوال به جمع حاضر، از جاش بلند بشه و جواب

 .بده》برم یدکار دارم با  جایی《گفتن

نزنه.  یدست به کار خطرناک  یاناآدر ،یبود که تا روز مهمون  ینا یدشام تنها
 .د فرار داشته قصک  یشپ یمثل دفعه

به   ییبال  ید،رو بکنه که نبا  یهم بخواد کار  بار ینخودش عهد بست که اگه ا  با
خودش   یبمونه؛ و بعد با اجبار، اون رو برا  یادشکه تا آخر عمرش    یارهسرش م
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و  ذاشتیقلبش م یترینباارزش، اون رو در و یئیو مثل ش داشتینگه م

 !رفتیاش مان صدقهو قرب کردیصبح تا شب اون رو نگاه م

 هاییشهکه کم مونده بود ش  یدنشست و در رو چنان به هم کوب  ینشماش  یتو
 .بشن یر شخورد و خاک ینماش

 !به سمت عمارت حرکت کند. اما نه خواستمی

 یردازنده تا صبح، شب یادش،و به  افتادیم یاناهم نگاهش به اتاق آدر باز 
 !کردیم

مت باغش حرکت کند که بازم منصرف شد! اگه رو زد تا به س ینماش استارت
و سرزده به باغ آمده، و خبر  خبر یچرا ب  کهینجواب ا یدبا رفت،یبه باغ م

 !نفر بده یک رو به هزار و  یننتدارک بب یشنداده تا برا

مسابقات  گ ینبراش بهتر از ر یو مکان  جایچکه داشت، ه  یحال نزار ینا با
 .کنه  یخال یباشسر رق رو اشینبود تا تمام دق و دل

 ییبا ال  یشهپداِل گاز گذاشت. مثل هم  یدستاش فشرد و پا رو  یرو تو  فرمان
 دونستی. چرا که سبقت رو قدرت مکردیم  یرانندگ   یهو سبقت از بق  یدنکش

 .بردیلذت رو م یتکارش نها  ینو از ا

دو  ینرو ماب ینشو ماش یچیدپ یشگی،هم یک خلوِت تنگ و تارکوچه توی
 .شد یادهپارک دوبل کرد و پ یمشک  نِ یماش
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و بعد از  یدبه اون کوب یارنگ رفت و چند ضربه یاقهوه ِی سمت در چوب  به

گرم، به   یاز هوا یدر باز شد و موج  》هجدهم خیابان《رمز  یگفتن کلمه
 .صورتش خورد

که در اون اتاقک حضور داشتن، تنها پسر مو   یز تمام افرادرختکن رفت و ا  به
 !اظهار نظر کرده بود، چشمش رو گرفت  یاناراجع به آدر  یشپ  یفعهکه د  یزرد

غوِل نره  یبشدعا کرد که امشب رقرو در آغوش گرفتن و دعا  یگههمد  هاشاخم
 !ذاشتیمو زرد نباشه که سالمش نم

زمان شد با شکار کردن هم کارشینا سرش رو برگردوند و یکلهدرشت مردِ 
 یکرد که اصال با چهره یامل یچهره یهحوال ی! پوزخندیامل یننگاه خون

 !سو نبودهم اشیدهترس

کردِن بدنش، کنارش بود، به سمتش اومد و اون گرم   یبرا یشهکه هم  پسری
زمان با زدِن ضربات رختکن نشوند و هم یرنِگ گوشه یدسف یصندل یرو رو

 :قطورش، گفت یبه بازوها پیدر یپ

 !نه یا کنییناقصش م ینمبب خوامیالکسه، م یبتامشب رق -

در دل   یکه چه آشوب   یدکه درحال ضربه زدن بود، حرفش رو زد و نفهم  پسری
 !برپا کرده یامل

کر ُمردنش رو هم ف یسر به تنش نباشه و از طرف  خواستیدلش م یطرف  از 
سن   ینآلوده بشه و تا به ا  یدستش به خون کس  خواستی! دلش نمکردیم

 .بود از اون سر نزده ییخطا ینهمچ
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 یشد. صدا ینگر ِی تموم شد، راه  اشتکهیشکار گرم کردِن بدن ش وقتی

 یبود. با مبارزه طور ینهم یشهطرفدارانش، کرکننده بود! هم یغِ دست و ج
طرفدارانش گوش  یصدا ذاشتیم ینگ ت پا به رکه داشت، هروق یخوب 

 !کردیآسمان رو کر م

بار دوم بلند شد؛ اما  یابر  یغ،دست و ج یشد که صدا ینگ هم وارد ر الکس
 .رسیدینم یامطرفداران ل یصدا یبه پا

 یامیمثل ل  تونستیدو دستش رو باز کرد و سرش رو باال گرفت؛ اما نم  الکس،
 !باشه که حالِت قوزش هم شق و رق بود

 .مسابقه شروع شد یستادندوهم ا رویروبه

 یقهوز چند دقو هن کوبیدیرو به سر و صورِت الکس م پیشدر یپ هایمشت
 !ه بودنگذشته بود که سر و صورتش رو رنِگ قرمِز خون، گلگون کرد

 .گرفتیم یانرژ تر یشهوادارانش، ب یقاتو با وجود تشو زدیم نفسنفس

 یپرت شد و دستش رو یصورت الکس کرد که به طرف  یرو حواله مشتی
 !صورتش نشست

اون رو گرفت و بلندش  یهاگردن و پا  یامل بار یناز جا بلند شد و ا یگهد بار 
با تمام قدرتش   یه،از چند ثان  و بعد  چرخیدیو دور خودش م  زدیم  یادکرد! فر 

 !بارش رو به اون دوختانداخت و نگاه نفرت ینگاون رو کف ر

! کشیدیفقط تندتند نفس م خورد؛یافتاده بود و تکان نم ینگ کف ر  الکس،
 !کردیکم داشت ورم ممچشمش ک یبود و پا یو دهنش خون جار ینیاز ب
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با  زد،یبود، داشت جوانه مدر دلش کاشته  یامکه ل  یکه تازه بذر نفرت   الکس

 !بلند شد و شروع کرد به ضربه زدن جانییب 

 !کردیتر بود، تمام ضرباتش رو با مهارت دفع مکه واردتر و کارکشته  یامل اما

الکس به سر  یهاکه مراقب بود مشت  طور ینو هم رفتیعقب م یآروم به
 !رو بزنه یکار  یبود که ضربه یتیبه دنبال موقع یان،و صورتش فرود ن

اما باز هم تالشش رو  شد؛یم تر جانیتر و ب لحظه خستهبهلحظه الکس
 !کردیم

 ینزم یاز فرصت استفاده کرد و گردنش رو گرفت و اون رو درازکش، رو لیام
 !سر گرفت رو از  یشهاشکمش نشست و ضربه یانداخت و رو

بشه،   ینگ وارد ر  یامکه اگه با ل  دونستیم  یزد بود و هرکسزبان  یامل  یمبارزه
 !یادنم یرونسالم ب

*** 

 !زد یرونبرداشت و به تن کرد و از در ب یصندل یرو از رو لباسش

رو  یگار نخ س یک رو برداشت و  یگارشپشت رول نشست، پاکت س کههمین
که در دستش بود، انداخت.   یگاریس به پاکت یهاش گذاشت. نگاه لب ینب

 ِی انقره یگارِ ، شده بود سدر انتهاش رنگ یاکه با نوار نقره  یدرنگیسف یگار س
 !یامل

رو  یافقط رنگ نقره کرد،ینگاه م یگارشچرا هروقت به س دونستنمی
 !اومدیبه چشمش نم یگار،س یدِی و سف دیدیم
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 !راه افتادرو با فندکش روشن کرد کام گرفت و به  سیگار 

*** 

 《آدریانا》

نصب   ییروشو  یکه رو  یکیکوچ  یینهبودم و از داخل آ   یستادهدوش آب ا  زیر 
 ییبدنم خودنما  یها هنوزم روشالق  یجا  ی. کبودکردمیبود، به خودم نگاه م

 !پوستم داشت ِی با رنگ اصل یو تضاد جالب کردنیم

شدت سوزش،  ها که از زخم یرو یدمانگشت وسطم رو کشاشاره و  انگشت
فشار   یشتر بردار نبودم و انگشتم رو بخود بسته شد. اما دستهام خودبهچشم

 یام که مامانمه؛ ل گفتی! درد داشت؛ اما مهم نبود. مامان بهم نمدادمیم
 !مهم نبود یستم؛براش مهم ن گفتیم

 یهام کردم. انگشتم خون انگشتبه  یزخم برداشتم و نگاه  یرو از رو دستم
 !مهم نبود شده بود.

 یقدر. داغ بودم؛ اونیرشکردن و صورتم رو گرفتم ز  یمسرد تنظ یرو رو آب
 !آب رو حس نکنم یداغ بودم که خنکا

افراِد گنگ   یکه همه  شدیبرگزار م  یمهمون   جاینمامان، فردا شب، ا  یگفته  به
 یب،که زده بودن به ج ی توپولخوب و پولِ  یخاطر معامله. بهاومدنیم
 .یرنبگ یمهمون  تنخواسیم

 .کردیآدم رو در م  ِی بود؛ خستگ   یحس خوب   یدموهام کش  یدو دستم رو تو  هر 
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که مامان داده بود رو   یرنگ  یصورت  ی. حولهیستادمآب رو بستم و کنار ا شیر 

 .یرونتنم کردم و از مستِر اتاق رفتم ب

تخت و  یرو یوفتمدمر ب خواستینداشتم و دلم م یدنپوش لباس یحوصله
 .بخوابم

دفعه تر کردم و بعد از دهو حوله رو دور خودم محکم یدمتخت دراز کش روی
 !دست کردن، خوابم بردو اون دستینا

*** 

رو دور   چیزییچشده بود که ه  یک تار  یقدرکردم؛ هوا اونرو که باز    هامچشم
 نیروهام از حوله ب! کالِه حوله از سرم در اومده بود و مودیدمیو اطرافم نم

 .بود یختهر

و بعد دستم رو به سمت جلو دراز کردم تا  ینمتا بهتر بب یدمرو مال هامچشم
برق  یدتا کل  رفتمیلو مآروم جبرخورد نکنم. از جام بلند شدم و آروم یزیبه چ
 .کردم و برق رو روشن کردم  یداشکنم، که باالخره پ  یدارو پ

مامان اومده تو اتاق!   یدخشک شده بود و انگار که شونه شده بود! شا  موهام
 !شد یدار هه...باالخره مهر مادرانش ب

رو از داخل کمد درآوردم   یرو به همراه شلوار جذب مشک   رنگیاپسته  تیشرت
مطمئن  یگهافتاده بود و د یز م یبود، رو یجابرس یکه تو  ی. برسدمیو پوش

 !شدم که مامان اومده و موهام رو شونه زده
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بود  یز م یکه رو  رنگییزرشک  یاز داخل جعبه رو ییموزدم و کش لبخندی

 .برداشتم و موهام رو پشت سرم جمع کردم

موهام رو شونه زد و بعد بافت! چقدر حرکت  یامافتادم که ل یروز یاد
 !موهام نرم بود! چقدر بافتنش هنرمندانه بود یهاش تودست

