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 به نام خالق عشق   

 ی رمان دود صورت

Zeinab 8288 :به قلم 

 را سوزاندم  میاها یرو

 به دست آوردنشان،   ی که برا ییاها یرو

 و زمان را به هم دوختم!   نیزم

 شد،ی بلند م میاها ی که از خاکستر رو یدود

 بود!  ینبود؛ صورت یخاکستر

 ...یشوک مغز ایمصرف قرص بود   یبرا  دانمینم

 نشات گرفته بود!   میاهایرو  یکه بود از نابود هرچه

  *** 
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بد حال    یآدما  هیکجا بود پرت کردم. شب دونمی نم قای که دق یاو به گوشه  نیبنز یبطر
شده بود و    ی قاط ن یخون و گاز و بنز یبو  دم،یرو به صورتم کش میخون  نی شده بودم! آست
 .زدیحالم رو بهم م

لباسم نگاه کردم.  یخون نی به آست دیدی رو دو تا م زیکه همه چ ییهاخنده و چشم  با
 بود!   اهی س یاد یخون الکس؟ خون هرکدوممون که بود ز  ایخون من بود 

  یکه هول دادم تو  یا شهیش ای کرد. خب، گو یزیسوخت و خونر یبیدستم به طرز عج کف
 خودمم پاره کرده بود!   گردن الکس دست

با   چاره،یالکس برداشته بودم رو باال گرفتم. اوه الکس ب بیکه از ج  یرنگ یا نقره  فندک 
  ی! البته نه فقط جسد خودت بلکه... بلکه خونهزنمی م ش یفندک خودت، جسدت رو آت

 ! زنمی م شیاون مدارک رو آت یبه همراه همه میپدر

  ریحاال گذروندم رو مرور کردم. مدام تصو   نیکه هم یفندک تمام لحظات  شیبه آت رهیخ
 !...کردی م  میجسد غرق در خونش روان

 زدم: غیج

 الکس!   ایجلو ن -

 دستش چرخوند:   یاش رو توکرد و اسلحه  یهیکر یخنده

 آنا کوچولو!   یاوه منتظر بودم تو بهم دستور بد  -

 : دیتر از قبل غر نیخشمگ

  یه حرفم گوش نداد و برات دل سوزوند و حاال تو اومد ات نذاره، ببه مارک گفتم زنده  -
 ! ؟ یگرد یم   یدنبال اون مدارک کوفت یسابق پدرت و دار یخونه  ی تو

چشمام اومد. اونم نه مرگ    یمرگ داداش کوچولوم جلو   یمارک، صحنه  یادآوریب با
 ساله رو زجر کش کردن!   شیش  یبچه  هی!  ختنیر د یروش اس ؛یمعمول
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 دای. اون مدارک مال من بود، حق نداشتن من و از پدیدی و تا مالکس و د  هامچشم
که سر پدرم و   یا قه یمال من بود! عت  یکوفت یقهیکردنشون منع کنن! بهتره بگم اون عت

 به باد داد! 

 دفاع کردن در حرکت بود.   ی برا یزی دنبال چ زیم  ی. دستم رو دیگلوم و چسب خیب بغض

زنده   یبرا یپر پر بود، شانس شیکوفت یاسلحه شد،ی م  کمیبه قدم داشت نزد قدم
 ذهنم پر رنگ شد: یخاطره تو  هی هوی... هویموندن نداشتم. 

  یشد. دلم برا  داریخوشگلش پد یکه چال گونه   دیقشنگش! بامزه خند یها خنده
 نباری ا  بامزش ضعف رفت! دوباره قلقلکش دادم اما یو چال گونه   ینمک یها خنده
 !  سوختی! صورتش داشت م دیکش غیج د؛ینخند

 !  شدنیخوشگلش داشتن ذوب م  یبامزش و چال گونه  یها خنده

 طرف تر جسد بابام افتاده بود؛ بدون سر! اون  یکم

روم انقدر بهش  یمامانم؟ مامان من که زنده نبود! جلو   ؟یی تو کجا  یمامان  ؟ی مامان آخ
 کردن که مرد! اوردوز کرد و مرد! اونا کشتنش! الکس کشتش! ... قیمواد تزر 

چشمام و گرفت؛    یبرش داشتم. خون جلو ه،یو لمس کرد، مهم نبود چ  زیشئ ت هی دستم
 رو باال بردم و... یکوفت یشهیش

  ای خون منه  نای... انایشدم. من کشتم؟ ا رهیبهت به اون همه خون و جسد الکس خ با
 من... من!!!  ی خدا یم؟ من قاتل شدم؟! وااالکس؟ من آدم کشت

  شیخونه رو آت دیبه جا بزارم! با  یرد  دیرنگ الکس پر از خون بود! نبا ییطل  یموها 
 بزنم! 

  *** 
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  نیا  یفندک دستم و سوزونده بود. مهم بود؟ تو  شیلحظه برگشتم. آت نی دوباره به هم و
 ! یچ ی برام مهم نبود، ه یچیه گهی لحظه د

  شیکارتن بود. برش داشتم و سرش و آت کهیت  هیخونه  یکنار در چوب یها زباله یقاط
 ها! سوخت!   نیبنز  یزدم. و بنگ! انداختمش رو 

به همراه جسد الکس   زی! همه چمیصورت  یآرزوها  م،یسوخت! خاطرات کوفت  زیچ همه
 صورتم و داغ کرد.   شیاز آت یسوخت! سوز داغ

تونسته بودن   یند تا قرص روانگردان به خوبچپ شده بود، به هر حال چ هامچشم
 کنن!   میروان

 نه الکس و!!!  یو قاتل رو بکش یآناااا تو قرار بود قرص روانگردان مصرف کن آناااا

که همه به اسم قاتل   ینکردم؟! قاتل دایهم پ  شیرو بکشم که هنوز اسم اصل یقاتل
نه نه نه! من آنا ام! دختر  ! یکن  داشیپ یتونینم وقتچ یدست بردار تو ه شناسنش؟ی م

 ! شمینم  می! تسلونیهما 

 !  ریصورتت به باد بره زودتر فاصله بگ  یخوا یها، اگه نم شهی آنا، خونه داره منفجر م اوه

 پشت کردم و بنگ!   سوخت ی انتقام م ش یآت یکه داشت تو اهام یرو  یخونه به

باال آوردن دستام و گذاشتنشون   یبرا  ی ول  رهیگیوحشتناک انفجار گوشم درد م   یصدا با
 نی زم یسه متر به جلو پرتاب شدم و دستام رو  بای چون تقر رهی د یلیگوشم خ یرو
 شدن تا صورتم نابود نشه!   دهیکش

و  یدست زخم ی! به سختدی دست و پام ضربه د یکمرم و استخون ها  ی هامهره  تمام 
گذاشتم تا بتونم بلند شم. درد و با گوشت و پوست و استخونم   نی زم یو رو   امیخون

 .  کردمی حس م

و   یفروختی پنج هزار ساله خونه رو نم یقه یوقت بخاطر اون عت چی کاش ه ییبابا  آخ
 !  بیکشور غر  نی ا  یتو   میاومدینم
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 نجاتم بده!   ای خدا ام،خسته 

 : دیکش ادیسرم فر   یتو ییصدا 

 !  یحاالشم قتل کرد نی نجاتت بده؟ تازه اولشه، تو هم -

 حرفام!   ن ی! اما من سگ جون تر از اهی... اره هنوز اول عذاب الهاره

خون و دود!   ی. بوکردی خون داشت مغزم و نابود م ی لنگ لنگان راه افتادم. بو یسخت به
 !  اشیته و خونسوخ ی. چهره رفتی چشمام کنار نم یلحظه هم از جلو  هیپارسا   یچهره 

  ایدختر تک و تنها که خانواده و   هی ب،یکشور غر   هی یبرم؟ کجا رو دارم که برم؟ تو  کجا
 . دنی راهم نم افه یق  نی! اوه هتل که با ا یمزخرف بینداره! چه ترک یلیفام

 مونده پارکه!   یراه باق تنها

 که قراره بعد از قتل قاتل برم توش و لو بدم!   یگاهی مخف  دیبکنن نبا رمم یاگه دستگ  یحت

 ام...خسته  می تنها یاندازه تمام روزها  به

 : گفتی بود م نجا ی. اگه مامان ا اندازهی ام مو لرز رو به بدن عرق کرده   ادیم  یسرد  سوز 

 !  خورهی باد سرد هم بهت م یعرق کرد  ،یخوری سرما م -

منتظر    زم،ی! قاتل عز رمیگیبلکه انتقام م  کنمیلعنت نم  ستم،یلعنت کردن قاتل ن اهل 
 ! کشمش ی جوان باش، پسرت برادرم و کشت، م یمردن مارکو 

هام بهم . دندون شدمی لرز بدنم از دستم خارج شد. داشتم از سرما منجمد م  اریاخت
 .  اومدیباال م ام هیهام سوزناک از رو نفس  کردی برخورد م

مواد و ترک کنه، چقدر   خواستی افتادم که مامان م یموقع  ادیلرز آشنا بود!   نیا  چقدر
 اون موقعش شده بودم!   هیشب

 خواب نداره؟!  یافتاده که جا  یدختر منفور و مغرور مدرسه به چه روز  نهیبود که بب یک
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  نیا  یام تو که من چقدر اضافه  کنهی فکر م نیو خدا به ا   زمیری قتل قاتل و م یبرنامه 
 ایلیمردن من! هنوز خ یزوده برا  یلینه! االن نه! هنوز خ یو بهتره من و بکشه! ول ایدن

 !  رمی ازشون انتقام بگ دیهستن که با 

 نشون از بارون اومدن داره. چقدر مزخرف!   چکهیم   نیزم یسرم و رو   ی که رو یآب قطرات

فرسا  طاقت  یاون سرما   یسابقمون فاصله گرفتم. تو یاز خونه  یکاف یکنم به اندازه  فکر
. کنمی سقف کوتاه و با متراژ کم مچاله م هی ر ی مغازه و ز   هی کی نزد ،یاخودم و گوشه 

 .  ذارمی زانوم م ی ام رو رو و چونه  رمیگی زانوهام و بغل م

ورد  م   یاستفاده کنم و آهنگا امی قو  یاز حافظه  تونمی بجاش م یکه ندارم ول ری پل کی موز 
مرور آهنگ    یو به مغزم برا  زنمی از حقارتم به خودم م یام و مرور کنم! پوزخندعلقه 

 : ارمی فشار م

- Why am I so in love ? 

 عاشقم؟  نقدریا  چرا

Why am I so in love? 

 عاشقم؟  نقدریا  چرا

Why am I so in love? 

 عاشقم؟  نقدریا  چرا

I don’t know why 

 چرا  دونمینم

Steady tryin’ to maintain 

 کنم نگهت دارم  یسره تلش م هی
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Same things that a blood bitch may frame 

 اره یزن  به زبون ب هیکه ممکنه   ییزایچ همون

My brain can’t fathom what the hate say 

 گهی م یدرک کنه که تنفر چ تونهینم ذهنم

He say, she say, how ’bout me say ? 