قبولش   یقدرروراست نباشم! من قبولش داشتم؛ اون  تونستمیخودم که نم  با
 !کردمیهاش دروغ بوده، باور مکه حرف  گفتیاالن م ینداشتم که اگر هم

درک کنم که  تونستمی! نمیهچ یمخودم رو بفهمم که حس درون تونستمنمی
با  خواستمیکه دوستش دارم و م  دونستمیهم م یدنه! شا یادوستش دارم 

 !احساس بجنگم ینا

که   ییهااز آهنگ  یکی یاددادم باال.  ینهو پتو رو تا س یدمتخت دراز کش روی
 !یاس از  یسمسهافتادم؛ آهنِگ هرروز کر  کردمیهرروز گوش م

 :گفتیبودم که م یقسمت  عاشق

 !نفس بکشم تونمیمن نم خندی،یتو م یوقت  -

بود؛  یدهبود؟ نه نخند یدهفکر کردم که تا حاال از ته دل خند ینبه ا لحظهیک 
 !بود یباهم ز یکشکوچ  یهالبخند ینهم یول

و انگار که آسمون  باریدیبودم. بارون م یدهشده بود و من هنوز نخواب صبح
 .هم امروز دلش گرفته بود

 یدستم رو برداشتم، الگو  یکرد. وقت   یخگذاشتم که دستم    یشهش  یرو رو  دستم
 .شد یاننما یشهش یدستم رو
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 ییشهش یبرف و هم رو یهم رو یشهرو که هم یانگشت اشارم، طرح  با

 !. طرح قلبیدمرو کش کشیدمیدفتر م یبخارگرفته و هم تو

 یشهش ی. کف دستم رو روکنهیو رسوا م شهیقلبه که عاشق م ینهم ولی
که   ییهارنج ینا یهمه ِی پاک بشه؛ باعث و بان  یدمکه کش  یتا قلب یدمکش

 !دلمونه کشیم،یم

 شیم،یو بعد متهم م کنیمیم سوزیدل

 شیم،یکار دله. عاشق م  شیم،یو بعد دور انداخته م  کنیمیم  یدله. مهربون   کار 

 !دله کار 

که  هاینا یهام گرفتم. از همهدست یتخت نشستم و سرم رو تو روی
خودمون، کنار بابا و مامانم  یخونه یتو یداالن با جام؟ینمن چرا ا یم،بگذر
 !باشم

 ینیمت افتاد. بتخ  یو رو  یدگونم غلت  یشد و رو  یاشک، از چشمم جار  ایقطره
ه دراز بکشم که در آروم باز شد و و سرم رو باال گرفتم تا دوبار  یدمرو باال کش
 .اومد داخل آورد،یکه هر روز برام م  یاصبحانه ینیمامان با س

. کردمیلبش حس م یرو گوشه یبود اما لبخند یجد یشهمثل هم چهرش
هام ت. تو چشمروم نشستخت گذاشت و روبه یباال ِی عسل یرو رو ینیس

 !نگاه کرد که لبخندش محو شد

 .د و با انگشت شصتش گونم رو لمس کردرو باال آور  دستش

 ی؟کرد  یهگر  -
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 !بودم یر و اخم کردم. از دسِت مامان هم دلگ یدمرو عقب کش سرم

 :که گرفته بود گفتم  ییاخم و صدا با

 !یستیمامانم ن  جز مامانم اجازه نداره برام دل بسوزونه! تو هم کهبه  کسیچه -

از جاش بلند  یعو سر  هاش حلقه زدکردم جا خورد! اشک تو چشم  احساس
 :لب گفت یر شد و ز

 !یتو راست بگ  یدشا -

 .رو به من کرد و به سمت در رفت پشتش

 یکه االن تو  یافرشته  ینا  دونستمیکه کردم. خوب م  ینبودم از کار  پشیمون
اما باز هم مامانمه! هنوز هم مثل اتاقمه، مامانمه! هفده سال تنهام گذاشت 

 !پرستمیبعد از خدا مامانم رو م هام،یبچگ 

 :بهم انداخت و بعد گفت نگاهییمبرگشت و ن ید،در که دس جلوی

 !یشهتموم م یچ امشب آماده باش؛ امشب همه یبرا -

 !یدمهم! منظورش رو نفیرونرو گفت و از در زد ب این

 یشه؟تموم م یچ که همه  یچ  یعنی

 !ستساده یمهمون  یه خیالبی

*** 
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 یز م یرو یقهکه با سل  ییهاها و رژلببودم و به الک یستادها یز م رویبهرو
 ینمتا بب  کردمیم  یبشونتو ذهنم ترک  یکییک .  کردمیشده بودن، نگاه م  یدهچ

داشتم که  ینانکنم چون اطم  یشآرا یادنه. دوست نداشتم ز یا یانبه هم م
 !یادآلفرد م

رنگ رو برداشتم   ی. رژ صورت یدمپوستم مال  یرو برداشتم و رو  نندهیدکسف  کرم
رو   یهام عوض بشه، زدم. با خط چشم، خط نازک که فقط رنگ لب  یو در حد

 .تموم کردم یملو در آخر کارم رو با ر یدمهام کشپشت چشم

داخلش بود. چندتا لباس رو برداشتم   یمجلس  یهاکه لباس  یسراغ کمد  رفتم
 .رو انتخاب کنم یکی ینشونذاشتم تا از بتخت گ یو رو

زرد رنگ بود و دامن  یبود. لباس بعد رنگ یفسفر  ِی شن یلباس دکلته اولی،
 .داشت و کمرش باز بود یعروسک 

بود و کمربند   دار ینشده بود و آست  یدوزبود که پولک   یهم مشک   یبعد  لباس
 .اومدیروش بسته شده بود که بهش م رنگییطوس

بود! دوتا  یکه چشمم رو گرفت، همون آخر   یبودن اما اون  خوشگل همشون
که با لباسم ست بود رو برداشتم.   یرو داخل کمد گذاشتم و کفش یگهلباس د

 .که رنگش مثل کمربند بود  رنگ یکفش پاشنه بلند طوس  یک 

به   یو نگاه   یستادما  ینهآ   یها رو پام کردم و جلوو کفش  یدمرو پوش  هالباس
 .مسر تا پام انداخت

 قدر بزرگ شده بودم؟ان یکِ   من



  

 
216 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
 بشم؟ یسیمسائل پل یر قدر بزرگ شده بودم که بخوام درگان ِکی

 !شهیسرش به مرگ ختم م یک که   ایمسئله

 یینرو پا یوان. لیدمسر کش نفسیک رو برداشتم و  یآب  انیول ی،عسل یرو از 
 یرو رو یوانتخت انداختم و ل یهام رو بستم. خودم رو روآوردم و چشم

دلم مونده بود، مثل خوره  یکه از حرف مامان تو  یگذاشتم. استرس  یعسل
 !خوردیجونم رو م ییشهداشت ر

 《شهیتموم م یچ همه امشب》

 !شدیتموم م چیهمه

 یبود و سر و صداها یقهدق  یستبه ساعت انداختم. ساعت هفت و ب  نگاهی
 !ها اومدنبود که مهمون ینا یدهندهنشون یرونب

لباس افتاده  یکه رو  یزیر یهاتا چروک یدمبه لباسم کش یو دست  شدم بلند
 .برن ینبودگ، از ب

 دنیبا دخودش رو انداخت داخل!  یسمت در رفتم که در باز شد و پسر به
شل و ول  یهاکه با قدم  یدمکش  یبلند ینِ چهرش نفسم رفت و ناخوداگاه ه

 :گفت  یتبه سمتم اومد و با عصبان

 دی؟ید یوالچته مگه ه -

 یهام به هم گره خوردن و با تحکم و نفرت آلفرد اخم  یمشک   یهاچشم  یدند  با
 :گفتم  زدیکه تو صدام موج م
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 !یهم بدتر  یوالاز صدتا ه -

تخت ولو بودن   یهام که رولباس  یدنانداخت و با د  یدورتادور اتاق نگاه   به
 :گفت

 !یشلخته هم که هست  -

 !نداره یربط  یچبه تو ه -

لبش رو داد باال و  یکرد و سر تا پام رو برانداز کرد و بعد گوشه  نگاهم دوباره
 :گفت

 یراست بگردسترا  جاینا  یا  ی،تا براش کار کن  یاتو رو دادم به مار  دونمینم -
 !یو حال کن

 رفتمیجلو، دو قدم م  اومدیکه م  یرو ندادم که اومد جلو! با هر قدم  جوابش
 !یدمرس یوار عقب که باالخره به د

 یگهکه تو دستش بود رو خورد. د  یجام یاتاز محتو یازد و جرعه زخندیپو
 !وجب بود یک تر از بود و فاصلمون کم یدهکامال بهم رس

 !کردمیجمع و جور م یشتر شده بودن و خودم رو ب یونم در  یکی هامنفس

 یداد! نگاهش رو یهکنار سرم تک یوار،د یرو باال آورد و رو یشخال دست
 !هام ثابت موندچشم یو در آخر رو یدصورتم چرخ یهاقسمت یهمه

از نفرت بلند  یدلم موج  یلحظه تو یک . کردمیخمارش نگاه م یهاچشم به
 !اومد؟یآدم بدم م ینقدر از اشد؛ چرا ان
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 :گفت  یزیلحن تمسخرآم با

 !یماالن با هم بود یاگه آدم بود -

 یستمدم و االن هم مجبور ندلم خدا رو شکر کردم که از نظر آلفرد آدم نبو تو
 !نحسش رو تحمل کنم یختکه هر روز ر

 !ها داشتمهبدم! برات برنام یادت یزاچ یلیخ خواستمیم -

که در باز شد و نگاه هر دومون   یارهرو به زبون ب یشبعد یجمله خواستمی
 .لبم نشست یرو یشد. مامان بود. لبخند یدهبه سمت در کش

 !بود یدهکه کنارم بود، به موقع سر رس  یل_هفت سایشاون ش یهمه مثل

وم ر بهکرده بودم و ناظم مدرسه رو یمدرسه خرابکار یکه تو یروز مثل
 !رو انتخاب کنه یهمتنب ینهوه خواستیبود و م یستادها

 !نشدم یهتنب یگهکرد و د  یو عذرخواه  یداز راه رس مامان

مامان متوجهش  که یزهت یقدرهام اونچشم ِی حالبرق خوش دونستنممی
کرد که آلفرد ازم فاصله گرفت و   یانداخت و اخم  یتمونبه وضع  یبشه! نگاه 

 !به من و مامان، از در خارج شد نگاهییمبعد از ن

که  رنگیی شب گلبه ِاون لباس یدر رو بست و به سمتم اومد. تو مامان
 !اومدیخوشش م یشده بود. چقدر بابا از رنگ گلبه یبابود، ز یدهپوش

رو  یگلبه یهاسلبا یشهبابا هم ید،خر  رفتیمیم یکه وقت  یادمههم  نوز ه
 !خریدیخاطر بابا همون لباس رو مو مامان هم به کردیانتخاب م
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لباس مامان  یادمه؛رو  دادنیبهم نشون م یشونکه از روز عروس  هاییعکس