 گه؟ یم  یدرباره من چ گه،ی دختر م گه،یم  پسر

Get the Visa 

 ر یرو بگ زایو

Headed to the islands ASAP 

 ره ی برم جز میاسرع وقت مستق در

What’s that on my shawty wrist? That’s a AP 

 ه یسی جواهر سو  هیدست دوست دخترم؟ اون   هیچ اون

I’m the type to save a bitch, CAPE 

 ام که مردمو نجات بدم ، شنل  یاون مدل من

Feeling like ET, flying out of the Addy 

   یرو دوست دارم، مثل پرواز کردن از اد ی.تیا  احساس

 ......on shawty, she baddie 

 جذابه یلیدخترم ...... خ دوست
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Casual convo then at it 

 گاه به گاه گاه در آن کاروان

I mean I’m better than better, maybe I’m lying 

 باشم   دهیکه دراز کش یوقت  یکه از خوبم خوبترم، حت نهیا  منظورم

کل آهنگ دلم و   گم؟یدارم دروغ م یآهنگ... به ک یسوز تو ،یچی آهنگ که ه یمعن
 ام کرد:سرم مسخره  یتو  ییسوزوند! صدا

   ؟ی کرد  شیذهنت پل  یکه تو یمونکدوم آهنگ؟ ه قایدق -

 بخواب!    ریدختر آدمکش؛ بگ  الیخیکه حوصله داشته باشه خودش و مسخره کنه؟ ب هیک

عوض کرده بودم،  نایمخم بود، اه کاش جام و با ت  یرو شکایگنج  کیج کی ج یصدا 
خونه چشم باز  میتی ی اتاقمون تو   یپنجره  ریز  شکایگنج  یحداقل هر روز با صدا

 !  کردمینم

 رو به رو شدم.   ابونیدارم و از هم فاصله دادم که با ختب  یهازور پلک  به

خواب نبود! نگو   هی نایا یخدااا نگو که همه  یفرار کرده بودم؟! وااا  خونهم یتی... من از  من
 بود!   ت یکه واقع

همون بهتر که خواب نبود! بزار من الکس و کشته باشم و انتقام مادرم و   ه؟یچ یدونی م
 !میرسی زش گرفته باشم، کم کم به مارک و قاتل هم ما

رو به   سیبود که از جام بلند شدم و با پل یحرفم فقط تا وقت  نیافسوس که عمر ا  یول
 نیدورب یکنار یخونه ادمه یکه   ییتا جا دونم،ی م  دیهست؟ بع  یرو شدم! راه فرار

 داشت! 

کنم که به  یبود کار یک  ستین ادمی نفر که  هیکه شکست خوردم، بزار به قول  من
 لحظه شک کنن!    نیا  یبردنشون تو 
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 زدم.  یو کج کردم و لبخند به ظاهر ترسناک  سرم

  یدنبال کارا  شهیگذاشتم، روکش دندون آخرم از طل بود! هم شیهام و به نما  دندون
 از طرف پدرم بود!  یخوب  زی دندونم سوپرا یو خب روکش طل برا بودم  ییای در یدزدا

اللخصوص با اون   کردیترسناکم م کمی یدونی عمد لبخند دندون نما زده بودم، خب م از 
سرم و تکون    یکرد؟ کم یاز ترس ته نگاه مرد چشم پوش شدی ته حلقم! مگه م ییطل

 داد و با تکرار لبخندم گفتم: 

و بگم! آخه  قت ی ات دقتا اطلع یکنی کدوم پاسگاه کار م ی بگو... بگو تو زم،ی خب عز -
 !  هیسخت  یلیشهر کار خ یتو سیفراموش نکردن اطلعات اون همه پل یدونی م

 دروغ محض!   زدم،ی الف م داشتم

و حق مسلمش بود که بترسونمش! آخ    ختیریهام و بهم م نقشه ترسوندمش،ی م  دیبا
 و ترسناک بودنش و نشناسه؟  یکه دختر صورت هیک گهیآخ د

و زرنگ که قبل از قتل قرص روانگردان   یقاتل عوض هی!  یبه ذکره، ترسناک و عوض الزم
 !  یهم عال اریمصرف کرده بوده تا بخاطر قتل اعدامش نکنن! بس

دورم و پوشوندن و دو نفر بهم دست بند   سی پل نیبعد حدودا سه تا ماش یا هیثان و
 زدن. 

  نی هم ینکنم برا  تشیاذ   ومدیدلم ن شدم،ی کرده بود رد م دامیکه پ یاز کنار همون  داشتم
 ها!   وونهیزدم و بهش چشمک زدم! درست مثل د  یجذاب یقهقه

متاسفانه   یشدن؛ ول وونهی د یبرا  کردمی رو داشتم تلش م یمدت  قتیدر حق هرچند
   جواب نداد و مجبورا به قرص روانگردان رو آوردم! یشوک مغز

 :نهیکه دارم ا  یو انکار کرد؟ اوه تنها حرف زیهمه چ شدی م یچطور

 که... خون!   ادمهی ... ادمهیمحو   یهاله  یسر هی ! فقط ستی ن ادمی  یچی من... من ه -
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 یره یکه نگاه خ یمنم، درحال ن ی! ا یلعنت  تی به واقع میگردی بود! بر م یی با یز  الوگ ید خب،
  گاری . حداقل سزهیری اعصاب و روانم و بهم م  گاریگند س یرومه! بو  سی پل نیماش یراننده 
وقت   یلینداشتن چون... چون خ یفرق دمیخب شا دادن،ی گند و نم یبو  نی مامان ا ی ها

 !  دمیوقته که مامانم و ند یل یخ قتیبکشه، در حق گاری دم مامان سی ند گهیگذشته که د

که مامان   یزی گلوم نشست؟ نه، تنها چ یمامان بغض تو  یآور ادیبگم با   دیدار انتظار
 فراوون و چند تا سرنگه!  یگارا یپاکت س ادمهی

 کرد!   داشونیپ  شهیمگه نه؟ چون همه جا م  انیقشنگ  یها یادگاری خب

 شد!   شترینفرتم از الکس و قاتل ب یگلوم ننشست ول یمامان بغض تو   یادآوریبا  نه

کن؛ االن به   شیچشماتو درو  قهیخب دو دق یمه، عوض اعصاب   یراننده رو یره ی خ نگاه
 !  ید یکشتنمون م

آرومم کنه! خب  تونهی نم امیدوست داشتن  ی لحظه بجز قرص ها نی ا  ی تو یزیچ چیه
 که معتاد شده باشه!  کنمی مامان و درک م کنمی اعتراف م

ترک کنم چه  تونمی با هدف انتقام و آدم کشتن مصرف قرص و شروع کردم و نم من
 :گفتی برسه به مامان! اوه اگه االن مامانجون بود حتما م

 ! یهمون مادر یتو هم بچه گهیاره د  -

 بکوبم و بگم:  رزنیپ نیدهن ا  یبا مشت تو  خواستی دلم م چقدر

 !  نیات شده ا که بچه  یبود یچ  گهیو دت ستی! معلوم نیزن نی نفهم تو هم مامان هم -

احتررراااام    دی! باالخره بابستمی بابا چفت دهنم و م یبا اشاره  شهیکه هم فیح  یول
 مگه نه؟!   داشتم،ی مادربزرگم و نگه م

 نبود بکشمش! یاز یکرده بود، ن میتسل نیبه هرحال خودش جان به جان آفر  یول
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  یاد یشاگرد نشسته بود به سمتم برگشت و نگاهم کرد. چشمام ز  یصندل یکه رو  یسیپل
 شده بودم!  زشیآم ریکامل متوجه نگاه تحق یبودن، سرم سمت پنجره بود ول زیت

صورتش    یجلو  هیهان چ یسرم و به سمتش چرخوندم و دستم و به معنا   یادفعه هی
 .دیتکون دادم که خودش و عقب کش

!  ؟ی داد. انگار که من نجس باشم! عه جد بودن بهم دست زیآمحس نفرت  هی
 اس؟ ینطور یا

که   ییاونا یصورت ی تو یرییقه زدم. تغ در آوردم و خودم قه  یزیانگبا حالت رقت  اداشو
 که ازش متنفرم!   یزی! چیتوجه ی. بومدیکنارم نشسته بودن به وجود ن

از   بایز  یادگار ی  هی ره؛یجاش نم گهیو به زخم کف دستم دوختم، مطمئنم که د  نگاهم
    !ستیهم ن  اشیکه مطمئنم آخر  یقتل نی قتلم! اول نیاول

رفته بود    شهیانگار خورده ش ی لعنت شد،ی سوزش زخمم با نگاه کردن بهش شروع م  انگار
تر به    عی دادم تا سر هیتک  یصندل یدستم! با درد چشم بستم و سرم و به پشت ی تو

 . میپاسگاه برس

غذام قرص   یپول دادم تا اعتراف کنه که تو  یکاف  یاندازه  به خونهم یتیبه آشپز  خوبه،
 ! ختهیری خواب آور م

 اعتراف رو تصور کنم. یاش لحظه چهره  بزار

 : گهیاش از ترس سرخ شده تند تند مکه دماغ گنده  یدر حال احتماال

آنا قرص   ی غذا  یکرده بود تا تو  دیام و تهدنفر جون زن و بچه  هی گناهم،ی من... من ب -
 دنمی به د یوقت شهیبود، هم یکه ک شناختمشی... نمیتا معتاد شه! نم زمیاکس بر 

 بود!   یهاش عسلکه چشم دونمی داشت، فقط... فقط م اهی ماسک س  اومدی م
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رفته بودم   شیپ یام به خوبالکس! بنگ! نقشه  یها به رنگ چشم یعسل ییها چشم
که هنوز   یقاتل، الکس و کشتم و درحال  یبود که من به جا نجایفقط قسمت مزخرفش ا 

 نکردم بازداشت شدم!  دایرو پ قهیعت

  هیکه داشتم صندوق   یبود که انگار در حال یکه من داشتم جور ییهمه خونسرد  نیا
قتل هولناک بازداشت شدم   ه یکه من بعد از  یبازداشت شدم. درحال زدمی فروشگاه رو م

 قتل کار منه!!  نکهیاثبات ا  یبرا  یکاف  یبا مدرک به اندازه 

ام  کردن که حس کردم تاندوم شونه  اماده یپ نیو از ماش دنیام و کششونه یجور هی  نامردا
 پاره شد. 

  زیکه همه چ  خوادی بسته ازم م ی ها مرد چاق نشستم و با دست   هی یحاال من رو به رو  و
چاق    یآقا  نی هم بکشم اون ا  گهی نفر د هیخدا شاهده اگه قرار باشه   یعنیو بهش بگم. 

 و خپله!  

لبخند دندون    کردمی م یکه با دستبندم باز  یچرت و پرتش در حال یبه سوال ها  توجهیب
 هام و درشت کردم: زدم و چشم  یینما

 !  ادیب ادمیبده تا    یاول چند تا قرص اکس بهم مژدگون -

وف و خفن جلوه بده  داره خودش و خ  یکه سع یو در حال  کنهی با دهن باز نگاهم م مرد
 : گهیم

 !  یکن یبه نفع خودته که با ما همکار -

 کنمی م یاتک خنده  ه؟ی جنا لمیبودنش بخندم. مگه ف ونهیغش غش به د خوادی م دلم
 .دمی و سرم و تکون م

 امه!  مورد علقه   یقی و سکوت و سکوت... موس سکوت 

 . رهی م رونیو ب شهیبزنم از جاش بلند م یحرف  ستی قرار ن نهیبی م  یوقت



 ی دود صورت 

 
15 

 

بودن در   یی اتاق بازجو یشهیکه پشت ش  ییکسا  ی که داشتم زبونم و برا  یری از حالگ شاد
 شد.   دهیپاش شهی. آب دهنم به شارمیم

 بزنم که تا چه حد چندششون شده.  نی تخم تونستمی م  ینبود ول دای پ شهیطرف ش اون

  یول  میحالت بد  یبود. سر خوش بودم، انگار تو ام گرفته دهنم خنده  یاز صدا  خودمم
 درونم به پا شده!   یچه آشوب دونستمی فقط خودم م

  هیبه باباش تک اشی زندگ یتو  شهیاون دختر شاد و سرخوش که هم  ست،ین یزیچ کم
پنج ماه خودش   یچشماش قتل عام کنن و به فاصله  ی اش و جلوتمام خانواده  هویکرده  

 بوده باشه!  یینیشبیقابل پ ری غ زیچ واروانه ی د یه یروح نیقاتل بشه! اوه فکر نکنم ا

مزخرف و    ژیبگه! دوباره پرست ی که چ رهی مرد برگشت، احتماال رفته بود مشورت بگ  دوباره
 دارش رو گرفت و گفت: خنده

 افتاد آنا؟!    یجا چه اتفاقاون  -

 و سرخوش گفتم: تکون دادم و بلند بلند یسر

دختر   هیها، من فقط  سال  بایمن و آنا صدا نزده! تقر  یوقته کس یلیخ زمیاوه عز  -
 !  یدختر صورت زننی رنگم! همه صدام م یترسناک صورت

 .بارهی م  یحوصلگی اش باس، از چهره ام کلفه سر و ته  ی ب یها  یپر حرف از 

رنگ  یمارک و مشک  ی. نگاهم و از کفشارهیم  رونیو ب  شهیاز جاش بلند م یورود مرد  با
 . ده ینپوش سی. بر خلف همشون لباس پلرمیگی مرد م یرسم

 . مگه خرم که نفهمم مافوقشونه؟  ارهی ته نگاهش من و به ستوه م غرور

 کردنه پسرا!   یباز  لمیوقت ف خب

 : گمیدهن باز کنه کلفه م نکهیاز ا  قبل



 ی دود صورت 

 
16 

 

رفتار   یطور ن یا  نی ه؟ مگه بانک زدم که دارچه خبر جان ی به من بگه ا یکیتو رو خدا   -
 !  ستی ن ادمی یچ یمن ه ن؟یکنی م

 !دونمی و خوب م  نیآدم کشتم، ا  یکه نزدم ول بانک

 : نشستیکه م یتکون داد و درحال یسر مرد

 !  ؟ی فرار کرد  خونهم یتی چرا از  یبگ دی با  یول ست،ین ادتی  یزیچ دونمی م -

 انجام داده! کلفه و مثل مظلوم گفتم:  یآشپز کارش و به خوب یعنی  نیا  و

 تمی ها اذ بچه  اومد،یو اون آشپز چاقالش اصل خوشم نم خونهم یتی  ریمن از مد  -
 !  کردنی م

 هام و ناخودآگاه به چشماش دوختم: بمش چشم یصدا با

 ؟ ی کجا بر یخواستیبود از فرار؟ مثل با فرار م  یهدفت چ -

 گفتم:  یاخسته  یانداختم و با صدا  نی و پا سرم

 فرار کردم!   یبا کدوم عقل دونمینم دونم،ینم -

 بهم انداخت و گفت:  یحس  یو ب حالی ب نگاه

 ! ینفر و کشت  هی ،یکه تا خرخره قرص خورده بود یتو موقع -

  یقدر سخته وقتچه یدونیشدم! نم  هوش یب مه یو به ظاهر ن دمیکش  ههیوحشت ش با
 ! یخودت و به غش کردن بزن ادیات مخنده

نداشتن و من و با   یدستبند صورت شهیامکاناته! باورتون م یب سی پل یلیواقعا خ اوه
 منتقل کردن؟!   مارستانیبه ت یا نقره   یهاهمون دستبند 

و  پاسخگو بودن   یکم دادمی که به خودم م ییمغز  یرفت بگم، اون شوک ها  ادمی  یراست
 کرده بودن!   وونه یمن و د   یبه نظر دکتر پزشک قانون
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رنگ و دوست   یصورت  یبگم تا چه حد سخت بود که اصل قرص اکس ها  تونمینم اصل
 !  دادنیرو بهم نم  امیداشتن

که مطمئنم مال   یچندش یو خال دیاتاق سف یکه از سکونتم تو  قهیبعد از چند دق باالخره
 دکتر جنتلمن وارد شد!   هیبود گذشت؛  مارستانیت

 دیمن پل یدونیبچه مثبت بود که بشه مخش و زد! م یکاف ینقشه به اندازه  طبق
 !  رمیتا بتونم انتقام بگ  دمیزجر کش یکاف یفقط به اندازه ستم،ین

 که گذشت گفت:  یتخت نشست و کم یرو  کنارم

 شبختم خانم مدسون!  باهاتون خو  ییلوک؛ از آشنا نیمارت  ام،ن ی من مارت -

خونه فرار کنم راجع   میتیاز  نکهیقبل از ا زمیعز دونمی قه زدم، مقه  اشی دلم به نفهم ی تو
 کردم!   قیتحق مارستانت یبه تو و ت

زدم و   ذاشت ی م ش یته حلقم و به نما ییو کج کردم، لبخند جذاب خودم که طل سرم
 گفتم:

   ام؟ی رانی من ا   یدونستی م -

سرد آماده   یرفتار یحرف زدنم کم نکرد؛ خودم و برا  یاش اصل از خودمونگره  یابروها 
 کرده بودم.  

 گفت:  دیکشی م یکه هوف یتکون داد و درحال یسر

 اتون نوشته شده. پرونده  یبله تو  -

 گفتم:  شدنیکه لپ و لبم داشتن پاره م  یتر کردم و در حالو شل   لبخندم

 به درک!   -
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سرعت   نی بره، به ا ترع ی تخت هولش دادم تا سر  یردم و از رو تخت پهن ک یو رو  خودم
 !  کردمی ام و آغاز منقشه  دینبا

 ات و ندارمم! حوصله   گه،ینرفت. اه برو گمشو د رونی ب یتخت بلند شد ول  یرو از 

 هم از رو نرفت و گفت:  باز 

 خانم مدسون؛ روز خوش!   دیکن یدرمان همکار یبرا  دوارمیام -

 بابا!   ری روز خوش؛ برو بم ه،ی  هی 

 و دوباره و دوباره و دوباره...  کنمی نقشه رو مرور م گهید بار

 ...برهی تا باالخره خوابم م کنمی و مرور م فمیکث ینقشه  اتقدر

  دی با فی و صد ح  فی! حادیبدم م نی مثل مارت  ییچقدر از بچه مثبتا  یدونی کن نم باور
 دلش و ببرم!  

  هیکه   یزدم که در حال یکه در باز شد و دکتر لوک وارد شد! سوت دمیپر ییتخت پا  یرو از 
 آب به دست داشت وارد شد.  وانی ل هیجعبه و 

تو جذاااب؟! سه تا قرص به سمتم   یبود یک گر یکرده بود؛ ج پیخوشت یلیخ المصب
 آب رو به دستم داد و گفت: وانی گرفت؛ ل

 رو بخور.   نا یا -

نرن، قرصا بدتر   نی دهنم نگه داشتم تا پا ی همزمان سه تا قرص رو تو  یسخت به
 . کردنی م  اموونهید

 یز یچ  اشی تخته شاس یکاغذ رو  یداشت تو  اشش یلیکه با خودکار استا  یدرحال
 گفت:  نوشتی م

 !  یشیآنا، زود خوب م ستیحاد ن  ادیاوضاعت ز  -
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 زدمی قه مکه بلند قه   یقفل کرد. درحالرفت و در اتاق رو  رونیزد، ب یادلگرم کننده  لبخند
 اش فکر کردم، المصب جذاب!  به لبخند دلگرم کننده 

  اهیس  ی. مردا زدی که داشت از ترس نفس نفس م  بیغر بیتنها و عج ی دختر کوچولو هی
  ختن،یر دی برادر کوچولوش اس  یاش و قتل عام کردن! رو پوش و اسلحه به دست، خانواده 

 کردن تا اوردوز کنه! قیمادرش مواد تزرو به   دنیسر پدرش و بر

تونسته بود با گچ   یکه به سخت یرنگ یصورت یبود، موها  یرنگش خون یصورت یموها 
 .کردی م یز یزخم وحشتناک داشت که سر باز کرده بود و خونر  هیمو رنگشون کنه. گردنش 

 !یکوفت یزندگ نینبود؟ فرار از ا یراه فرار د،ی چرخی سر پناه بود، دور خودش م دنبال

  زیچبود تا با فشار دادنش همه اشی زندگ یصفحه یضربدر قرمز رنگ گوشه  هی  کاش
رو  خونهم یتی  ری مد  یافهینبود و مجبور بود ق  ی زندگ نی از ا  یتموم بشه! نبود؛ راه فرار

 تحمل کنه!  

  *** 

  هیبودن.  دهیام چسب عرق کرده ام به گردن وز شده  ی. موها دمیاز خواب پر یقی نفس عم با
 ! دادی قاتل و بد جلوه م شهیکه مثل هم یخواب  ،یخواب تکرار

 بود!   ینبود، قاتل مادرزاد عوض نی به ا  یاز ین خواست؟ی جلوه دادن م بد

که   یبابام و سرنگ مواد یشده  ده یپارسا و سر بر  یسوخته  یگرفته بود؛ چهره  امه یگر
 شده بودم.   وونهی ! من قطعا ددادی باهاش مامانم و کشتن عذابم م

  یول شدی . پوست سرم داشت سوزن سوزن مدمیچنگم گرفتم و کش یو محکم تو  موهام 
  یخودم و خال یوونگیبا د دیهمه تظاهر به خوب بودن با  نی! بعد از اکردمیبس نم

 !  کردمی م

  یخال  یول کردمی م  هیگر دم، یکوبی م  وارید سرم و به زدم،ی خودم و م دم،یکشی م غیج
 و شده بود قوز باال قوز!   شدی ذهنم مرور م  یکلمه تو هی! شدمینم
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انتقام نگرفتم! من بدبختم، من بدبختم، من   یقاتل شدم اما از قاتل اصل من
 بدبختمممم!... 

دکتر بغلم   لما یگردنم فرو بره. البد مثل ف یتو  یز یبود که شئ ت نیگردنم مثل ا  سوزش 
!  کردمی هام و اجرا مداشتم نقشه هاممیبدبخت  یتو   ی! من حتفتمی ن نکهیا  یبرا کنهی م

 کنم، عاشقم بشه و با کمکش فرار کنم!   کیبغلم کنه، خودم و بهش نزد 

 ساده لوحانه بودن!   یاد ی ز  امیی فضا افکار

دارم   از یزمان ن هیجون دادنش فقط به پنج ثان یا و تماش  یلعنت یاون ماشه دنیکش یبرا 
 عمر نقشه بکشم!  ه ی دی با هیبه اون پنج ثان دنیرس یو برا

 از حد مسخره!    شیب اس،مسخره 

  کردی به دکتر لوک که نگران نگاهم م ن یاز ا شتریهم افتاد و نتونستم ب یرو  هامچشم
 بشم...  رهیخ

  *** 

بود،   بایرنگش. ز  یسبز آب ی دکتر لوک نشسته بودم و زل زده بودم به چشما  یرو  روبه
ام  شوهر کردن داشتم خنده یکه برا  یشرط و شروط یآور ادی بود! با  هامی آل بچگ دهیا

 گرفت.  

قابل   ریغ  نیبودم و ا  وونهیبه هر حال د  دم،یخند اموونهی فکر کنن د  نکهیترس از ا   بدون
 انکار بود!  

کار   نیصورتم افتاد. عاشق ا یصورتم و با فوت به باال فرستادم که دوباره تو   یتو یموها 
 و گفتم:  دمیهام کشلب  یبودم. زبونم و رو

 !  ستیحاد ن  تمیوضع  یدکتر دروغگو، گفته بود یا -

 گفت:   کردی که داشت مثل بابابزرگا نگاهم م  یچپش رو باال انداخت و در حال یابرو 
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 من...   تی ! خب طبق بررسایاوونه یاز حد د  شی! تو بیختیتمام تفکراتم و بهم ر -

 که مثل متوجه شده بودم گفتم:  یتکون دادم و در حال یسر لسوفانهیف

 آهااا... -

  یکه رو ییتکون دادم و به شاخه مو  ی! سرگه یم  یاصل گوش نداده بودم چ قتا ی حق
 :افتاده بود اشاره زدم و گفتم  اشیشونیپ

  کنه؟ی نم تت ی اذ -

سانت هم جا   هیرو فوت کرد؛ اما مو   اشی شنویپ  یرو  ی زد و مثل خودم مو یا خنده  تک
 زدم و نگاهم و به در دوختم.  یشخندیبود. ن دهیبه جا نشد چون باد بهش نرس

 خنده. ریزد ز  خودشم

بزرگ داد. من   یوجودم جاش رو به غم یکوتاه تو  یهاش شدم. تمام شاد خنده  محو
 فرار کنم و قاتل و بکشم!   نجایکنم تا بتونم از ا  یمرد رو قربان نیقرار بود احساسات ا 

  کردمی حاالشم حس م  نیدکتر جذاب که هم نیقاتلم، قاتل جسم الکس و روح ا هی منم
 بهم دل بسته!  