 !بود یگلبه  ید،سف یجابه

 :گفت  یزبینیو با ر یستادا رومروبه

 گفت؟یم یچ  -

 .هاش انداختمو تو چشم  میدرو که به لباسش دوخته بودن رو باال کش  نگاهم

 .زدیم ربطیب  یهاحرف چییچه -

 :زد و گفت لبخندی

 !یمها اومدن. منتظرتمهمون یهمه -

 :یدمپرس دفعهیک که   یرونب رفتیم داشت

 اومده؟ یامل -

 !بودتر لبخندش پررنگ  بار ینبرگشت نگاهم کرد و ا دوباره

 :گفت  یو به آروم یدکش  یقیعم نفس

 !آره؛ اومده -

کرد و   یاخندهحالتم، تک  یدِن لبم نشست که مامان با د یرو یلبخند هوابی
 !یروناز اتاق رفت ب

 !یرونانداختم و از اتاق رفتم ب ینهنگاهم رو به آ  آخرین
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اظب بودم و مو  کردمیپام رو نگاه م  یو جلو  یینپا  رفتمیها ماز پله  آرومآروم

 !ینبلند، نخورم زم پاشنه یهاکفش  ینتا با ا

انداختم که  یسرم رو باال گرفتم و دور و اطراف رو نگاه  یین،پا یدمرس وقتی
 !یدمشد

شده بود!  یشهتر از همرنگش، جذاب یااون کت و شلوار سورمه توی
که فقط  یاسر جاش بود و چهرش هنوز هم پرجذبه بود. جذبه یششرته
 !یگهد کسیچه خودش بود؛ نه هختص بم

 ینا ینو حواسش به من نبود. من هم ب کردیبا چند نفر صحبت م داشت
 !! انگار که مسخش شده بوددیدمیفقط اون رو م یت،جمع

اول، شب تولدت  یکردم! دفعه  یاحساس پوچ  یمزندگ یتو بار یندوم برای
دونفره گرفته  ِک یجشِن تولد کوچ یک که جک برام   یبود. وقت  یمپونزده سالگ

هم  بار ینکردم! ا  ییاحساس تنها یدم،مامان و بابام رو کنارم ند یبود. وقت 
 .دوم بود یدفعه

 .یسن چییچدوم حس کردم که حس ه یدفعه برای

 !یزندگ  ینه مرگ؛ و نه حت  یداری؛نه خنده؛ نه خواب؛ نه ب یه؛گر   نه

 یبود! با مهربون  رگردوندم. مامانشونم قرار گرفت که سرم رو ب یرو دستی
 :لبخند زد و آروم گفت

 .یارنب یدنیبرات نوش گمیم ینجا بشبرو اون -
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 یینزدم و سرم رو پا یجون . لبخند کمینماشاره کرد که بش ییبعد به جا و

 .انداختم که شونم رو نرم فشار داد و بعد رفت

که   انداختم  یلن بغلبه سا  یکه گفته بود رفتم و نشستم. نگاه   ییسمت جا  به
 یانفرهمبل تک   یرو  یامشده بودن و ل  یدهچ  رنگ یزرشک   یهاگرداگردش، مبل

بود. خوب  یدهصورتش بود. هنوز من رو ند یچاشن ینشسته بود و پوزخند
رسوا  وشنگاهم رو شکار کنه تا جل خواستی. دلم نمیدهبود که من رو ند

 .بشم

 :گفت  یامکه ل  کردمیمفکر  یقدر به اون روزچرا ان دونمنمی

 !یارینم یاناسر آدر ییاز همون اولش هم برام مهم نبود که چه بال -

حرف رو زده بود، جوابش تنها پوزخندم بود که به چهرش  ینا یگهد یکی اگر 
 !برام مهم شده بود یام! اما حرف لپاشیدمیم

کرد   یاخندهبهش گفت که تک   یزیکه کنارش نشسته بود، چ  ییاز مردها  یکی
 !ردوندو سرش رو برگ

 !سرش همانا و رخ تو رخ شدنمون همانا برگردوندن

 ییصورتش خودنما یرو یشهکه هم  یپوزخندش محو شد و اخم یدنمد با
 !رفت یناز ب ،کردیم

 !نگاهش تنگ شده بود یفکر کردم که چقدر دلم برا ینبه ا لحظهیک 

 !شدیماوقات آروم  یکه گاه   نگاهی
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 خواستیهم دلم نم  یه خورده و از طرف شده بودم که نگاهمون به هم گر   شکه

هم جلوش سست باشم! سرم رو باال گرفتم و با غرور بهش نگاه کردم که اون
بود زد و جهت نگاهش رو   یهبه پوزخند شب  یشتر که ب  یو لبخند کج   یاوردکم ن

 !داد و دوباره مشغول گفت و گو شد ییر تغ

خودش رو  خواستیهم مثل من دلش مدوست داشتم. اونرو  غرورش
 !محکم جلوه بده

 .سالن حرکت کردم یشدم و به سمت گوشه بلند

 هاییدکل  یرو یهاش رو به آرومنشسته بود و انگشت یانوکه پشت پ  مردی
 !دادیحرکت م یانوپ ِی و مشک  یدسف

 یدنینوش  یهاکه داخلش جام  یبزرگ   ینیکه س  کردمیزدن مرد نگاه م  یانوپ  به
 .بود، جلوم قرار گرفت

از  یکیزدم و  ی. به زور لبخندیدمها رو داز گارسون یکیند گردم که بل سر 
 شدم یرهخ یانوها رو برداشتم و با رفتنش دوباره به پجام

من هم تلخ بود!  یمزه کردم. تلخ بود. خب زندگ رو مزه یدنیماز نوش یکم
دستم انداختم. جام رو   یتو  ِی به جام خال  یعد نگاه جرعه خوردمش و بجرعه

 .قبلم برگشتم یکه کنارم بود گذاشتم و به جا  یزیم یرو

! بعد از پاییدیو انگار که داشت دور و برش رو م کردیدور و برش نگاه م به
رو از حرکات  ینکرد که ا یپتا یزیرو درآورد و چ یلشچند لحظه، موبا

 .یدمهاش فهمانگشت
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 ن ییسرش رو پا رفت،یکه داشت م  یشد و به سمت در رفت و موقع بلند

 !بهش نگاه کنم یشتریگفت که باعث شد با دقت ب  یزیلب چ یر انداخت و ز

هاش ادامه داد و به سمت در نفس، به قدمرو باال گرفت و با اعتمادبه سرش
 .رفت یورود

موند و بعد از  رهیبهم خ یاآخر برگشت و بهم نگاه کرد! چند لحظه یلحظه
 !گرفته بود  یتمزدن! باز هم ر. باز هم قلبم شروع کرد به تند یروندر زد ب

 .گوش سپردم  یانوبه پ دوباره

 !خوردنیم یدنیو نوش کشیدنیم یگار ! ساومدنیو م رفتنیم هاآدم

 !رقصیدنیآهنگ م یتمهاشون )همراهاشون( همراه با رپارتنر  با

 .نظر داشتم یر شون رو زو حرکات کردمیهم فقط بهشون نگاه م من

رفت که لوگان و آلفرد نشسته   یزیبه سمت همون ماز کنارم گذشت و    مامان
 .بودن

پا انداخته بود و  یبه مامان بود که کنار لوگان نشسته بود و پا رو حواسم
 !کردیصحبت م

هم با تکون دادن   یچندگاه آورد و هر از    یینکه دستش بود رو پا  یجام  لوگان
 !خندیدیبلندبلند م یاو  کردیم ییدمامان رو تا یهاسر حرف

 یحرف  خیالییبا ب  اوقاتیبود و گاه  یشمواقع سرش تو گوش یشتر ب آلفرد
 !یشتو گوش کردیو دوباره سرش رو م زدیم
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 .کردنیتا زن نشسته بودن و با لوگان و مامان صحبت ممرد هم کنار سه  تاسه

داشت با تلفن صحبت  بار ینشد که ا یدهنگاهم به سمت مامان کش دوباره
 !کردیو انگار که فقط داشت گوش م خوردیتکون نماما لبش  کردیم

به من انداخت که احساس کردم فرِد پشت تلفن،   یرو بلند کرد و نگاه   سرش
گفت که با  یزی! سرش رو تکون داد و چکنهیداره راجب من صحبت م

 :که گفت  یدمفهم یخون لب

 !باشه -

 یاد،ه همراهش ببه لوگان گفت که لوگان بلند شد ک  یزیرو قطع کرد و چ  تلفن
 !ینهکرد که سر جاش بش  یشاما مامان راض

بابا هم  یشده بودم! برا یلوگان به خرج داده بود حرص یکه برا  یمهربون  از 
 کارها کرده بود؟  یناز ا

بود! مگه قرار نبود مامانم فقط  یمشکل یه جاینکه کرده بود! فقط ا  معلومه
 من و بابام مهربون باشه؟ یبرا

 !شد اما کامل پاک نشد رنگ زد. اخمم کم یو لبخند یستادم اروروبه مامان

 :گفت  یآروم به

 !یادنبالم ب -

دنبالش رفتم که دست راستم رو گرفت و  ینهشدم و آروم و با طمان بلند
 !دنبالش برم ترییشمجبورم کرد که با سرعت ب
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 .یمو هردومون وارد اتاقم شد یمها باال رفتپله از 

 !کردمی! با تعجب نگاهش مینمو مجبورم کرد که بشسمت تخت کشوندم    به

هردومون باال   یینهس  یو قفسه  زدیمینفس متند راه رفتنمون، نفس  خاطر به
 !شدیم یینو پا

هاش گرفت و دست ینبنگاهم کرد و صورتم رو  یآروم شد، با مهربون  وقتی
 !انشمهر مادر   ینوازش کرد! دلم ضعف رفت برا  یبا انگشت شصتش، به آروم

هاش بود چشم یکه تو یبرق  ین. اکردمیهاش نگاه مبه چشم خیرهخیره
 ی؟چ  یبرا یهاشک بود؟ گر 

 :ساکت مونده گفتم یدمد وقتی

 شده؟ یمامان چ  -

 یلرزون  یروش نشوند و با صدا یاهاش گرفت و بوسهدست یرو تو دستم
 :گفت

 !از جات جم نخور ین،بش جاینهم -

 :صورتم رو نگاه کرد و بعد لب زد یهابغض، تموم قسمت با

 !...ی! چون تو دختر منترسیینم چییچو از ه یهست  یقو دونمیم -

 !بشه یر اشکم سراز یجمله باعث شد تا چشمه همین

 !به زبون آوردنش نبودم یقحال الکه من تابه  یرینیش یه! کلممادر
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 :بغض گفتم با

 کردی؟یم یمخودتو ازم قا یچ  یبرا -

 :گفت  یبغضش رو قورت داد با ناراحت  کهینزد و بعد از ا یتلخ  لبخند

 !یبعد از هفده سال منو نخوا کردمیفکر م -

 !مامانم رو نخوام؟ قدر ظالم بودم کهان یعنیحرف مامان، دلم گرفت!  ینا با

 :یدمو با لبخند پرس یدمصورتم بود رو گرفتم و بوس یکه رو  دستش

 ؟یمون دارم مثل قبلنا دوستهنوز  -

 :به دستم داد و بعد گفت یزیر فشار 

 !یناول و آخر من یتون نداشته باشم؟ تو و بابات عشقادوست شهیمگه م -

کردم چونم رو سفت نگه دارم که از بغض نلرزه و بعد سرم رو کج کردم   سعی
 :و گفتم

 ی؟مامان  یشد یمیپس چرا با لوگان صم -

شون قرچ و قوروچ یصدا قدر محکم به هم فشار داد کهرو اون هاشدندون
 !یدمرو فهم

هر   یاز نوازش صورتم برداشت و هر دو دستم رو گرفت و باال برد و رو  دست
 :از نفرت درونش محسوس بود گفت یکه موج   یسه زد و بعد با لحندو بو