 :دمیپرس کردم ی که به سمت راستم نگاه م یزدم و درحال یتلخ لبخند

 ؟ ی ندار اتی زندگ یتو  یتو دختر مختر ،یدک یه -

دروغ  یآدم موقع  ادیم  ادمیکه   ییچرا به سمت راستم نگاه کردم؟ چون تا جا  یدونی م
  هی دونمی فقط م نی چپ پا  ایچپ باال   ستین  ادمی! کنهی به سمت چپ نگاه م گهیم
ماجرا در مورد راست گفتن و نگاه کردن به سمت راست   نی سمت چپ بود. و هم یزیچ

 . بود نیزبیت یلیبه هر حال دکتر لوک خ د،لو نرفتن دروغگم بو   ی. براکنهی صدق م

 جون و آروم گفت:  یب
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 تنهام!  شهینه، هم -

 هیتر شده بود. نگاهش...   داریب شهیاز قبل سوخت، وجدانم از هم  شتریبراش ب دلم
 ده، افسرده، تنها...! بود، انگار غمز یجور

کردم تا   یزدم و به زور سع شخندین یها هیتو ما  یز یچ هیاز مدتها... لبخند؟ نه نه نه،  بعد
 لبخند باشه.  هیشب یکم

دکتر   نی ا  حیاسباب تفر  یحساب ای کرد. گو یالبخند زدن تک خنده  ی تلشم برا  دنید با
 جوان شده بودم!  

  ادشی دی روز که بهم خند نیبزار دلش خوش باشه و ا  ام کنه،بهم بخنده، بزار مسخره  بزار
 که دلش و شکستم!   یبمونه تا وقت

فکر   یو... حت  کردنی م  دامی و اگر نه افراد قاتل پ کردم ی م  یام و عملنقشه ترع یسر   دیبا
 !  لرزوندی که قراره بکشنم تن و بدنم و م یکردن به طور

 دکتر!  یهام بود. زود وا دادبه لب  اشیخمارش نگاه کردم. نگاه سبزآب یچشما  به

 .هیتر ع یو راه سر  شهی کنم، حداقل عاشقمم نم داریرو ب  زشی بهتر که غرا چه

بهش   یکه چطور کردمی فکر م نیام بودم و داشتم به ا فکر نقشه  ی موقع که تو   همون
 وارد شد.  ید با روپوش پزشکمر  هیدر باز شد و  هویبگم کمکم کنه فرار کنم؛ که 

  یلعنت دم،ی لبم کش  یبه گوشه ی تازه به خودش اومد و ازم دور شد. با حرص دست  نیمارت
 ؟ یاومد ی تر م رید  قهیدو دق یمرد ی م

که داخل شده بود به سمتم اومد،   ی مرد ستاد،ی انداخت و کنار در ا نی سرش و پا  نیمارت
 گذاشت و روش نشست.    یصندل  هیروبه روم  

  کردمی نگاه م واریدستش بود. کلفه به در و د یتو یتخته شاس هیمعمول اون هم  طبق
 . نی که متوجه شدم مرد زل زده به مارت
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 گفت:   نیسکوت رو به مارت قهیبعد از چند دق باالخره

 د؟ یمنتظر باش  رونی ب ستی لوک، بهتر ن یآقا  -

 تکون داد و تند تند گفت:  ی تازه به خودش اومد، سر  نیمارت

 .  وی دکتر است خوامیاوه بله بله عذر م  -

بود و معلوم نبود   یجد  یادی رفت. نگاهم و به مرد رو به روم دوختم که انگار ز  رونیب و
 . رهیبگ یازم چه تست خوادی دوباره م

 : دمیزل زدم و نال اشیخی  یبه چشما  کلفه

   ست؟ی خراب شده ن نی دکتر زن تو ا  هی -

خشکش نگاه   یتوجه به حرفم به سمتم اومد و کنارم نشست. با تعجب به چهره  یب
 دستش بود.  یرنگ تو  ی سرنگ آب هیآوردم؛    نی کردم. با حرکت دستش نگاهم و پا

نم و گرفت و صورتم و به تخت  که به زور گرد  رمی وحشت خواستم ازش فاصله بگ با
 و مطمئنم!   نیچسبوند. اون دکتر نبود...! اون از افراد قاتل بود! ا 

 کمرم گذاشت.   ی و تقل کردم. زانوش و رو دمیکش یگوش خراش غیج

 من و بکشه!   خواستی م زد،ی دهنم م یتو  قلبم

ام  لقم و خفهکه لوک بهم داده بود بپره ته ح ییزدن، قرص ها  غیموقع ج نکهیترس ا  از 
 چشم مرد تف کردم!    یکنه، به زور سرم و چرخوندم و قرص و تو

 چشمش.  یخورد تو  قیدق یلیخ

دستش قل خوردم که   ری دستاش شل شد. از فرصت استفاده کردم و از ز  یزد و کم یداد
 خورد.  یافتادم و سرم به صندل  نی تخت پا  یاز رو
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سرنگ   دمی. به سمت مرد برگشتم که د سوختیهام م  غیو گلوم از ج رفتی م  جیگ سرم
 . ارهی دستش و باال برده و داره به سمت گردنم هجوم م ی تو

 آخرم بود!   غیج د ی ... شادیو شا دمیکش  یوحشتناک  غیج

داشتم! آدم کشته بودم و به سوزن   ایو بستم، هنوز به سوزن و سرنگ فوب هامچشم
 داشتم!   ایفوب

رو بلند   یکه تونستم صندل شدی چ شد؟یرسا و بابا...! چ... مادرم، پایسرنگ لعنت   سرنگ،
 مرد؟!   یکله یکنم و بکوبم تو

مرد افتادم و   یو رو  دمی کش یترسناک تر غی شده بودم... هار شده بودم! ج یوحش
 افتاد.   ن یزم یو محکم رو  د یکش غی! مرد مثل دخترا جدمیموهاش و با تمام وجود کش

و   دیکش ادی فر یگردن مرد فرو کردم. کس یتخت افتاده بود؛ برش داشتم و تو  یرو  سرنگ
 رو تموم کنم.   تمومممه یمن و از پشت بغل کرد. به زور تقل کردم تا کار ن

فرد از   یدستا نکهیکه بغلم کرده بود و لگد کردم. به محض ا یکس یبا ساق پام، پا محکم
داشت سرنگ و از گردنش در   یاده بود و سع افت  نی زم یدورم شل شد به طرف مرد که رو

 رفتم.  ارهیب

  یکردم. همون لحظه سوزش قی رنگ و بهش تزر یته سرنگ و فشار دادم و ماده آب  محکم
 ...  یکیبازوم حس کردم و تار ی تو

 *** 

. زدی بود. سرم... پشت سرم از درد نبض م شیآت یخشک خشک بود، تنم مثل کوره  گلوم
 .گرفتنی هم فاصله نم ام از پف کرده  یهاپلک 

 سوزناک بودن.    هامنفس
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هام و باز  دادم پلک  حیشد. ترج شتریکردم که نور پشت پلکم ب یفیضع یجون ناله  یب
 هام و باز نگه داشتم. پلک  یبا لجباز  ی کنم. نور چشمم و زد، ول

. با وحشت خودم رو  ستادهیکنار پنجره ا  یافتاد که با روپوش پزشک یبه مرد  چشمم
راحت   الیبود، پس با خ  نیکه تخت صدا داد و مرد به سمتم برگشت. مارت دمیعقب کش

 تخت لم دادم.  یرو

 : دینشست و پرس یکوفت یصندل یتختم رو  کنار

 چرا بهت حمله کرد؟  -

 :دمیتوجه به سوالش پرس یب

 مرد؟  -

 کرد و گفت:  یپوف کلفه

  یممکن بود بکشتت اما رو  ی داشت ادی اعت نکهیسرنگ بود بخاطر ا یکه تو   یانه، ماده  -
 . هوشهینداشت؛ فعل ب یری اون تاث

 : دیزدم، کاش مرده بود! دوباره پرس یشخندین

 بکشتت؟  خواستی چرا م -

 زدم: پوزخند

  لی ام و کشتن! دلخلفکار و کشتم! خانواده  هیمن آدم کشتم،  ؟ی ام و نخوندمگه پرونده  -
  ؟ ی کرد  دایرو پ یکاف

 زمزمه کرد.  ی)متاسفم( آروم نیغمگ

 گفت:   جیگ
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داره،   ی... اون هجده سال سابقه کارستین یآدم نیهمچ وی اما آخه... آخه دکتر است -
 !  وهی)...( دکتره است مارستانی پزشک ت نیبهتر

 گفت:  زنهی که انگار داره با خودش حرف م  یبود، جور سردرگم

 کجاست؟  ویخدا دکتر است  ینباشه! واا و یمرد دکتر است نینکنه... نکنه ا -

 زده، به سرعت از اتاق خارج شد. و وحشت   هول

  دادیداد و ب ی! صداادی نفر م هیسر    ییبل هینحسم، حضورم نحسه! هرجا که باشم  من
 شه،یکه نم بدتر نینبود؛ حالم از ا  الممیخ نیهمه جا رو پر کرده بود و من ع یوحشتناک 

 ! شه؟یم

 نم؛یقاتل و تصور کنم. اوم بزار بب یکردم چهره  یو بدون ترک سع  دی به سقف سف رهیخ
  یابرو  یمو رو   ک،ی خط کوچ  هی یکه اندازه  دهیابروهاش بلند و کش   اه،ی س یمثل چشما 
 !  ستیچپش ن

 تصور کردن قاتل شدم. الیخیو ب  دمیخودم خند یافکار بچگانه  به

بازم بخوابم.   خوادی شدم اما دلم م داریترسناک ب یهوشی ب هی  ای نی از خواب سنگ تازه
 قاتلم...!   هیبخوابم و فراموش کنم که من 

  *** 

  یکار و زندگ نیو لوسش مواجه شدم. ا   یتکرار یافه یهام رو باز کردم با قکه چشم  نیهم
 نداره؟!   یاگه ید  ضیدرمانم؟ مر نظرش تحت  ری نداشت؟ مگه فقط من ز 

تکون دادم    ی! کلفه سریشیات موفق منقشه  ی تو  یدار یعنی  نیا ،یآنا چقدر تو خر  ییا
 یلیخ یلی اش و خچهره  شیشونیسرخ بود و اخم پ  بیهاش عجتا حرفش و بزنه. چشم

 عوض کرده بود.  

 سرم گذاشتم و بهش زل زدم.  ر یدستم و ز  شی هویمود  ریی تغ نیاز ا   متعجب
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 گفت:  ینیو خشمگ یعصب  یصدا با

 رو کشتن!   وی دکتر است -

نشون بدم مثل   یخودم و آدم با وجدان نکهیا  یبرا  یاصل برام مهم نبود ول  قتیحق در
 بهت زده گفتم: 

 !  یوا   یا -

 که دستاش مشت شده بود گفت:  یدرحال

 کنن خودش و کشت!   ییبکشتت بازجو خواستی که م یاز اون مرد  نکهیقبل از ا  -

 ! یکنیدهن باز نم یول یریمی بود! م نی زدم، قانون اول قاتل هم پوزخند

. با دست به در اتاق  دادی پر ترحمش و دوست نداشتم، بهم احساس حقارت م نگاه
 اشاره زدم و گفتم: 

 !  رونیب -

اما من کامل   گشتی م یاز شوخ  یصورتم دنبال اثر  ینگاه کرد. تو میجد یبه چهره  شوکه
  نی ممکنه ا ای فکر کنم! فکر کنم که آ یکاف یتا به اندازه  رونیبره ب خواستمی بودم! م یجد

 نه؟!   ای فرار  یآدم احمق بتونه کمکم کنه برا 

ر  فک یآرامش برا  یکاف یرفت. حاال به اندازه  رونی بودن وجدانم از اتاق ب داریاز ب دی ام نا
 کردن و داشتم.  

  کی مونده از اون موز   ادمی ی چ نمی! بزار ببخواستمی ذهنم م نهیپس زم یبرا  یآهنگ هی
 :ریپل

Help, I lost myself again   

 من خودمو دوباره گم کردم   کمک،
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But I remember you  

  اد یم  ادمی تو رو  یول

Don’t come back, it won’t end well   

 خوب تموم نخواهد شد   برنگرد،

But I wish you’d tell me to   

   یگفتی به من م  خواستیدلم م یول

Our love is six feet under  

 خاکه   ری ز  تیف شی )عشق ما مرده( ش

I can’t help but wonder  

 فکر کردن که  ن یکنم جز به ا یکار تونمینم

If our grave was watered by the rain   

 توسط بارون   شدی سنگ قبر ما آب داده م اگه

Would roses bloom ? 

 بود که رزها شکوفه بزنن؟   ممکن

 یهمه خاطره  نیا  یبود، من خودم و گم کرده بودم! من خودم و ال به ال یخوب آهنگ
 تلخ گم کردم! 

 !  ؟ی رفته آدم کشت  ادتی  ،یگرفت الوسی آنا فاز د الیخیب

 و کشتم!  یعوض وونیح  هیمن فقط    آدم؟

 ؟ ی و... و چ کنمی م دایرو پ قهیعت کشم،یمثل من قاتل و م  م،یکن یپرداز  ای رو ایب
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 !  کی عمو ج شیالبد برم پ کنم؟ی م کاری چ بعدش

پنجره   یجلو  یها  لهیاومدم. سرم و به م رونیکه به پنجره خورد از فکر ب یسنگ  یصدا با
 شدم. مارستانیت اطیح  یچسبوندم و مشغول تماشا 

خواب   هیخوابه!   هیهمش   نای ... ا نایدرختا چشم چرخوندم که... ا نیو خلوت بود. ب یخال
دو تا درخت کاج   نی! الکس بشه؟ ی! مگه مشمیم دار یازش ب  گهید یهی مزخرف که چند ثان

 و به من زل زده!  ستاده یوا 

!  نجاستی وحشت از پنجره فاصله گرفتم و خواستم به سمت در اتاق برم که... دوباره ا  با
 گردنشه!   یشکسته تو  یشهیش هیو... و   دهی چشماش گود افتاده، رنگش پر ریز 

 بره. دی تا شا زنمی م  غیوحشت ج با

ش  . پاهاش... پاهارسهی لباسش م  نی و به پا  رهیم   نی . نگاهم آروم آروم پاشهیم  کمینزد
 فاصله داشت!!! نیسانت از زم کی   بایتقر 

 . یزنی توهم م ی اون مرده، اون مرده آنا تو دار کنه،ی م ر ی گلوم گ یتو  نفسم

بزنم اما   غیج خوامی. مادیکه جلوتر م چسبمی کنار پنجره م واریبه د اد،یباال نم نفسم
 برام  نمونده!  ینفس گهیچون د ادیصدام در نم

 اس!!!شکسته  یشهیش  کهیت هیدستش   ی دستش... تو یتو  اره، یو باال م  دستش

 .کشمی م غیام جمونده   یبار با تمام توان باق نی آخر یبرا 

 و...  ادی م نی پا دستش

 بیدر کمال تعجب الکس غ کنم،ی . به روبه روم نگاه مشهی وارد م نی و مارت شهیباز م در
 شده!  

  زنمی وقفه هق م  یب ه،یگر ریز زنمی سرنگه. م هیدستش  یتو  شه،یم  کی بهم نزد نیمارت
 .کشمی م غیو ج
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  هوشمیسرنگ برگرده و لطف کنه ب   هیلفتش داده که تهش با  یتا االن کجا بود؟ کل پس
 !  ادین اهی صد سال س  خوامی کنه؟! م

 . کنهی رها م زیم  یآروم سرنگ و رو نه،یبی دستش م یپر از ترسم و که به سرنگ تو  نگاه

االن   ،یک  ای  نهیندارم که حاال آغوش مارت ی. کارکنه ی توجه به تقل هام بغلم م یزور ب به
 تا آروم بشم!   خوامی بغل م هیفقط  

بعد از مرگ مامان و بابا و   با یبغلم نکرده، تقر  ی وقته که کس یلیشما چه پنهون؟! خ از 
 پارسا!  

  یچه یبا احساس بغلم کرده بود! دلم به حالش سوخت، باز  ن یمارت ی... ول یکه نه ول من
  یکرد ی کوب ممغز خودت از ترس سنگ   یتو  یحاال داشت  نیهم  ؟یشد  وونهی! آنا د چارهیب

 ! ؟یسوزونی پسر مردم دل م یبرا  یو حاال دار

 . سوزهی گلوم خشک شده و م  زنم،ی نفس م نفس

و   دارهی رو برم زیم  یرو  یصله بطرکه بلفا خونهی نگاهم م ی ام و از توخواسته  انگار
. خسته تر و تشنه  زنمی دستش قاپ م یرو از تو یکه بطر زهی آب بر  وانی ل یتو  خوادی م

 آب بخورم.  وانی ل  یحرفا بودم که بخوام از تو  نیتر از ا 

پرت کردم و سرم رو   واری رو به سمت د یمونده بود که بطر یچند قطره آب ته بطر فقط
که مهمون گلوم شده   یو با بغض  دوزمی زانوهام گذاشتم. نگاه پر از اشکم و بهش م یرو

 بود گفتم: 

و زود خوب    ستیاوضاعم بد ن یخوب بشم؟ مگه نگفت یکنی کمکم م یمگه نگفت -
 ! ؟ییی ( مگه نگفتدمیکش غی! )جنم؟یبی! پس چرا دارم جسد الکس و م شم؟یم

  کیف  یها پ یبه دستم دوخت و دوباره بغلم کرد. حالتمون مثل کل رو نشیغمگ نگاه
 سوزوند.  یرو کم امده یشده بود. پوزخند لب خشک یعشق

 .  کردی ها رفتار مبود، مثل بچه  ختهیصورتم ر  یخوشرنگ و بورش تو  یموها 
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 و مطمئنم!   نیولم نکرد. عاشقم شده ا   نیمارت   یکه گذشت آروم شدم ول یکم

 *** 

چشم دوختم. تند  اشی تخته شاس یو به حرکت دستش رو  زدمیحوصله سوت م  یب
هم  ن یخط مارت. اکثر دکترا بد خطن، اما خواستم دست نوشتیم  یزی تند داشت چ

و    دمیکه با تعجب خودش رو عقب کش اشیتخته شاس ی. تا گردن خم شدم رو نمیبب
 هشدار گونه گفت: 

 آناا؟! یکنی م  کاریچ -

 تخس گفتم: کج کردم و  سر

 ! نمیخطت و ببدست  خوامی م -

 گفت: زنهی بچه حرف م هیکه انگار داره با  یخنده و لحن با

 دختر خوب؟!   یدار کاریخط من چبا دست  -

 :دیکش  غیج تیوجودم با عصبان  یتو  یحس هی

 !  ستمین  یمن دختر خوب -

 گفتم:  یا و خسته رهیخ یدلم و با چهره  یتو   حرف

 ! اندازهیدختر بد چنگ م  نی ! مراقب خودت باش؛ ا نیمارت  ستمین  یمن دختر خوب -

خواستم خودم رو بد جلوه بدم گذاشت   یامروز  یمثل دخترا   نکهیو به حساب ا هامحرف 
 !  ممیخوب و صورت یایمن خودمم دلتنگ اون دن  دونستی اما نم

  دایرو پ ی کوفت یقه ی و اون عت  رمی وقته ازش دل کندم تا بتونم انتقام بگ یلیکه خ ییایدن
 کنم! 
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بهش زدم و   یدلم پوزخند یشده. تو  رهیوقته به گردنم خ  یلیخ دمیخودم اومدم و د به
 آروم گفتم:  

 پسر!   ی زود واداد  یلیخ -

اما   کردی م  خ ی! گرمم بود، تنم داشت از درون  دیشنی نبود و نم ایدن نی ا  یاون انگار تو  اما
 کنم!  ینقشه رو عمل دی. االن وقتشه؛ با سوزوندی پوست صورتم رو م  شی نفس ها

ها  لمس زود گذز که تا مدت  ه ی  دم،یفکش کش یخمارش دستم رو رو  یبه چشما  رهیخ
صورتم با صورتش   یکه فاصله  یو درحال دمی! خودم رو جلوتر کشسوزونهی جاش رو م

 بود لب زدم:  یمتری لیم

   ؟ یدوستم دار -

عشق! لبخند حرص   هینه  خوادی دوست دختر م هینشون داد که فقط  بهم  پوزخندش
 زدم و گفتم:  یدرار

 !  رونی ب دیبر دی تونی دکتر لوک، من وقت خوابمه! م -

 گفت:  ی بیعج یخونسرد  با

 اما من هنوز سواالم تموم نشده!   -

 جواب دادم:  شدمی م ره یو به سقف خ  دمیکشی تخت دراز م یکه رو  یدرحال

  یباق یتست گهید کنمی فکر نم ،یکاغدت جواب و نوشته بود  ی تمام سواالت رو  یجلو -
 مونده باشه!  

 گفت:  نشستیتختم م  یو رو  شدی بلند م اشی صندل  یکه از رو  یدرحال

 خودمه!   یبپرسم از کنجکاو  خوامی که م ییدرسته، سواال  -

 رنگش سرد گفتم: خوش  یبه چشما رهی سرم و چرخوندم و خ یکم
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 ؟ یفوضول ای  یوکنجکا  -

 یهاش عصبشدم، دخالت  ی مود  یکاف ینبود از حرفم ناراحت بشه، االن به اندازه  مهم
 . کنهی ترم م

 نزد که گفتم:  یحرف

 . یبپرس یتونی م -

 !  ؟یدختر صورت زدنیچرا صدات م -

 شدم: رهیزدم و دوباره به سقف خ یپوزخند

  یموهام و صورت  شهیبودم! )بغض صدام و لرزوند( هم یعنی ام،یعاشق رنگ صورت  -
(  دیام چکگونه  ی! )اشکم رو کردمی م  یصورت یآرزوها  دم،یدی م یپلنگ صورت  کردم،ی م
زدن؛   ش یو آت  میدوست داشتن یو سوزوندن، عروسک پلنگ صورت  میصورت  یاها یرو

 دی اسکرده بودم با   یمو صورت  گچکه موهاش و با   یداداش کوچولوم و درست وقت
 سوزوندن!  

  رتیاز بهت و ح  نیبه ترحمش نداشتم، همچن یاز یپر ترحمش رو دوست نداشتم. ن نگاه
 گذره؟ ی م یبغل گوشش چ  دونستی نم یعنینگاهش متنفر بودم.  ی تو

دختر هفده ساله آوردن؟   هی یرنگ یاها یسر رو  یینوع هاش چه بلهم  دونستینم یعنی
 .  دمیدیم  ی سقف رو صورت

 :دمیو بهش توپ دمیخودم و پس کش  عی دستم گذاشت که سر  یو رو   دستش

 !  یبهتره بر ،یآورد  ادشی و به    مارتیبا سوالت خاطرات مزخرف ب ی کاف یبه اندازه  -

 بزنه که بلند تر از قبل گفتم: یحرف  خواست

 گفتم؟ برو!   یچ یدینشن -
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ام کنسل بشه، فعل من مهم بودم! فعل من  و نقشه  ادی نبود ممکنه ازم بدش بمهم   برام
  یداشتم خودم و قربان دم؟یرسی ! من داشتم به کجا مدمیکشی بودم که داشتم زجر م

 هیاصل چه شئ ستیکه معلوم ن یکوفت یقه یعت هی من بخاطر    ی! خانواده کردم؟ی انتقام م
 مردن و من قاتل شدم؟!  

که   فی! فقط ح کنمی ! از لج همه نابودش مکنمیو نابودش م کنمیم  دایرو پ قهی عت اون
 !  امیبندازم! قاتل آماده باااش، من دارم م ریکنم و باهاش قاتل و گ داشیپ دیبا

  *** 

  تی اذ یفکر کردن به نقشه و اندک  دن،یشده بود خواب میبود، تنها سرگرم یمزخرف  یروزا
 کردن دکتر لوک! 