 خب؟  یا؛ن  یرونکه شد ب  یدلم. فقط هرطور  یز عز   فهمییرو م  یچ امشب همه -
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که عشق مادرانه   ید شد و سرم رو با مهرتکون دادم که از جاش بلن سری
گرفت.   یاتخت برداشت و شماره یو تلفنش رو از رو یدبود، بوس یشچاشن
 :هاش رو بست و آروم گفتجواب داد چشم یپشت خط  کهیناز ابعد 

 !تموم شد -

بعد تلفن رو قطع کرد! پشتش رو کرد بهم که از اتاق خارج شه. طاقت  و
 !داشتم یاز به آغوش مادرانش ن یدام و شدنداشت یحس خوب  یاوردم؛ن

صداش   زدیکه التماس و خواهش توش موج م  ییکه با صدا  رفتیم  داشت
 :کردم

 ی؟مامان  -

 !کلمه بود!مامان  یک  ینبرگشت و نگاهم کرد. انگار منتظر هم یناباور با

رو  یکیدل  تونستیم یبابود و چقدر ز یباساده چقدر ز یکلمه  یک  همین
 !گرم کنه

برگشتنش از جام بلند شدم و خودم رو بهش رسوندم و تو آغوش گرمش  اب
 !حل شدم

. دادیبهم فشار م  یشتر و خودش رو ب  کردیدستش پشت کمرم رو نوازش م  با
 :کردم و گفتم  یزیر یگذشتش، خنده  یهاانکار کردن یادآوریبا 

 ی؟مامانم یدید -

 :گفت  یکرد و به آروم  یاخنده متقابال
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 !یمن یز دختِر عز  ! من مامان توام و تو هم تک یدملم دگآره خوش -

و  یروناز در رفت ب یع هم سر که اون  یرونزدم و از آغوشش اومدم ب لبخندی
 !به جونم افتاده بود یدیدر رو پشت سرش بست. استرس شد

 !بود یعاد یز چخبره؛ اما همهچه ینمبب کردمینگاه م یروناز پنجره به ب مدام

 .هام رو بغل کردمکز کردم و زانو  یاو گوشه تخت نشستم روی

 تر یک و نزد یک بوق! داشت نزد ی! مثل صدااومدیم ینامفهوم صداهای
 !شدیم

 !شدیم تر واضح

 !بود یسپل یر آژ ی...صداصدای

 !و به طرف پنجره رفتم یدمتخت پر  یاز رو یجانه با

ها سرگردو    شدنیعمارت م  یجلو  یبا سرعت وارد محوطه  یسپل  هایماشین
عمارت  یو به طرف در ورود شدنیم یادهپ ینهاشون از ماشبا اسلحه

 !دویدنیم

افتاده بود  یرن،رو بگ یامل کهینترس از ا یشده بود و از طرف  یشتر ب دلشورم
 !به جونم

حالم خراب   ینم،زندان بب  ینجاتم رو گوشه  یفرشته  یگهد  یدفعه  کهینفکر ا  با
 !شد

 .هام گرفتمدست یت پناه بردم و سرم رو توتخ یوشهبه گ دوباره
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 .کشیدمیصدادار م یهاو نفس دادمیاسترس خودم رو تکون م با

 !کردیرو تار م یدمهام جمع شده بود، دکه تو چشم  اشکی

حرکات،   ینکه ا  دونستمیو م  شدیم  یشتر لحظه ببهخوردن بدنم لحظه  تکون
 !از استرسه یناش

رفت و با ترس نگاهم رو به در  یادماز  یچ ل همهکه به ک  با شدت باز شد در 
 .دوختم

! زدینفس مبود و نفس یستادهخون نشسته دم در ابه یهابا چشم آلفرد
 .بود یداخلش چ  دونمیپر دستش بود که نم ِی تا ُبطر دو

و نگاهش  لرزیدمیاز ترس کنترلم رو از دست داده بودم! فقط م دیگه
 !مزدیپلک هم نم یحت  کردم،یم

 سر تو بود؛ آره؟ یر ز یناا یهمه -

 :که زد زبونم قفل کرد و به لکنت افتادم  یحرف  با

 . ...من نه...من -

 !زبون قادر نبود که درست حرف بزنم اما

 :زد و گفت یدارحرص پوزخند

 کاسته؟یمن یر ز یاکاسه  یدمچرا زودتر نفهم مِن خر  -

 !ختاندایمبود که رعشه به دلم  یجور هاشحالت
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انداخت و به طرفم اومد که  ینزم یدستش بود رو رو یکه تو  هاییبطری

 !یگهد طرِف یک  یدمو دو یدمکش  یاخفه یغ ج

 !یستادروم ابهشد و رو یک بهم نزد دوباره

 یهم نامردکه پام رو بلند کردم که بزنمش! اون  یرههام رو بگدست  خواستمی
 !یواردم تو دنکرد و زودتر از من ضربه زد که با کمر خور 

کردم و دستم رو پشتم بردم تا کمرم رو   یاهام رو بستم و نالهدرد چشم از 
 .ماساژ بدم

اده از فرصت استف یع تخت بود رو برداشت و سر  یکه رو  یدرنگیسف یمالفه
 !خوابوندم  ینزم  یدست گرفت و رو  یک هام رو که پشتم بود، با  کرد و دست

از طرف من، فشار دستش رو  یبا هر حرکت  که ولم کنه، اما اون  کردمیم تقال
 !کردیم یشتر ب

هام بود و دست یپاش رو یگهرو روم گذاشت تا تکون نخورم! حاال د پاش
 !کنم  یکار  ونستمینم

زدم که دادش بلند شد و پاش  یرو کج کردم و ساق پاش رو گاز محکم سرم
گرفته بودم که قدر محکم پاش رو  . اما اونیارهرو تکون داد تا از دهنم در ب

 !پاش رو بکشه تونستینم

دهنم حس کردم، پاش رو ول کردم که شلوارش رو   یخون رو تو  یشور  وقتی
 !که پاره شده بود  یدمد

 !یدمرو د یتشسرخ شده از عصبان یهاردم که چشمرو باز ک هامچشم
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هام تو صورتم زد که از درد اشک تو چشم  یمحکم  یلیرو باال برد و س  دستش

 !جمع شد

! دادیبودنش م یخبر از عصب ینش،س یشدِن قفسه یینباال و پا تندتند
 :گفت  یادورگه یبا صدا فشردیدستش م یکه مالفه رو تو  طور ینهم

 !یتو چنگم یگهآره؟ هه...د ی؛در بر خواستییم -

 .شده بود یختهدر هم آم یاد،زنانه و فر  یهاو داد یغ تفنگ و ج یکشل صدای

 یبرا  یراه   یچاتاق بودم و ه  ینجاتم از راه برسه؟ گوشه  یفرشته  شهیم  یعنی
 !فرارم نبود

 !یرهمن رو بگ تونستیم رفتم،یکه م  هرجا

 .کرد  یدامالفه رو پ یلبه

 !بدتر بود ینکم نشده بود و ا  یتشهم از عصبان ذرهیک  حتی

آن گردنم رو گرفت   یککنم که    یدافرار پ  یبرا  یتا راه   شدمیم خیز یمن  داشتم
 !چسبوند یوار محکم به د و

 !حرکتش شکه شده بودم نفسم بند اومده بود از 

 !آوردیو راه تنفسم رو بند م  شدیم  یشتر هم فشار دستش هرلحظه ب  یطرف   از 

تکه کرد و هاش تکهکه مالفه رو باال آورد و با دندون شدمیخفه م اشتمد
 .انداخت ینزم یها رو روتکه

 !هام زل زدچشمکرد و تو   یشتر دستش رو ب فشار 
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 !کن پرنسسم  یخداحافظ  یابا دن میری؟یم یدار ی؟نفس بکش تونیینم -

 هامیهه ررو ب یژنو اکس یدمرو برداشت که با دهن باز هوا رو بلع دستش
 !رسوندم

رو برداشت و موهام   مالفه  هاییکهاز ت  یکیکه    دادمیدست گلوم رو ماساژ م  با
 !یدرو گرفت و از پشت کش

و دستم رو پشت سرم بردم تا دستش رو از دور موهام  یدمکش  یغیدرد ج از 
 !نداشت اییدهباز کنم اما فا

هام بست! رو دور چشم پارچهیکهرو پشت به خودش نشوند و همون ت من
 !و از ترس به سکسکه افتاده بودم کردیزوق مزده بود زوق یلیکه س  یطرف 

 یکردم و صدا یاد نالهمانندش، زد تو کتفم که از در سنگ  یهامشت با
 :یدمپرنفرتش رو شن یهقم باال رفت که صداهق

 !خفه شو -

هق آرومم پشت سکسکم و هق  یدهنم رو بست که صدا یگه،د یتیکهیک   با
 یغ که دوباره ج  ید، خفه شد! دستمال رو محکم از پشت کشپارچه هاییهال

 !ینزم یواتاق خوابوندم ر  یهام هم بست و گوشه! دستیدمکش  یاخفه

داره ازم  دادیهاش بود که نشون مقدم یهم بست و بلند شد و صدا پاهام
 !ینزم یرو یعیشدِن ما یختهر ی،باز کردِن دِر بطر  یدا! صشهیدور م

 ینمطمئن شدم که ا  یگهد  یدمزدن فندک رو که شن  یزدِن فندک! صدا  صدای
زده  یشرو آت من رو بسوزونه! تا به خودم اومدم، اتاق خواستیآخرشه! م
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اما  زدمیم یاد! فر اومدیاما صدام در نم زدمیم یغ بود و خودش رفته بود! ج

شده بود،   تهچشمم بس  یکه رو  یاما دستمال  کردمیم  یه! گر شدیصدام خفه م
 !شدیهام مسِد راه اشک 

 !انداختیاتاق بود، رعشه به دلم م یکه تو  یلیو سوختن وسا یشآت صدای

 یاتاق، چوب  ینا یزِ چو همه یز بود که تخت و کمد و م نیهمه بدتر هم ا از 
 !بود

حنجرم  کردمیبودم، گلودرد گرفته بودم و حس م که زده  هایییغ ج خاطر به
 !یشهداره پاره م

 !گرفتیکردن نداشتم! بدنم داشت از گرما ُگر م  یهجز گر به یاچاره دیگه

هام مشت ه سرفهک  کردمیو مدام سرفه م شدمیدود خفه م یاز بو داشتم
گم مر  یو هرلحظه منتظر فرشته رفتمی! داشتم از حال مشدیدستمال خفه م

 !کشیدمیبودم! من داشتم عذاب م

 یمرد یادفر  یخودم، صدا یهاو سرفه هایهو گر  یلسوختن وسا یصدا بین
 :گفتیکه با داد م  شنیدمیرو م