  هی  دمیکه جلو رفتم د یجلب شد. کم اط یکه به پنجره خورد توجهم به ح یسنگ  یصدا با
 نامه از طرف قاتله!   نی پنجره. مطمئنم... مطمئنم ا  یشه یش یبه گوشه  دهیکاغد چسب کهیت

 کردم خوندن خط به خطش: شروع

 ! یجون سالم به در ببر یتو تونس  یسلم آنا کوچولو، خوشحالم که خودت و ثابت کرد  -

  ی! ولادیب  رون یاز آزمونش سربلند ب یهام نتونست به خوب  گاردیشاگرد تازه کار باد قتا ی حق
 !  یبه باند قاتل خوش اومد  ،یاومد رونیتو از آزمونت سربلند ب  زمیتو انگار... اوه عز 

  یخال  یجبران جا  یتنها راه خروج از باند مرگه! و تو برا  یدونی که خودت م همونطور
 ! یباند حضور داشته باش یتو  دی عرضه با یالکس ب

 رو برات آرزومندم،  ییصورت  روز 

 دشمن تو )قاتل( /دوستدار

  ناینه! بگو ا  ای بود و بجاش نوشته بود دشمن تو! خدا ده یخط قرمز کش هیدوستدار   یرو
 !  ستمیباند؟! من آدم اون ن ی تو  ارهی من و داره به زور مخوابه، چرا؟! آخه چرا   هیهمش  
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  غ یگرفت! ج شی خورد و کاغذ آت شهیش یگرفته محکم به کاغذ رو  شیجسم آت  هیدفعه  هی
 . دمیبه عقب پر یو قدم دمیکش یاخفه

  یجسد الکس... صورت سوخته  ش،ی آت ریتصو  دم،یدی پنجره رو نم ری تصو  گهی من د  یول
 گوشم تکرار شد.  یپارسا تو  غیج یپارسا! صدا 

صداش قطع نشد.    یگوشم گذاشتم ول یخواستم بشنوم، دستم و رو  یخواستم... نم ینم
با تموم   دنیکش غی. شروع کردم به جکردیبس نم  یول شد،ی گوشم داشت از صداش کر م

 تو صدام گم بشه. غشیج دی وجود تا شا

  ی دادم و رو هیتک واری گوشم بود خودم و به د  یو دستم رو دمیکشیم  غیکه ج رنطویهم
 . هیگر  ری زدم ز  دمیکشی م غی که ج نطوریخودم مچاله شدم و هم یسر خوردم. تو  نیزم

تا مبادا دوباره   کردم ی و رها نم دنیکش غیج یا لحظه   یدرحال پاره شدن بود ول گلوم
 پارسا رو بشنوم!   غیج یصدا 

روزهام وارد شد. محکم بغلم کرد و بدون اون سرنگ   نی ا یباز شد و دوباره ناج در
 گوشم تند تند زمزمه کرد: ی تو اشی کوفت

من   نیتموم شد... بب زی... آروم باش، همه چستین یزی نترس چ زمیعز  ستین یزیچ -
 و! 

 شد.   رهیخ ونمی گر یهاهاش گرفت و به چشم دست  یو تو  سمی خ صورتم

صورتم و رصد    یکه داشت تمام اجزا ینگران یرنگ قشنگ چشماش شدم. چشما محو
 ینطورینفر ا هیبرام افتاده باشه. چقدر دلم تنگ شده بود که  یتا مبادا اتفاق  کردی م

 ! ستی ن یچینگرانم باشه و بهم بگه نترس ه

حس عذاب   نیبغلش گرفت و شروع کرد به نوازش موهام. امان از ا  یو محکم تو  سرم
 ! کنهی مواقع هم ولم نم نی حساس تر یکه تو  ؛یوجدان لعنت
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  تیولش کنم! بخاطر امن  دیفقط بخاطر خودشه که با اد،ی... من ازش خوشم ماما
  یاگه ید  یاش هم نکن آنا! چاره نشو وابسته  کی بهش نزد  یولش کن دی خودشه! اگه با
 ! رم یمی فرار کنم؛ و اگر نه م دیندارم من با 

بود که من و   نیا  انگر ی. نگاه مظلومش بدادی بهم م ینیر یحس ش هی ته نگاهش   ینگران
 . خوادی بخاطر بدنم نم

موهاش بردم و    یبود، دستم و تو  ختهیر  اشیشونیپ یفاصله گرفتم، موهاش رو  ازش
 شد.   انیاش نما که چال گونه دیترش کردم. خند ختهیبهم ر

لبخند   یکرد ول ری گلوم گ یتو  غ یپارسا بود. بغض مثل ت یچالگونه  هیشب خت،یر  یهر دلم
 بودنش شدم.   یلبخند پر بغض که فقط خودم متوجه مصنوع  هیزدم. 

آمبوالنس   ریداشتم مثل آژ   شیپ یه یانگار نه انگار چند ثان م،یآروم شده بود هردومون
 . دمیکشی م غیج

که   سوزوندی دست گرمش گرفت. نگاهش انگار تب داشت، داشت تنم و م یو تو  دستم
 بودم. خواستم دهن باز کنم: قراری ب نطوریا

 ما... -

 جان؟  -

کرده   چهی مرد و باز   نیاحساس بد بود به سمتم هجوم آورد. من احساسات ا یهرچ
خودت و   نکهیبابت ا  یحاال دار   یرفته؟ تو آدم کشت ادتی  یدختر صورت یبودم. وااا

مرد   نی اصل از ا رم،یگی ! حرفم و پس م؟یریگی عذاب وجدان م یکنی مرد نم  هی  میتقد
 ! ادیخوشم نم شهیم  سیلوس که زود چشماش خ

نگاه کرد و عقب عقب   حسمی ب یبره. با تعجب به چهره  رونیدادم تا از اتاق ب هولش
 رفت.
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خسته بودم. به محض بسته شدن در، از تخت   دنیخت پرت کردم، از خوابت یو رو  خودم
 و حالت دراز و نشست گرفتم و شروع کردم به ورزش کردن.  دمیپر نی پا

تر   یخودم و قو  دیبا کردم،ی بس نم یول  کردی شکمم تا سر حد مرگ درد م عضلت
  هیهر لحظه ممکنه  یعنیباند قاتل باشم  یجنگ در راهه! اگه قراره من تو  هی  کردم،ی م

 نفر بهم حمله کنه.

اضافه   دیبه هرحال نبا یترسوندن من زده بود ول  یحرف و فقط برا   نیچند اون ا  هر
فرم بدنم حساس بودم. صد و پنجاه تا دراز و    یرو یلیخ یلی. من خکردی م دایوزن پ

 م کرده بود!  پنج ست نابود  ینشست تو 

 اش جون داشته باشم.  ادامه   یاستراحت کردم تا برا یکم

  *** 

  نکهیحساب ا  یکه در اتاق باز شد. رو کردمی بودم و استراحت م دهی تخت دراز کش یرو
به سکوت گذشت، چرا حرف   یاقه ینکردم. حدود دو دق یحرکت نه یطبق معمول مارت

  زنه؟ینم

 و باال آوردم که...  سرم

نکرده بود   یکه اون روز اومده بود بکشتم! مگه... مگه خودکش  یهمون مرد د،یبر نفسم
. سکوت اتاق گوشم رو به دمیشنی ضربان قلبم و خودم م ینکنن؟ صدا  ییتا ازش بازجو 
 . میاتاق حکم فرما بود رو بشکن  یکه تو   یسکوت  میکدوممون قصد نداشت چیدرد آورد، ه

همش توهمه. نفسم   نایوقت مردنمه؟ نه... الکس هم مرده بود و من توهم زدم! ا یعنی
کردم و تند و بلند بلند  میدستام قا  ی. سرم رو تو دمیکشی باال م غی مثل ج ییو با صدا 

 :گفتمی م

 همش توهمه آنا... توهمه... توهمه!   نایا  ست،ین یزی چ ست،ین یچیه -

 رعشه به تنم انداخت:  صداش
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 !  یریآنا... تو قراره بم ستی توهم ن -

گرفته بود   ش یشکسته... سرش آت یشهیش کهیت هی و با وجود درد گردنم باال آوردم...  سرم
 و صورتش سوخته بود...! 

 که... هیگر ریو زدم ز   دمیکش غ یتمام وجودم ج با

و توهمم   یخواب بود! از ناتوان   هیهمش   نای! ا دمی از خواب پر یقیوحشت و نفس عم با
 .  کردمی م  هیو گر دمیکوبی وقفه توس سر و مغز خودم م ی. بهیگر  ر یزدم ز 

  یکه حت یمارک و بکشم؟ من  خوامی م یقاتل و بکشم؟ چطور خوامی م یچطور من
دو نفر و   خوامی م یچطور دونمی خودم و مقصر مرگ اون مرد که اومده بود بکشتم م

 بکشم؟!  

  نایا  یبعد از همه  خوامی م  یرو بکشنم؟ من چطور نیدل مارت خوامی م یچطور من
 کنم؟!   یزندگ

 اتفاقا بکشم!  نی فکر کردم که خودم و بعد از ا نی هم به ا یروز  هی  دی... شادیشا

از دست ندادم، من به قرص اکس هام   ن یاز ا  شتریزودتر فرار کنم تا عقلم و ب دیبا  من
 دارم!   از ین

  *** 

باالخره بدون   یعنیاز دکتر لوک کش رفتم نگاه کردم.  یاتاق که دزدک  یهاد یذوق به کل با
 محشره!  نی فرار کنم؟! ا تونمیشکستن دل دکتر م 

حرف زدن دو تا از پرسنل اومد پس مجبورا   یرفتم. صدا  رونیسر و صدا از اتاقم ب یب
صبر کردم و دوباره وارد راهرو شدم، بر اساس   قهیپنج دق  بایاتاقم برگشتم. تقر یره تو دوبا
  یراهرو  یبودم، اتاق دکتر لوک تو  دهید نجایکه موقع انتقال از بازداشتگاه به ا ییزا یچ

 نبود. فتشیو االن هم که ش  نمیاتاقش و بب خواستی چرا فقط دلم م دونمی. نمهیکنار
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رنگ اتاقش  یگرفتم. باالخره به در آب شیرو پ نیاتاق مارت  ریمس  نیپاورچ نیپاورچ
  هیبه چشمم خورد،   یآب ی ها واری با د اشی اتاق رسم یکه تو  ی زیچ نی . اولدمیرس
 بود! نکنه قرص اکسه؟  یبزرگ قرص صورت یشهیش

بود و   یقدم برداشتم که مطمئن شدم خودشه! دستام عرق شهی ذوق به سمت ش با
از   یرو باز کردم و با ذوق چنگ  شهیرو باز کنم. با لباسم در ش شهیراحت در ش تونستمینم

محاله، محاله، محالههه! مشتم و باال    یهمه خوشبخت نی قرص ها رو برداشتم. من و ا
 آوردم. 

 !  یریممکنه بم ؟یهمش و مصرف کن   یخوا یم  یمطمئن

بدون آب  نکهیسرم تمام قرصا رو قورت دادم. گلوم بخاطر ا یتو   یتوجه به ندا یب
 نداشت!   ری کم کردن ذوقم تاث یتو یدرصد  یخوردمشون سوخت اما حت

  نیزم یگرفتم تا با سر رو زیبه سراغم اومد، دستم و به م یبد  یجهیگذشت که سرگ  یکم
 بود.  ده ی سقوط نکنم. حالت تهوع امونم و بر

 ! رم؟یکردم حاال نم یغلط عجب

  نیمارت زیم   یو رو   دمیکش رونی رنگم رو از تنم ب دی سف  شرتیحرکت ت  هی یبود، تو  گرمم
اون سکانس از   هی. چقد شبد یکشی م ری ت هیو قلبم هر چند ثان  سوختی انداختم. گلوم م

 شطرنج شده بودم!  یملکه  لمیف

 گند زد به حس و حالم:  نی مارت  یر باز شد و صداد هوی

 آناا؟!   یکرد  یچه غلط  ی! وااا؟یکنی م کاریچ نجای! آنا احیمس  یسی ع ای -

که   نیبه سمتم اومد. هم دهی خنده که کلفه و ترس ری صداش ناخودآگاه زدم ز   ینگران از 
  زی م یرفت و زانوهام سست شد. سرم محکم به لبه جیخواستم ازش دور بشم سرم گ

 ..... ی کیبرخورد کرد و تار

  *** 



 ی دود صورت 

 
40 

 

ترک کنم، چرا اجبارم   خواستمی سرزنش گرش رو دوست نداشتم. خب من نم  نگاه
 !  کنن؟ی م

 :دی بهم توپ یعصب دیمندم رو که دگله  نگاه

سرت و   نی بب ید احمق! حاال که جون سالم به در بر یدادی خودت و به کشتن م یداشت -
 !  یداغون کرد 

 تر از خودش گفتم: یعصب

 تمومش کنم به تو چه؟  خوادی خودمه اصل دلم م یزندگ -

 :دی و ناتوان نال یعصب

 منم هست!   ی! زندگستی تو ن یزندگ -

ام  ! عاشقم شده؟! نقشهدم ی بهم برق وصل کردن، تا همون حد شوکه شدم و لرز  انگار
 معتاد شده؟!    یخانواده  یدختر قاتل ب  هی! چرا عاشق کنه؟ی کمکم م یعنیشده؟!  یعمل

 کنن.   اموونه یذهنم دست به دست هم داده بودن تا د  ی تو  یسواال  نی ا یهمه 

 ! زنمی م زگندی شده و من دارم به همه چ زیهمه چ یشد! عاشق منه ب خر

 ام گفت: وارفته  یمظلوم، رو به چهره   یهمون چشما  با

 دوستت دارم!   یول  رمی میبرات م گمینم -

 بازم دوستم داشته باشه!   یو دوستم داره و ممکنه کمکم نکنه فرار کنم ول  رهی مینم برام

نداشت   یکه تموم  یالی ! فکر و خالیفکر و خ ایدن ه یرفت، حاال من موندم و   یک دمینفهم
 و کار هر روزم بود... 

  *** 
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که  ی. از روز زدی بهم سر نم گهیهم د  نیو دکتر مارت  شدمیم  وونهی داشتم د  یکاریب از 
 .  آوردیهامم خود پرستار م بودمش و قرص  دهی اعتراف کرده بود ند

به  ا یخنگول؟! خدا یریکه فاصله بگ یدکتر؟ اعتراف کرد هیکارا چ  نیبگه ا ستین یکی آخه
 شفا بده!   یحق عل

. کردی سرش و برام کج م یو ا   ام نشسته بودپنجره  یروبه رو  مکتین ی رو یکاریب کلغ
 !  اموونهی من د دونهی بود که انگار اونم م یجور هینگاهش  

نگاهم   ال یخی زبون در آوردم و سرم و مثل خودش کج کردم. اداشو در آوردم که ب براش
 بهش چشم غره رفتم و به پنجره پشت کردم.  یکرد. عصب

شده   یکسل کننده و تکرار  ی اد یز  مارستانیت نی ا  یروزهام تو  خواست،ی م  جانیه دلم
مثل برات    نیات و بکشن؟! اخانواده  یبود. اوه آنا مثل دلت تنگ شده که دوباره اعضا 

 !  جانه؟یه

 هم مونده تا بکشنشون؟!   یا خانواده  مگه

 لبم نشوند.  یرو  یسرم به وجود اومد پوزخند  یکه تو یمحض سکوت 

 آهنگ بهم آرامش داد:  فیضع یصدا 

-  

I was five, and he was six 

 سالش بود  شی پنج ساله بودم و اون ش من

We rode on horses made of sticks 

   م یروندیمون رو م  یچوب  یاسبا  ما

He wore black, and I wore white 
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   دیبود و من سف ده یپوش اهی س اون

He would always win the fight 

   بردیدوئل مون رو م شهی هم اون

Bang bang 

 بنگ  بنگ

He shot me down 

 کرد   کیشل بهم

Bang bang 

 بنگ  بنگ

I hit the ground 

   نیزم خوردم

Bang bang 

 بنگ  بنگ

That awful sound 

 بلند شد  یوحشتناک   یصدا 

Bang bang 

 بنگ  بنگ
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  ومدهین رون ی آهنگ از ب یبودم تا حاال صدا نجایکه ا  یادو سه هفته   نیا  ی تو دونم،ینم
آروم   کمیو منم   ادیآهنگ ب  یچه بهتر بزار صدا الیخی تعجب داشت. ب  یبود و برام جا

 بشم. 

تا بهم  آوردمیعاشق رو در م ی آدم ها  یو ادا  شدمی م  کینزد  نیبه دکتر مارت کمی دم یبا
 شک نکنه. 

 اگه دوباره قبولم کرد برگردم باهاش.  هاان ی جر نیبعد ا  دیشا

 قبولت کنه؟!   یانتظار دار یکنی که باهاش م یدختر؟! بعد کار یشد وونهید

نفر که نخوام با قدرت خودم   هی. شمی نفر وارد رابطه م هیهر حال اگه اون هم نبود با   به
 باال بکشمش، بلکه اون من و با قدرتش باال بکشه!  

 قدرتن!  یهامم پرابطه یکه حت دمیرس یی! به جاده؟یا کشکارم به کج ینیبی م هه

دردام چقدر   یعنیحرفا؟!   نینبودم رو چه به ا شتری و شاد ب یدختر صورت هیکه  یمن آخه
 !  ید یبزرگ بودن که من و هم بزرگ کردن! قاتل، تقاصش رو پس م

نم شده بود.  و تش دیچکی بودم. عرق از سر و روم م شیکوره آت ی انگار تو  سوخت،ی م تنم
از   کردمیکرد. احساس م  شتری نبود و فقط عطشم رو ب یکنار تخت کاف زیم  یآب رو  یبطر

 . زنهی م رونیب  شیچشمام داره آت

که  یتب و لرز دارم، جور کردمی که از پنجره داخل اومد تمام تنم و لرزوند. حس م یسوز 
. با  دمی زنگ کنار در کوب ی. محکم با مشت روسوختمی و از داخل م  دمیلرز یم  رونیاز ب

 : دمیکش غیتمام وجودم ج

 !  شمیدارم خفه م د؛یپرستاااار، دکتر لووک! کمکم کن -

  حالیشده بود. ب حالیب دمیکه کش یغی. انگار تموم جونم با همون جدمینشن یجواب
 نا نداشتم تکون بخورم!   یحت  گهیتخت پرت شدم، د یرو
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اتاق خشک    یگوشه  کی کوچ  یقوط یاتاق چرخوندم. نگاهم رو  یو رو ت جونمی ب یچشما 
 شد.

حال به  یشد! ب یقوط سیپ ی نبود، انگار تازه گوشم داشت متوجه صدا نجایا  یقوط  نیا
ها رو باز  فقط صبحا پنجره  کنن،یاتاقا رو باز نم یوقت عصر پنجره  نی پنجره نگاه کردم، ا 

 ! کننی م

 قاتله، طبق معمول!   کار

نوازش همراه با قلقلک به گوشم داد   هی. دیو به گوشم رس  دیچشمم چک یاز گوشه  اشکم
بخوابم و   خوادی فعل فقط دلم م دونم،ینه! نم دمی! شا دیو رد شد. وقت مردنه؟ شا 

خوابوندنم موهام و   یخواب بوده؛ بابا برا  هیاتفاقا  نیا  یشدم بفهمم همه  داریب یوقت
تا   ره یکه تا تولدم مواد رو ترک کرده و پارسا هم ازم قول بگ هزش کنه، مامان قول بد نوا

 فردا ببرمش پارک!  

 ! رنیزود بم قدرن یذهنم، ا یتو  یهمه خاطره   نیا  یچقدر زود بود که صاحبا  و

بابا   یو تموم من غرق چهره  ستیاتاق ن  یفضا یتو  یژنی اکس گهی د کردمی م احساس
و در گوشم پچ پچ وار   کنهی سرم نشسته! موهام و نوازش م یشده بود که انگار باال

 :گهی م

 ...! رهی بخواب... خواب منتظره تا تو رو در آغوش بگ زکم،ی بخواب عز -

 . دیشنی م  یزیچ نیمن االن همچ  یگوشا  ی ول  گفتینم یادب ی نجوریا  قایدق البته

که بختک   ی. درست مثل وقتشدی گلوم خارج نم از   ییصدا چیتمام تلشم، ه برخلف
توهم بوده باشه.   کنمی فکر نم د،یچیگوشم پ یترسناک تو  ری آژ هی ی ! صدا افتادی روم م

گنگ   ری تصو  هیکرده بود.  می. سوزش گلوم و دماغم عصبادیمعدم داره باال م  کردمی حس م
 چشمام بود.   یجلو

 ...! یکی... و تار دیاس یشکسته... بطر یشهی... ششیگاز... خون... آت یبو
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  *** 

  یکاف ی خواب به اندازه  یخودش تو  الیبزارم به خ خواستمی و بسته بودم، م چشمام
 عاشقم بشه. بزار منم حس کنم خاطرخواه دارم!   شتریب  دینگاهم کنه تا شا 

دستش پوست صورتم و سوزوند، چرا انقدر داغه؟ نکنه تب داره؟! به تو چه؟ اره   یگرما 
 !  ؟یدرمانش کن یتونیتو رو سننه! نکنه م شه،یاصل تب داره تب عاشق

 کارا رو بکنم!   نیشده؟! منم مجبورم ا  رحمی ب دایوجدانم انقدر جد  چرا

 !  ؟ی آدم بکش یمجبور

هاش گوشم و پر کرد و  نفس ی! صدا دمیسرم ترس  یشدم... خودمم از سکوت تو خفه
  گفتیاش سوخت  چرا انقدر با احساس بود؟! نم بعد... پوست سرم از بوسه یاه یثان

 !  ره؟یگی کردنش درد م تی وجدانم از اذ

رفتنش جفتش درد  نی کرد، باال اومدن و پا  ر ی گلوم گ یتو  غیرحمانه مثل ت یب بغض
  اریاخت  ینگاهش باعث شد ب ینی! سنگزدی م ش یدلم و آت  یت و هرکدوم به نحوداش

 چشمام رو باز کنم و بهش زل بزنم.  

که خودم رو به خواب زدم.   دونست ی بودن حرکتم تعجب نکرد؛ انگار م یاز ناگهان  اصل
. شناختش هرچقدر که ناراحتم  شناستمیم ینفر به خوب هیها  بعد مدت کردمی حس م

! انقدر  گهید نهیر یبه هر حال ش ینفر مهم باش هی  یبرا  نکهیبود... ا نیر یش یول دکری م
 ! زدی م همبود که داشت حالم و ب نیریش

ام فکر کنم، با بغض  به نقشه نکهیبدون ا  اریاخت  یپر پر بود، انگار من مردم! ب چشماش
 گفتم:

 فرار کنم؟!   یکنی کمکم م -

  نیمن و نشناخته! به هرحال ا  یاش بهم نشون داد که هنوز به قدر کافشوکه  نگاه
 بود!   یمن جدا نشدن  یسواستفاده گر بودن از خصلت ها 
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 و تته پته کنان گفت:  شوکه

 کنم؟!   کاریچ... چ -

 کنم: شتر یام رو بچهره  تی کردم مظلوم یسع

نرم آدرسم و   نجای! اگه از انیمطمئنم مارت نوی! اکشنمی بمونم م نجا یفرار! اگه من ا  -
 که دوسش دارم و بکشن!  یتنها کس ایهر لحظه من و   توننی دارن و م قیدق یلیخ

 : دیکه دوباره هنگ کرده پرس دی که دوستش دارم( رو شن  یهام فقط )کساز کل حرف   انگار

 ؟ یدوست دار ویک -

گلوم فرو رفته بود و عذابم   یتو  بیبغض عج یبود، چنگال ها یکردن مزخرف یباز  نقش
 :رمیبگ  شیبار دوم پ یبودن رو برا  ی. وقتشه عوض دادی م

 تو رو!   -

حال   قایبودنت، بهم بخوره؟! االن دق یحاال شده حالت از خودت... وجدانت... عوض تا
  نیو رو کرد. حالم از خودم که ا  ری صدبار قلبم رو ز   نیمارت یزده منه! نگاهش شاد و بهت

 خودم کرده بودم بهم خورد.   یچه یز مرد رو با

و طبق معمول   یاتاق خال هیبهم داده باشه ازم فرار کرد. من موندم و   یجواب نکهیا  بدون
وارد اتاق شد. رفتار هول و   نی سرم به دستم وصل بود. پرستار بلفاصله بعد از رفتن مارت

 بود.  ستادهی بود که انگار فالگوش وا یاش جورشتاب زده 

که سرم بود پنبه   ییدستم جا  ی که رو یو درحال دی کش رونیشده رو از دستم ب یخال سرم
 : دیپرس یبا فوضول  ذاشتی م

اومده بود    یآفتاب نکیبا ماسک و ع ییآقا  هیتو رو بکشه!  خوادی م  یک ستیمعلوم ن -
  ی تو  دیهست که با ماریب  هی نکهیا  یرو گرم کرده بود به بهونه نی سر من و دکتر مارت

  یول م،ی صداتو نشنو   یو داد کرد   غی! که مثل اگه جاسوانهی و د مشینیبب یپشت اطیح
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  ،یکه زنگ رو زد دادی همراهم بود برام هشدار م بلتمچون ت یخداروشکر زنگ رو زد
 و قفل پنجره شکسته!   یغش کرد  میدی د میبعدم که اومد 

ممنون بودم. به    شیبخاطر اطلع رسان یسرم درد گرفته بود ول اشی از پر حرف  نکهیا با
  ینداشتم و حت یارتباط یچکس یبود... من با ه بیزدم تا زودتر بره. عج یاجبار لبخند 
 بمونه!   کمینزد یکس  کردمی رغبت نم

 بره که با التماس صداش زدم:  رون یخواست از اتاق ب پرستار

 خانم... پرستار!   -

 به سمتم برگشت و گفت:  یمهربون  لبخند متعجب و با

 !  ؟ی دار یجانم؟ کار -

 خواهش و التماس گفتم:  با

   د؟یبرام آهنگ بزار شهی... مشهیم -

 زد و گفت: یبعد لبخند یمتعجب نگاهم کرد ول  اولش

 بزارم برات؟  ی ... هوف... چه آهنگیندارم ول یکار نیهمچ  یمن اجازه   -

 ذوق تشکر کردم و گفتم: با

- so far 

 کرد:  ی بود آهنگ رو برام پل ش یگوش  یکه سرش تو قهیگفت و بعد از چند دق  یاباشه

- So far from who I was 

 که بودم   یدورم از کس یلیخ

From who I love 
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 که عاشقشم  یکس از 

From who I want to be 

 باشم تو  خوامیکه م یکس از 

So far from all our dreams 

 اهامون یاز تمام رو  میدور  یلیخ

From all it means 

 که داره  یا یتمام معن از 

From you here next to me 

 تو، کنار من  از 

So far from seeing home 

 خونه دن یدورم از د یلیخ

I stand out here alone 

 ستادم یتنها ا  نجایا

Am I asking for too much ? 