 !تو اون اتاقه یاناگرفته؛ آدر  یشاون اتاق آت -

 :گفتیکه با تاسف م  یکس  یصدا بعد و

 !یزهسوخته، هر آن ممکنه سقف بر  یگهجا داون -
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 یادکه فر   یمرد یاما ناواضح بود! صدا پیچیدیگوشم م  یتو یادهافر  صدای

 !یبا اقتدار؛ خشن و عصب یصدا یک آشنا بود!  یلیخ زدیم

 !هام صدادار شده بودو نفس کردیخس مخس هامریه

 !افتاده بودم و دست و پام هم بسته بود تحرکیاتاق ب  یگوشه

 !یماز زندگ یعادت کردم! شده جزئ  یمزندگ یبه بودِن درد تو یگهد به؛جال

داشت  یش! آتکردمیفکر نم چییچبه ه یگهو د شدمیم هوشیب  داشتم
خودم   یبود که با بدبخت   ینا  کردم،یکه م  یتنها کار  شدیم  یککم بهم نزدکم

 !رو بکشم عقب

 !خوردم یزیر به گوشم خورد که تکون یشهخورد شدِن ش یصدا هدفعیک 

رو به طرفم تکون  یشآت یهاکه پنجره شکسته بود، چون باد شعله انگار 
 !فهمیدمیرو از داغ شدِن پاهام م ینو ا دادیم

*** 

 《کل  دانای》

از ساختمان باال رفت تا  یه،بود، با کمک بق یختهکه به خودش آو  یطناب  با
 .برسونه یاناشاتاق آدر یه پنجرهخودش رو ب

که  یدکوب یشههردو پاش رو جفت کرد و به ش ید،ساختمان که رس باالی
که داشتن در آتش  یلیوسا یشد و رو یر شپنجره خرد و خاک ییشهش
 !پخش شد سوختن؛یم
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 !سوزاندیمش ر برهنه یهابود که سرپنجه یادز یقدرآتش ان حرارت

لباس   یهمراه خودش باال آورده بود رو باز کرد و رو  که  یآب   هاییاز بطر   یکی
 !رفت یشکنه و به دل آت  یریتا از سوختنش جلوگ یختفرمش ر

 !بکنه یهرکار اشمیزهیزهخاطر عروسِک ربود به حاضر 

 :گفتنیم بقیه

 !برهیدر نمآتِش سوزان، جاِن سالم به ینا یناز ب یاناآدر -

اون رو  ید! بادادینجاتش م ید! بادهیاون دلش روشن بود که نجاتش م اما
 !کردیخودش م یبرا

پوشانده شده بودن رو سپر  یانگشت چهار  یهارو که درش دستکش دستاش
 .رفتیصورتش کرده بود و جلو م

 !اتاق افتاده بود یگوشه  حرکتیب  ی،که مانند نوزاد  یدرو د آدریانا

 به سمتش رفت و اون صبرانهیبود. ب  یدهها نرسقسمت هنوز به اون آتش
 .بلند کرد ینزم یرو از رو

 !یدهساله که پرنسسش رو ند یهاسال کردیم حس

 !تنگ شده بود یشبرا یبدجور دلش

 :بگه یاه و به دنبزن یادفر  خواستیدست خودش نبود! دلش م حالش

 !کردم؟  یداشباالخره پ یدید -
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 !تمام وجود اون رو در بر گرفت و استشمامش کرد با

اگر سر و صورتش رو  شدیرفع و رجوع م یفقط کم ی،کم  اشیدلتنگ  شاید
 !نگریستیماهش رو م یو چهره زدیبوسه م وقفهیب 

 !زدیقلبش شاد بود و لبخند م یمصم از 

 یهمانم  یقعم  یاز چند وقت است، که لبخندکه پس  دانستیهم نم  خودش
 !شودیم یشهالب

 !فشارهیاون رو م گونهینکه ا  یستک  دانستیشده بود و نم یجگ  آدریانا

 !عطرش آشناست کردیحس م اما

داد اما هنوز هم  یصدود، عطر تلخش رو تشخ یکنندهخفه یوجود بو با
 !مطمئن نبود

 خواستیکند، دلش م  یدانجات پ  خواهدیم  کهینشاد باشد از ا  کهینا  جایبه
 !دخالص شو ترشیفکث  یهاو آدم یفکث  یایدن ینو از شر ا یردبم

نشود؛   ینرو گرفته بود تا دوباره پخِش زم  جانیب   یانایدستش آدر  یک با    لیام
 .کردیباز م یاناها و دهان آدراز دور چشم ها رودستمال یگرش،و با دست د

چشمانش   یکه دستمال از رو  یناما هم  شدیم  دود خفه  یداشت از بو  آدریانا
 !باز شد، نفسش قطع شد

 !باشه یامل ینا شدینامنظم کرد! باورش نم هاییدنشروع به تپ قلبش

 !سرگرد سالوادور، جلوش زانو زده بود  فرِم یونیبه    یهشب  فرمییونیکه با    لیامی
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 !یدجد یاهم مسئله باز 

 !سرگرد بود لیام

 !کندن نداشتزل زده بود و قصد دل یاییدر هاییلهآن ت به

شود و  یه جارک  خواستیشوق در چشمانش برق انداخته بود و نه م اشک 
 !نه برود

ست ها، دواون ی! اما هردوکشیدیداشت به هر سمت خودش رو م آتیش
 !رو از دست بدن یکدیگر  یهانگاه یو تماشا یرینش یلحظه یننداشتن ا

 یرو باز کرد و بطر   یاناآدر  یاست، دست و پا  یختنسقف در مرز ر  یدکه د  لیام
 .کرد  یحال یاناسر آدر یرو رو اییگهآب د

 :نفس گفتکرد و با نفس  رو دور گردِن خودش حلقه یاناآدر جاِن یب  ستاید

 !یمبپر  یدبا یر؛محکم منو بگ -

هم   یلی! خترسیدی! از ارتفاع میختر  یحرف، دلش ُهر   ینا  یدنبا شن  آدریانا
 !را گوش کند یام! اما ناچار بود که حرف لترسیدیم

 یشاز جا  حلقه کرد و او را  انایدستانش را دور کمر آدر  یامتکان داد که ل  سری
 .بلند کرد

 .را گرفته بود و منتظر بود تا بپرند یاممحکم ل آدریانا

 :گفتیبود و در دلش شماره معکوس م یستادهلب پنجره ا لیام

 . ...ده، نه، هشت -
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و سالم  یحتا صح کردیوصل شده بود، کمک م یامبه ل یکوپتر که از هل  طنابی
 .برسند ینبه زم

در خودش  یده،ترس یانداخت که مثل کودک  یاناییآدر یبه چهره یاه نگ لیام
! کردیکه از ترس براق شده بود، به او نگاه م  یمچاله شده بود و با چشمان 

 :اش زد و آرام گفتبه چهره یلبخند آرام یامل

 ی؟اآماده -

 ینابالفاصله بعد از  یامآماده نبود اما سرش را تکان داد که ل ینکهبا ا آدریانا
 !یداز ساختمان پر  یاناحرکت آدر

هم  یامو ل کردیفرو م یامرا در کمر ل یشهاو پنجه کشیدیم یغ ج آدریانا
 !فشردیو او را به خود م کردیتر مدستاتش را محکم یحلقه

گذاشت. نگاهش را به عروسِک   ینرا بر زم یشپاها یامو ل یدندرس ینزم به
 یرا که رو یاناآدر یموها یرمدوخت و با انگشتش، به ن یشرو یِش پ

که آغشته به جذبه و  یچشمانش را پوشانده بودند، کنار زد و با مهربان 
 :بود، گفت یمردانگ 

 !تموم شد -

دستانش را از دور گردن   یگذاشت و حلقه  ینرا زم  یشبا ظرافت پاها  آدریانا
بود که قدم را برداشت؛ اما هنوز قدم دوم را برنداشته  ینباز کرد و اول یامل

 !خوردیدور سرش چرخ م یاحس کرد دن یالحظه یشل شد! برا یشهازانو

 !کرد و او را گرفت  دستانش را دورش حلقه یاممرز افتادن بود که ل در 
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و نفسش با زحمت وارد و خارج  یستحالش مساعد ن یاناکه آدر دیدمی

 !شودیم

 :گفت  یامکه لباز کرد   یامطناب را از دور کمر ل ییرهگ  ،یان ج سرگرد

 زنده بود؟ یدید -

 :زد و گفت یلبخند جانی

 !سرگرد گمیم یک بهتون تبر  -

 یمارستانرا به ب یانارا به سمِت آمبوالنس برداشت تا آدر یشهاقدم لیام
 .برسانند

 !رسیدیکتاب داستان داشت به صفحات آخرش م  این

 !خوردیبست مهم داشت به بنهجد خیابان

شده بودند و حال داشتند با  یر بودند، دستگ یمهمان که در  یکسان  یهمه
 ینا ِی تماشاچ  یانا! آدرشدندیم یتهدا یسپل هاییندستبند به سمت ماش

 !قصه بود

 !دارند یخوش یانها پاقصه یهمه

 !هم نداشت یچندان خوش یانداستان، پا ینا اما

خند به او با پوز  یاکه مار  بردندیم یسپل ینرا با دستبند به طرف ماش لوگان
 !بار به او انداختخفت یو نگاه  یستادا ینهشد! دست به س یکنزد
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شوهرمو ازم  یشبودم! هفده سال پ یالحظه ینسال منتظر همچهفده -

 !یعوض یتباه کرد یموو جوون یزندگ  ی،دخترمو ازم دور کرد ی،گرفت 

ده، ش  اشیکه وارد زندگ   یزن   دانستیشده بود! نم  یرهعجب به او خبا ت  لوگان
دستانش   یر ز  یش،که هفده سال پ  دانستینم یاست! هه، حت   یلیامهمسر و

 !را نکشتند یامار

 :با نفرت ادامه داد ماریا

 یشکه هفده سال پ  یهمون  یلیام،! زن ویامنه؟ من مار یممن ک دونیینم -
 یو زنشو آورد  یش! کشتیخواهرش ازدواج کن  نذاشت با  ینکهکشتش بخاطر ا

 !تا بردت بشه

آمده بود که او   یادش! حال  شدیم  تر یو عصب تر ینلوگان، هر لحظه خون  نگاه
 !که بود

پدرش به دست لوگان کشته شده، شکه شده بود و  ینکها یدناز شن آدریانا
 !شدندیم یجار یگریپس از د یکی یشهااشک 

او را به سمت آمبوالنس  خواستیدر هم گره خورده بود و م یامل هایاخم
که  دادی"نه" نشان م یو با کلمه فشردیرا م یراهنشپ یانارببرد؛ اما آد

 !به آمبوالنس برود خواهدینم

 :لب زد یبا ناباور لوگان

 !یآشغاِل عوض -
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و  هل داده شد  ییناز سربازها به پا  یکی، سرش توسط  حرف  یناز گفتِن ا  بعد

 !منتقل کردن یسپل ینبعد اون رو به ماش

نگاهش رو به آسمان دوخت که  ریخت،یم آرام اشک کهیدرحال آدریانا
 !چشمش به آلفرد افتاد که با اسلحه مادرش رو نشانه گرفته بود

 :زد یادفر  جانییب  یصدا با

 !مامان -

عصابت  ایکرده بود و گلوله به بدن مار  یک شده بود! آلفرد شل یر د یگهد اما
 چپ؟ ایبود که قلب، طرف راست است  یر با خودش درگ یاناکرده بود! آدر

 یوجود نداشت! مادر یاییمار یگهبه قلب او خورده بود و د یقاگلوله دق  اما
 !هم وجود نداشت

 !ریختیو اشک م زدیصحنه، بلندبلند زار م ینا یدنبا د آدریانا

خودش فشرد و چشماش  یینهسرش رو به س یانا،حال نزار آدر یدنبا د لیام
 !رو بست

! دویدیم مهابایاما اون ب  دادن؛یفرد مکردن رو به آل  یستدستور ا هاپلیس
 !به او نخورد و در آخر فرار کرد یااما گلوله کردند؛یم یک به سمتش شل

دنبال آلفرد بره و تقاص کارش رو بده، چون بهتر از هر   خواستیدلش م  لیام
 یندخترک رو با ا تونستیآلفرد با خبر بود؛ اما نم هاییکاراز کثافت ی،کس

 !بذاره حالش تنها



  

 
242 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
 یجاهاش رو بههاش بودن که گونهو اشک  لرزیدیها ممثل دختربچه آدریانا

 !کردنیمادرش نوازش م

به روح و  یدیشد ِی بود! فشار عصب یسهم هنوز خ یاناسرد بود و آدر هوا
 !دروانش وارد شده بو

 ِی ناگهان  یدِن قاتل پدرش؛ کشته شدِن مادرش؛ فرار کردن آلفرد؛ د شناختن
 !یامل

بشه و چشماش تار! و در آخر  یاهس یاشموجب شد تا دن هاینا یهمه
 !شد هوشیب 

*** 

 《آدریانا》

خورد  یمسرم بود مستق یکه باال  یدیرو باز کردن که نور المپ سف هامچشم
هام چشمم که باعث شد دوباره چشمم رو ببندم! چندبار پلک زدم تا چشم  یتو

 .به نور عادت کنن

که   یادب یادم( بشه و ی)بازگردان  یکاوریتا مغزم ر یدشطول ک اییقهدق چند
 !سر مامان اومده! مامانم رو آلفرد زد ییچه بال

 !یعوض آلفرد

موهام گم   یشد و البهال  یاز چشمم جار  یاشک   یرو بستم که قطره  هامچشم
رو پشت دستم  یدیدست چپم رو ببرم باال که سوزش شد خواستمیشد! م

 !دحس کردم! سوزِن سرم بو



  

 
243 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
 !کرده بود! تعجب کردم  یر ببرم باال که گ خواستمیراستم رو م دست

رو لبم  یو بغض لبخند یهگر   ینسرم رو بلند کردم و نگاه کردم، ب یوقت  ولی
 !نشست

خوابش برده بود!  یجوربود و همون یدهبود که دستم رو سفت چسب لیام
 !کردیگرمش با دستم برخورد م  یهادستم کنار سرش بود و نفس

 !کردیترش مکه بامزه  یک اخم کوچ یک خواب هم اخم داشت!  یتو حتی

 .یدمچونش کش یشصتم رو بلند کردم و نرم، رو انگشت

و   یدمکت متوقف شد و دستم رو عقب کشخورد که انگشتم از حر   یزیر  تکون
 !سرم رو به خواب زدم

شنوه و صداش رو ب یامکه با خودم گفتم االنه که ل  تپیدیقدر تند ماون قلبم
 !بشم یع ضا

 !کنهیهاش بازه و داره نگاهم مکردم چشم  حس

بستش رو  یهاهاش رو باز کردم که در کمال تعجب چشماز چشم یکی الی
 !یه! حتما توهم زدم! عوارض چند ساعت خواب طوالنیدمد

 .یدمچونش کش یانگشت شصتم رو باال بردم و رو دوباره

 !مامان افتادم یادهم  باز 

 !یستعادالنه ن ینکنار دخترش باشه؟ ا  یددر فقط هفت سال باما یه یعنی

 .یوفتماون صحنه ن یادواسم رو پرت کنم که به ح خواستممی



  

 
244 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
لب و چونش رو  ینِ ب ِی شدم. انگشتم رو باالتر بردم و گود یرهچهرش خ به

 .نوازش کردم

لبش غنچه شد و نوک انگشتم  دفعهیک که   کردمیبه صورتش نگاه م داشتم
 !یدسرو بو

 یده! فهمافتاد افتاد،یم یدکه نبا  ی! اون اتفاق یدمترس دستم رو عقب کش با
 .کنمیبهش زل زدم و دارم نازش م ساعتهیمبود ن

 یداری؟ب یدید -

 ینِی و به پاهام دوختم. سنگ یدمرو باز کرد و نگاهم رو ازش دزد هاشچشم
 !کنم  یکار  تونستمیاما نم کردیم یتمنگاهش اذ

دست گرمش گرفت و  ید کرد و راست نشست و دستم رو تورو بلن سرش
 .آروم پشتش رو نوازش کرد

 .شدمیداشتم نگرانت م یگه. دهوشییتا حاال ب  یشباز د -

 .هام جاخوش کردلب یرو یرنگ کم  لبخند

رو فراموش کنم و  یشکوتاه باعث شد اتفاق چندلحظه پ  یجمله یک  همین
 :بشم و بگم یرههاش خبه چشم

 . ...مامانم میال -

لبم گذاشت و مهر  یاون نذاشت که ادامه بدم و انگشت اشارش رو رو اما
 :هام زدلب یسکوت رو رو
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قدر مهربون بود که االن مطمئنم کنار ...اون االن جاش از ما بهتره! انیسه -

 !خدا نشسته

 !هام دست خودم نبوداما کنترل اشک  کردیآرومم م هاشحرف

 یهام رو پاک کرد و بعد با صداال آورد و آروم اشک دستش رو با یکیاون
 :گفت  یوارزمزمه

 !...یداتومروار ینا یز نر  -

 :زدم که آروم گفت یرو بستم و لبخند هامچشم

 !آره...بخند -

 :هام بسته بود گفتمکه چشم  یطوراز چندلحظه همون بعد

 ی؟تو با مامانم در ارتباط بود -

 :و آروم گفت یدکش  یقیمفشرد و نفس ع ینرم رو به دستم

باند  یه ینفوذ تو یسرگرد برا یه یشقصه برات بگم! چهار سال پ یهبذار  -
که به عنوان   یپسر  ینهجدهم، انتخاب شد! ا یابونمخوف به اسم گنگ خ

 یسکه رئ  ییشد تا جا یک باند نزد یکم به اعضاانتخاب شده بود، کم ینفوذ
که داشت   ییکارها  یشتر اد کرد و ببود، بهش اعتم یماباند که اسمش لوگان ل

ما با افراد عمارت  یقصه ِی نفوذ ینراستا، ا ین. تو همسپردیرو به اون م
طلب و شخص جاه یهکه آلفرد   یدکم فهمکم  .یالوگان آشنا شد. آلفرد و مار

 یضقاتِل مر  یهبود! فرد شناخته شده  یههست و لوگانم که  یجان  ِی روان  یه
آب، ول کِن  یر نکنه ز رودماغش بشه! تا سرش  یمونفر  یک بود  یکه کاف 
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افراد اون عمارت فرق داشت. مهربون بود!  یبا همه یا،! اما ماریستماجرا ن

اون  یچهار سالم تو یاون زندگ  یمادر رو تو یه ی! جافهمیدیحرف آدمو م
 یه یدمار داشتم و رفتم تو اتاقش، دروز که باهاش ک یهعمارت، پر کرده بود! 

کرده   یهکه نفهمم گر   کردیم  ی! سعیههاش اشکعکس تو دستشه و چشمقاب  
 یکرده. چون اندازه  یهشدم که بهم بگه چرا گر  یچشموفق نشد. پا پ یول

رو سرم خراب   یادن  یدمرو د  یشاشک  یهاچشم  یمامانم دوسش داشتم و وقت 
دختر داره! گفت پونزده ساله از دخترش دوره. گفت اون  یهشد! بهم گفت 

که تو عمارت لوگانه،  ینداره! گفت از وقت  شجز پسر عمورو به کسیچیه
! یادبشه بهش فشار م یک بهش نزد تونهینم یوقت  یدورادور مراقبشه ول

مراقبش بود!  دخترشو دوست داشت که براش بپا گذاشته بود و یقدراون
! هم کشتنشیکرده وگرنه م  یکار  ینهمچ یامار دونستنیلوگان و آلفرد نم

دو سال  یکیها بود! حرف ینتر از اماهر  ماریا یودش رو هم دخترشو. ولخ
وارد باند شده! ته و  یدختر به عنوان نفوذ یه یدگذشت که سرگرد فهم  یگهد

 یلتو موبا یا! دختر ماریاسترکه اون دختر، دختِر ما  یدتوشو که درآورد فهم
 یبکشنش! ول  استنخویبودن و م  یدهگذاشته بود و اونا هم فهم  یابآلفرد رد

خودش!  یشپ یارهما با هزار جون کندن تونست او دخترو ب یقصه ِی نفوذ
آلفرد اون رو   یو با تموم وجود نگران دخترش بود. وقت   دونستیم  ینوا  یامار

! یوفتهن  اییگهتا دست کس د  یددخترش رو خر   ایفروش، مار  یگذاشته بود برا
 !یارندر ب اباند رو از پ یستن اعضاما تون یقصه ِی بعد هم با کمک دوتا نفوذ
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بود و قصد خشک شدن نداشت! با اتمام  یدهاشکم جوش یهم چشمه باز 

آروم که  یقدر. آروم شده بودم! اونیدمرو باال کش ینیمهاش بحرف
 !خوابم ببره خواستیم

 :لب گفتم زیر 

 یسی؟تو پل -

 .آره -

 سرگرد؟ -

 .ینفوذ -

هام که مطمئن بودم چشم یدندم که با دهام رو باز کر زدم و چشم لبخندی
 :کرد و گفت  یسرخ شدن اخم یهخاطر گر به

 !یکن  یهگر   یحق ندار یگهد -

 !گرفتیخندم م دیدمیاخم و اقتدارش رو م وقتی

 !نگرفته بود یاداهش کردن رو بشر خو ینبود! ا جالب

 یقیهاش رو بست و نفس عمزد و چشم یهم لبخندلبخند زدم اون وقتی
 .یدکش

 گفته بود دلت برام تنگ شده؟  یامار -

 !روم یختنر یخسطل آب  یهکردم   حس
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 !کردییناز و نوازشم م یاالنم که داشت  -

 !یروننه ببود از حدقه بز  یک هام نزدواقعا هنگ کرده بودم و چشم دیگه

 چرا؟ -

 :لب زدم یاز مکِث طوالن  بعد

 چرا؟ یچ...چ  -

 یه؟چ یکارات برا  ینا -

 :از دست داده بودم تکلمم رو قدرت

 !...من...من -

 !دوست دارم -

دوست دارم از جانب تو چقدر برام  یکلمه یدِن شن دونستییکاش م ای
 !بخشهلذت

نگاهش کردم!  یبست و با ناباور یخهام رو گفت، خون تو رگ ینا وقتی
 !لرزیدیزده بود و م یخهام دست

 :گرمش فشرد و گفت  یهادست یسردم رو تو هایدست

 !دوست دارم یلیمآره دوست دارم! خ -

 :گفت  یاز مکث  بعد

 !...! بگویبگ  یتر بتون فکر کنم حاال راحت -
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 !م جدا کردکلمه بود که روح رو از کالبد  همین

 《!بگو》

 بودم! من دوسش داشتم؟ یجگ  هنوز 

 !برام مهم شده بود کردم؛یبهش فکر م شدم؛یم نگرانش

 مگه نه؟ ه؛یگداشتن ددوست یعنی هاینا یهمه

باز شد و دکتر به همراه پرستار وارد اتاق شدن. از خدا ممنون بودم که از  در 
 !کردم  یدانجات پ یامخمصه ینهمچ

 :که کنار گوشم گفت  یدمکش  یستم و نفس راحت رو ب هامچشم

 !نجاتت دادن یناا دفعهینا -

 !دلم جمع شده بود یتو یادن یهااز تموم حس تلفیقی

 !یاماعتراِف ل ِی خوشحال یش؛ِن مامان؛ استرس چند لحظه پاز دست داد غِم 

رو پشت دستم حس کردم که از درد باعث شد  یدیسوزش شد دفعهیک 
 !بکشم یغیج

 یو نگاه  یرونب یددستم رو از دسِت پرستار کش یغمج یصدا یدِن با شن لیام
 :گفت  یتبهش انداخت و بعد با عصبان

 ی؟سرم بکش یه یستین بعد از شصت سال درس خوندن هنوز بلد -

 !دکر ینگاه م یامبود و به ل یستادهمات و مبهوت ا پرستار 
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دستم  یو رو یدکش  یروندست پرستار بود رو ب یکه تو  یچسب زخم لیام

 :یدچفت شدش غر  یهادندون ینچسبوند و بعد از ب

که   یسر خودت و اون استاد  ییچه بال  دونستمیشده بود که م  یشاگه طور -
 !یارمداده ب یادت یدنوسرم کش

 :که از بهت دراومده بود؛ نطقش باز شده بود  پرستار 

 . ...درستآقا  -

خفه شد و از اتاق  ید،رو د یامل ِی نگاه برزخ  ینگاهش کرد که وقت  یز هم ت لیام
 !یرونرفت ب

 :کرد و گفت  یابود خنده یانسالم یکه مرد  دکتر 

 !یاسرگرد اعصابم ندار -

 :امه دادکرد و اد  یاخندهبعد تک  و

 .شهینم یزیشنترس چ -

 :گفت  یناتشو بعد از معا کردیم ینهبا آرامش معا دکتر 

بهتره تا فردا  تر،یشب یناناطم یبرا یخب؛ خب! حال شما هم که خوبه ول -
 .باشه یبستر 

خارج بشه  کهینبه سمت در رفت و قبل از ا یش،پزشک هاییهاز توص بعد
 :گفت

 !داده سرم بکشه، منم یادپرستار  که به اون  یدر ضمن، استاد -
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 .یرونو رفت ب یدبعد خند و

و با حالت  یدتو موهاش کش یدست  یامخنده که ل یر رفتن دکتر، زدم ز با
 :گفت  یابامزه

 !...عجب -

! یبرهنشست. دوباره قلبم رفته بود رو و یصندل یبرگشت و رو دوباره
 !کنه  یلهدوباره پ ترسیدمیم

 خب؟ -

 !یمنتظرم تو بگ  یعنیکه گفت،   یخب این

هم که از  یکنم! با شناخت   کار یچ  دونستمیخشک شده بود و اصال نم دهنم
 !یستکن نکه ول  دونستمیشازده داشتم، م ینا

 !و جنا و لوکاس و جک و ژنرال، وارد اتاق شدن یمیبا شدت باز شد و ج در 

وول   بودم، تو جام  یدهکه دراز کش  یطورو همون  یدمکش  یغیج  یحالخوش  از 
 !خوردمیم

گذاشت و ژنرال هم با تکون دادِن سر جواب داد.   یبه ژنرال احترام نظام  لیام
که تو  طوریین. همیدمن رو به آغوش کش وقفهیجک به سمتم اومد و ب 

 :بغلش بودم گفت

 !چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ دونییدلم. م یز سالم عز  -

 .طورینمنم هم -
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 :گفت  یمیکه ج  یمبود خودمون غرق یحال و هوا تو

 !ور به ما هم برسهبرو اون یاب -

 :دست داد و گفت یامازم جدا شد و بعد با ل جک 

 .یسالم سرگرد؛ خسته نباش -

 .لب گفت یر ز یسالم کرد و ممنون  لیام

 :و بلند گفت یستادروم ابهرو جیمی

 پرنسس؟ یچطور -

 !خنده یر بعد زد ز و

 !یارهآلفرد رو در م یادا دونستمیگرفته بود چون م  خندم

 یمیبود که با اخم به ج یاموسط فقط ل ینو ا خندیدنیها هم مبچه یبقیه
 :و گفت یاوردو در آخر طاقت ن کردینگاه م

 !هم ازت کم کننا درجه یه یعیترف یجاکنم به  یکار  یهسرگرد نذار  -

 :گفت  یامبه لرو یجمع بلند شدکه جم یخنده یصدا دوباره

 !ی؟روش حساس جوریینکه ا  یهنکنه خبر  -

دعوا بشه جنا به سمتم اومد و  کهینبرد که قبل از ا یز خ یمیسمت ج لیام
 .بغلم کرد و بعد با لوکاس دست دادم

 :هم سالم کرد یامبا من دست داد به ل کهینبعد از ا لوکاس



  

 
253 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
 !سالم داداش -

 !کردم  هنگ 

 داداش؟

 :گفت  یمیکه ج  کردمینگاهشون م یجیگ  با

 !یدنره پت و مت به هم رسدوبا ا؛یب -

 :گفت  یامکه ل  کردمینگاهشون م باز یمهبا دهن ن بار ینشدم و ا تر گیج

 !تِر بندهسرگرد لوکاس سالوادور، داداش بزرگ -

 . ...شما دو تا یعنی -

 :زدلب یبا لحن جد لوکاس

 !یمبا هم داداش یامبله ُستوان؛ من و ل -

 .شدم یرهزدم و بهشون خ لبخندی

 !نبود یههاشون به هم شبرهچه اصال

 !! جالب بودندندهیک ! هر دو خشن؛ مغرور؛ غد و ییهاداداش چه

 ِی شدم و با احترام بهش سالم کردم. با مهربون   خیز یمبه سمتم اومد که ن  ژنرال
 :داشت گفت یشهکه هم  یاپدرانه
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 یتبا موفق هاتیتمامور ییهمثل بق یتممامور ینستوان. ا یخسته نباش -

 دونمیبود و م هاتیتمامور ییهتر از بق. هرچند سختیرسوند یانبه پا
 !یشد یتاذ

 !یسممنونم رئ -

 .رو با لبخند داد جوابم

*** 

 ساعت،یمن ینا یها عزم رفتن کردن. توگذشت که بچه ساعتییمن حدودا
زدم؛ شصتم خبردار   ی. لبخندشدمیجک به جنا م  گاهِ یگاه و ب   یهامتوجه نگاه

ها فرق نگاه ییههاشون با بقهست! چون نگاه چیزایییه ینشونکه ب شد
 !داشت

 :گفت  یمیج یهو

 یش. اولش که گفتن آتیمشما رو نجات بد یماومد یشبخانوما ما د خانوم -
 . ...هرکول ینبعد هم که تو بغِل ا ی،گرفت 

بده دستش رو  یژنرال سوت  یو ممکنه جلو یهاوضاع خطر  یدکه د جک 
 :و به زور به سمت در کشوندش یمیت کمر جپشگذاشت 

 !استراحت کنه یاناکه آدر  یمما هم بر  یگهخب د -

که بود،   یجک هرجور  یولش کنه ول  گفتیم  یادخترونه  یهم با صدا  جیمی
 .یرونبردش ب
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 :و گفت یدخند ژنرال

. امشب رو استراحت کن و فردا شییدخترم دکترت گفت فردا مرخص م -
 مونه؟یم یشتامشب پ ی. فقط ک خودت یبرو خونه

 :گفت  یامبگم ل یزیچ کهیناز ا قبل

 !مونمیم یششمن پ -

 :داد زد یروناز ب یمیزدم که ج لبخندی

 !کنینیدارن شما باور نم یبا هم سر و سر  یناا یگمم -

 :با خنده گفت لوکاس

 !برهیرو م ما یآبرو ینکه االن ا  یمبر  -

. یمبا هم تنها بود  یامو رفتن و حاال من و ل  کردن  یها هم خداحافظ بچه  یبقیه
 .کردیحالم ملبش بود که خوش یرو یخنده

 یه تک یصندل ِی به پشت  یاکنار تخت نشست و با حالت مردونه  یصندل روی
 .شد یرهداد و بهم خ

واسه خالص شدن از دست   یراه   یگهد  یوفتم،ب  یر گ  دفعهینکه اگر ا  دونستممی
 .کردمیم کارییهدم خو یدندارم! پس با یامل

 :و گفتم یدمکش  یساختگ  یخمیازه

 !یادمن خوابم م یگه،د یمبخواب -
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 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 آره؟ یادخوابت م -

 !یلیخ -

 :و گفت یدخند دوباره

 !یدر بر  یرشاز ز یخوب بلد -

هام رو بستم. دروغ چرا؟! اصال خوابم ها و چشمرو زدم به اون راه سرم
 .بمونم یدار تا خود صبح ب خواستیم و دلم اومدینم

که دقت کردم   یشتر ! بکنهیموهام حرکت م یداره رو یزیچ یهکردم   حس
 !کشهیموهام م یهاش رو روانگشت یکه داره به نرم  یامهل یدمد

 .شستلبم ن یرو ینامحسوس لبخندِ 

 !یدمخودم د یرو رو یرشباز کردم که نگاه خ یکمرو  هامچشم

 .شکستیهامون منفس یاتاق رو صدا سکوت

 .رو کامل باز کردم و بهش زل زدم هامچشم

 :گفتم  یرلبزد که ز لبخندی

 !برهیخوابم نم -

 !برام حرف بزنه خواستی! دلم مکردیو فقط نگاه م گفتینم چیزی
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 یهاش چ چشم فهمیدمیموقع مداشت، تا اون یرنویسنگاهش ز کاشای
 !گنیم

 !یدهنخواب که دو روزه  زدیداد م هاشچشم

 :لب زدم آروم

 ی؟بخواب  خوایینم -

شکمم بود رو گرفت و کنار بدنم قرار داد و   یدستم رو که رو  یحرف   یچه  بدون
 !هاش رو بستبعد سرش رو روم و چشم

 :بستم گفتم یهارو بستم و با همون چشم هامچشم

 زنی؟یچرا حرف نم -

 :لب زد یادورگه یهمون حالت، با صدا تو

 گم؟ب یاز چ  -

 گفت؟یم یچ  از 

 !دونستمیهم نم خودم

 !مهم نبود یو چ  یحرف بزنه؛ از ک  خواستیدلم م فقط

 .خوابم ببره کهینا یدرو بستم به ام هامچشم

 !نبرد که نبرد ولی

 !موندم یدار دم صبح ب تا
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 .کردم  یکه احساس تشنگ   شدیکم داشت روشن مصبح بود و هوا کم دم

. یامسر ل یر بذارمش ز شم،یبلند م یداشتم تا وقت سر خودم بر  یر رو از ز بالش
 :سرش رو بلند کرد و با اخم گفت یامل عهدفیک شدم که  خیز یمآروم ن

 ی؟بر  خواییکجا م  یه؟چ -

 !یدهش معلوم بود که نخوابچهره از 

 :به روش زدم و گفتم لبخندی

 یدی؟چرا نخواب -

 :د گفترو در کرد و بع یشرو از هم باز کرد و خستگ هاشدست

 !برهیخوابم نم -

 :یدکردم و بلند شدم که پرس  یآروم یخنده

 کجا؟ -

 .آب بخورم خوامیم -

 .یارمخودم برات م ینبش -

 .بدنم خشک شده رمیخودم م خوادینم -

اتاق بود رفتم. درش رو باز  یکه گوشه  یکیکوچ  یخچالشدم و به سمت  بلند
خودم  یرو برداشتم و برا یوانیآب رو برداشتم. ل ییشهکردم و از داخلش ش
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گر کارهام نظاره یاممدت، ل ینو تو تموم ا یدمسر کش نفسیک و  یختمآب ر

 !بود

 :گفت  یامگذاشتم که ل  یخچالرو داخل  شیشه

 !یسمسهامروز کر  -

 .اومدیبرف م یسمس،سال کر  هر 

 !امسال هم اومده باشه شاید

رفته بود. کف دستم رو خار گب یشهو پرده رو کنار زدم. ش یستادمپنجره ا کنار 
 .حرکت دادم که بخار پاک شه یشهش یآروم رو

 .کردنیم ییها خودنمانور چراغ یر برف، ز یهابود و دونه یشگرگ و م  هوا

*** 

 . ...قصه بگو یمبرا"

 . ...از عشق ایقصه

 . ...سرنوشت یک شروع  از 

 . ...زمستان ِی سرد از 

 . ...دستانت یگرما  از 

 . ...یباستگو تا باور کنم که قلمت زب یاقصه برایم

 . ...به دست تو نوشته شد امیباور کنم کتاب زندگ  تا
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 . ...یبگو از شِب سرد زمستان  ایقصه

 . ...برف رقصانند یستالهزاران کر  یشسوکه آن  یآلودمه ییشهش از 

 . ...که در انتظار ورودت نشسته  یدیجد یایدن از 

 . ...زندیبرق م یالحکه چشمانش از خوش  یزندگ  از 

 . ...کشدیکه انتظارت را م  یحالخوش از 

 . ...زندیپرسه م یحوال یندر ا یزندگ  رویآن

 "!...یابرا در آن

*** 

که   یدمقلب رو کش یک راسِت  ییمهرو باال بردم و با انگشت اشارم، ن دستم
 !یستادهکنارم ا  نفر یک حس کردم 

 .یدقلب رو کش یهیگد یمردونش رو باال آورد و نصفه دست

 :گفت  یرلبدست گرمش گرفت و ز یکه تموم شد دسِت سردم رو تو  کارش

 !یزمسال نو مبارک عز  -

 !سال نو تو هم مبارک -

 . ...یهست  یکاف   یاتو برام از تمام دن و

*** 

 سال بعد تابستاِن 
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هم مثل  دفعهین. اگر اگشتمیبود م یدهکه برام خر  یادنباِل حلقه در دربه
 !یختهقبل نکنمش تو انگشتم، خونم رو ر یهادفعه

 :خواب نشست و گفتتخت یدر رو باز کرد و اومد رو جنا

 ی؟کرد  یداششد پ یچ  -

 :گفتم  یرو به سرم گرفتم و با سردرگم دستم

 !نه -

 :گفت  یطنتکرد و با ش  یاخنده جنا

 !یستقدر شلخته نخوش به حال جک که زنش ان -

چقدر شلخته و نامرتبه   دونستیفقط خدا مکردم!    یالیشخوشبه خ  ایخنده
 !و بس

 !زدیبرق م چیزییهافتاد که  یز م یر به ز نگاهم

 !کردم  یداشسمتش و برش داشتم. حلقم بود؛ باالخره پ رفتم

 :زدم و گفتم لبخندی

 !کردم  یداشپ -

 !ها منتظرنبکن دستت که بچه یپس زود -

 .یمخارج شدبا جنا از اتاق  رو تو انگشتم کردم و بعد حلقه
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که حاال مال جفتمون بود،  یامعمارِت ل یاطو تو ح یمزد یرونخونه ب از 
 !یستادیما

 یامداده بودن که با رفتِن ما، ل یهتک هاینو لوکاس به ماش یامل یمی،ج جک،
 :گفت  یزبینیبه سمتم اومد و با ر یتبا لبخند و جد

 دستتو؟ ینمبب -

 :گرفتم و نشونش دادم و گفتم  زدم و بعد دست چپم رو باال یضیعر  لبخند

 !نرفته؟ یادم یدید -

 !یدزد و بعد دست چپم رو گرفت و بوس لبخندی

 . ...ها انداختمبه بچه نگاهی

 !بودن یکتو ج یک و جنا با هم ازدواج کرده بودن و حاال ج جک 

 .و لوکاس تک بودن یمیو حاال فقط ج یمهم با هم بود یامو ل من

 !یمبا هم آشنا شد که گذشت،  سالییک  ینا توی

 یکیموننفره که اگر    یشش  یِپ اک  یک   یم. شده بودیمکرد  یزندگ   یم؛شد  دوست
 !یممون فلج بودنبود، همه

 !بخش بودچند نفر لذت ینو رفاقت با ا یدوست  چقدر 

 !یمشده بود زندگ یکیشونداداش تخس که  دوتا

 !رو باهاش گذروندم یمو نوجوون یکه کل دوران کودک   پسرعمویی
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 !هامیقو جنا هم که هم همکارم بودن و هم رف میجی

 !ما ینب ِی دوست  ینبود ا یباز چقدر 

 یو جک و جنا هم سوار پرادو یمشد یامل رنِگ یمشک  ِی سوار فرار یامو ل من
 .لوکاس یدرنِگ سف ینِ و لوکاس هم سوار ماش یمیجک شدن. ج

 .گردش  یمها بر قرار بود با بچه امروز 

 یا! جادهیشگیهم یبه سمِت جاده  یمز کرد و راه افتادبا  یموتدر رو با ر  لیام
 !جا بوداون یاممن و ل یهاکه کل دونفره

 .بلند پر کرده بودن و خلوت بود یهاکه دو طرفش رو درخت  ایجاده

ته بود. دستم پاش گذاش یرول بود و دست چپش رو رو یراستش رو دست
 :دستش گذاشتم و گفتم یرو دراز کردم و رو

 کشی؟ینم یگار س وقتهیلیخ یکرد  توجه -

 !که آروم شم  کشیدمیموقع ماون -

 ی؟االن آروم یعنی -

 !...یشمیاالن تو پ -

 !شد جورییه دلم

از قبل  یشتر و من رو ب لرزوندیدلم رو م گفتیکه بهم م  یقشنگ  هایجمله
 !کردیعاشق خودش م



  

 
264 

 رمان کی| فاطمه تابع بردبار کاربر انجمن  یانقره یگار رمان س

 
! یخودت  کنهینفر آرومم م یلیارد، هشت مهفت ینا که تو یتنها کس -

 !نبود حالمو خوب کنه یکس  کشیدمیم یگار موقع که ساون

 :حرصش بدم یددلم کش دوباره

 یگار؟سمت س یریاگه من برم دوباره م -

 :کرد و گفت  اخمی

 !یبر  ییجا یتو حق ندار -

ش گونه  یرو یاو بوسه یدمکردم و بعد از چندلحظه خودم رو کش  نگاهش
 !زود کنترلش کرد یلیخ یول کاشتم که فرمون از دستش در رفت

 .رو زد کنار ینو ماش خندید

 .ها رفتشد و بعد به سمت مغازه یادهپ ینلبخند از ماش با

 !بخونم جلوتر بود، نتونستم سر درش رو کهینخاطر اشد که به یامغازه وارد

دسته بادکنک قرمز بود که با  یکدستش  یاومد که تو یقهاز چند دق بعد
 .دنپر شده بو یومهل

 .دهنم گرفتم یکردم و دستم رو جلو  یبلند یخنده

 !اومده بود که امروز تولدمه یادم تازه

انداختم و مطمئن شدم که مزاحم   یشدم و دور و برم رو نگاه   یادهپ  ینماش  از 
 !یمندار
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 :و بعد گفت یدرو بوس یشونیمو پ یستادا رومروبه

 یره؟م یادمتولدتو  یفکر کرد -

و از هم باز کردم و بغلش کردم. دستش رو پشت کمرم هام ر دست ارادهبی
 !گذاشت و من رو به خودش فشار داد

 !تولدت مبارک نفسم -

 یرونب یبشاز ج یاها رو از دستش گرفتم که جعبهجدا شدم و بادکنک  ازش
 !آورد و درش و باز کرد

 !توش بود با طرح فرشته گردنبندی

 :بهم زل زد یاچند لحظهآورد و دور گردنم بستش و  درش

 !یادبهت م -

اون حرف بزنه   خواستیمواقع فقط دلم م  جور یندادم! تو ا  یلشتحو  لبخندی
 !و من نگاهش کنم

ها رو و بادکنک   یمکشوند. سوار شد  ینرو گرفت و من رو به سمِت ماش  دستم
 .یروندادم ب ینماش ییشهاز ش

 یادهکنار و پ  رو زد یناش. میشگیهم یبه جاده یدیمرس یقهاز چند دق بعد
 .بودن یدهها هنوز به ما نرسبچه ینخاطر همباال بود به یام. سرعت لیمشد

 .به قدم زدن یمشروع کرد یامتو دسِت ل دست

 !بودم و حاال کنارش بودم یدهبه آرزوم رس من
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 یگارهایکه اعتراف کرده بود اول در کناِر من آرومه و در نبود من، س  مردی
 !کنهیمش مآرو یشانقره

 یهاها رو رها کردم و به تماشاشون نشستم! بادکنک و من بادکنک  ایستادیم
 !رفتنیو باال م کردنیآروم حرکت مسرخ، آروم

 !یاتو هنوز به من نگفت خوامتیم گمیبه تو م همهینمن ا -

 !از احاساساتم رو ابراز کنم یاذره کهینزدم! االن وقتش بود! وقت ا لبخندی

 !هاش زل زدمم و به چشمرو گرفت هاشدست

 !دوست دارم -

*** 

 !ندازمیم  ینزم  یو آن رو رو  کنمیانگشتام رها م  ینرنگم رو از ب  یانقره  سیگار 

 یزندگ   یک آغاِز سرنوشِت من و توئه؛ آغاز    ینا  کنم؛یپا خاموشش م  یپاشنه  با
 . ...رنگارنگ 

 !خندییم  یباقدر زکه چ  ینمباشه تا نتونم بب  اییهال  یگار،دود س  خوادینم دلم

*** 

 پایان