 خواهم؟  ادهیز  یلیخ

So far from being free 

  ی دورم از آزاد یلیخ
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رو   شیو هول شده گوش یدر زدن اومد و پرستار فور یصدا  دیآهنگ که رس ینجا یا به
که بد موقع مزاحم شده بود گفتم و خودم رو   یبه اون  یجمع و آهنگ رو قطع کرد. لعنت

 ملفه مچاله کردم.  ری ز  شتریب

.  دیچیمشامم پ  یتو نی مارت نی ر یعطر ش یباز و بسته شدن در اومد و بلفاصله بو یصدا 
 بو بود.  و خوش   نیریش یل یعطرش خ یامروز  ی برعکس اکثر پسرا 

 کرد:  ترک ی که متوجه شد از عطرش خوشم اومده و خودش و بهم نزد  دمیبو کش شتریب

 بخرم؟  دیبرم عطر جد ای  ید یپسند -

 :دمی بو شتریو ب  دمیرو جلو کش اشقه یبکشم   خجالت  یاذره  نکهیا  بدون

 بوعه!  خوش  یادی عوضش نکن، ز  وقتچ یاوممم... ه -

 کنار تخت نشست و گفت:  یصندل  ینگفت. رو یزیزد و چ یکی کوچ لبخند

 اما...!  دمیبه حرفت فکر کردم، کمکت م -

جواب داد؟! دستم و دور   یراحت  نیبودنم به هم یعوض  ؟یراحت نی کرد؟! به هم قبول 
 .  دمشیگردنش حلقه کردم و محکم به آغوش کش

 !  زمیمراقب باش که محاسباتت رو بهم نر خوره،یازت داره برام ورق م   دیفصل جد ،یزندگ

 دادی اش رو برام تکون مکه انگشت اشاره  یدرحال  دیزور از خودش جدام کرد و با تهد به
 گفت:

 ه!  اّما... اما شرط و شروط دار -

 ! منتظر نگاهش کردم که ادامه داد: ؟یما شرط بزار   یبرا یخوا ی تو هم م ؛یدک
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دو، فکر دور زدن منو از سرت   ؛یشیساکن م گم یکه من م ییبعد از فرارت جا ک،ی  -
! من  دمیلوت م  یاز دست منم فرار کن یسه، حواسم بهت هست، بخوا  ؛یکنی م رونیب

 حق دارم حساس باشم!  ندازنم،یرو به خاطرت به خطر م میشغل یو سابقه   تیدارم امن

و   دادمی دکتر؟ من به حرف بابامم گوش نم ی کار یکجا دم،یدلم غش غش خند ی تو
 بچه مثبت!   یست ین یتو که عدد  زدم،ی تهش گولش م

  یلیمتوجه نشه که من خ نکهی ا  یتکون دادم. برا  ی باور کنه قبول کردم سر نکهیا  یبرا  یول
 گفتم:  ختم،یفرار رو ر  وقته نقشه

وقته   یلی نکنن، فعل برو که خ دا یتو رو پ نکهیا  یبرا  کنمی فرار رو خودم جور م ینقشه  -
 باشه!  ستادهی ممکنه اون پرستاره فالگوش وا  میزنی حرف م میدار

و دوباره    دمیکش یرفت. هوف رونیهوا براش فرستادم و ب یتو  یتکون داد و بوس یسر
 تخت ول کردم.   یخودم رو رو 

 شده بود؟!   یتا حاال گول زدن آدما برام انقدر راحت تکرار یک از 

  *** 

جذابش   یشده بودم که باالخره وارد اتاق شد. استرس از چهره  رهیاسترس به در خ با
هم قورت بدم   دیبود کل کیهام کف دستم انداخت، نزد رو به همراه قرص  دی. کلدیباری م

 که به زور نگهش داشتم و با دندونم قفلش کردم.  

کف دستم   ییاتور ینیو م کیکوچ  یلیراحت بشه. ساعت خ الشیبهش زدم تا خ یچشمک
 گفت:  یلب ری انداخت و آروم و ز 

 سرشون رو کرم کنم!   تونمی م قهیفقط ده دق  رون،یب ای ب گهی د قهیپنج د -

رفت و من   رونی ت مشت کردم. بتکون دادم و دستم رو دور ساع یاوک  ی به معنا یسر
 هم با استرس رو تخت نشستم. 
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به قاتل! آروم   دنیرس یبرا  یداری قدم بزرگ برم هی یدار ،یکنی فرار م  یباش آنا، دار شاد
 ! یتونی باش تو م

از    یمونده تا آزاد  قهی. دو دقرونیمونده بود تا برم ب  قهیدو دق گذشت،ی تند م  یلیخ زمان
 !  قهیقفس، فقط دو دق  نیا

 !  ستین  یمنف ی ... نه! االن وقت فکرایاگه از دستش بد ،یکه دار هیتنها فرصت نی ا آنا

  یقیمونده! نفس عم  هیثان   یام نگاه کردم، سدست عرق کرده  یبه ساعت تو  دوباره
 شدم.   رهیو بهش خ  وردمین نی ساعت رو پا گهی . دستادمیو پشت در ا  دمیکش

 !  کی... چهار... سه... دو... پنج

در رو   یدر هول دادم. قفل باز شد و فور یو تو  دمی کش  رونیدهنم ب یرو از تو  دیکل یفور
رنگ اتاق دکتر   یسر و صدا به سمت راهرو رفتم، در آب ی. بدمی به سمت خودم کش

 رو باز کردم و وارد شدم.   نیمارت

!  نجاستیو استرس هنگ کرده بودم. ا   جانی از شدت ه دم،یچرخی سر خودم م دور
 کوچولو و کاغذ آدرس کنارش!   یبیج یچاقو 

 دستم رو ازش ول نکردم.  یگذاشتم ول  گهید بی ج یرو کنار ساعت و چاقو رو تو آدرس

  زیم  یبرم که چشمم به جعبه قرص اکس رو  رونیکردم و خواستم از اتاق ب گردعقب 
! بدون مکث  تونمی ه نه بدون اون قرصا نمفرارت تمرکز کن! نه ن  یآنا رو یخورد. واا 

 کنار ساعت و آدرس انداختم. بمیج یجعبه قرص رو چنگ زدم و تو 

 لب گفتم:  ر یبه خودم زدم و ز  یپوزخند

 !  رمیخودم و بگ یجلو  تونمیمعتادم نم  گهیاره د  -

 زد: بیاز درون بهم نه ییصدا 

 انقد زر نزن فقط فرار کن!  ،یکنی فرار م یاحمق االن تو دار  -
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ساعت هم چک نکردم و فقط شروع کردم به   یحت  گهیتازه به خودم اومدم، د انگار
بزرگ که قفل بود. باالخره به در   یلیدر خ هی تی بود و در نها ی. ته راهرو چراغوندنیدو
 وقت مکث کردن نداشتم. یول  اومدی نفسم باال نم دنیاز دو  دم،یرس

قفل در چرخوندم. باز نشد! قلبم   یروش بود رو در آوردم و تو  زیر سوراخ   هیکه  یدیکل
رو عقب جلو کردم که   دیکل یکم  د،یلرز ی نزد... دوباره تلش کردم. دستام م یا لحظه یبرا 

 باز شد.   یکیت یباالخره قفل با صدا 

بزارم   رون ی که خواستم پام رو ب نیاز آرامش تکون دادم و در رو باز کردم اما هم ینفس
 داد نگهبان تن و بدنم رو لرزوند: یصدا 

 !  دیدرها رو ببند ،یر ی ! کجا مستی ا -

اون لحظه از دستم بر    یکه تو  یشد. تنها کار حسی افتاد و دستم سرد و ب  فشارم
 بود که ساعت رو محکم به سمتش پرت کنم!   نی ا  اومدی م

مخم    یبودن دماغش رو هم گنده  طیشرا  نیا  ی. تو دیاش رو چسبزد و دماغ گنده  یداد
 بود! 

هم قرض کردم و الفرااار! ته باغ،   گهید یدو تا پا داشتم چهارتا  دم،ی سرعت در رو کوب با
 !  شدیبعد از اون در صادر م میبعد از درختا، حکم آزاد

و با سر   دیچیبود که تنها پونزده متر باهام فاصله داشت که پام پ یدر یره یخ نگاهم
 خوردم.   نیزم

و   اومدی ! از درد نفسم باال نمدهیاستخون مچ پام خورد شده و چرخ  کردمی م  حس
 ! شدی م  کی داشت بهم نزد دمی. شاشدی تر منگهبان هر لحظه بلند یصدا 

 !  شهیهم  یبرا ؛یرو از دست داد  تی آنا، آزاد اوه

رو نابود تر از قبل کنه...!    میزندگ تونهینم نی آخرش باشه! ا  تونهی نم نی... انی... انه
 !  رم؟یانتقامم رو بگ تونمی نم وقتچیه یعنی... یعنی
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چشمم! االن وقت جا   یخندون پارسا اومد جلو یلحظه... چهره  هیلحظه، فقط   هی یبرا 
 رو خراب کنم!!!   زیهمه چ دیخوردن فلج هم بشم نبا نیزم نیاگه بخاطر ا   یزدن نبود؛ حت

رو از کجا آوردم که با وجود اون همه درد از جام بلند شدم   رویاون ن دونمی... نمدونمینم
  ریتا مغزم از درد پام ت ذاشتمی م  نیزم یچپم رو رو  یکه پا  ن ی! همدمیو به سمت در دو 

 !  دمیدویو فقط م  کردمیبس نم یول دیکشی م

هر  فقط ظا  نیخب ا یبود! ول  ای بود؛ رد شدن از اون در مثل خود رو ایرو  نیع  برام
گم و گور کنم چند  گهید  یقهی اگه نتونم خودم رو تا چند دق ستیماجراس چون معلوم ن

 دنبالم بفرستن تا دوباره برم گردونن!   ن ینفر رو با ماش

از کل شهر جداست. اگرم به طور معجزه    نجاینه شلوغ بود و نه خلوت، انگار ا  ابونیخ
به خودم زحمت   یبود که حت یانقدر رسم پش یت شدمی نفر رو به رو م هیبا  یی آسا
 به کمک خواستن ازش فکر کنم!  دادمینم

 ادامه دادم.   دنمیکه بهش تنه زده بودم به دو  یخانوم دادیداد و ب یتوجه به صدا   بدون

 ی. از درد نفسم گرفته بود. به پشت سرم نگاه دیکشی م ریت یبه ترز وحشتناک پام
  یخونه واریازش جلو افتادم به د  هیچند ثان نکهیا   دیاز نگهبان نبود. به ام  یانداختم، خبر

تا بتونم   اینبود لعنت چیدر پ چیدادم. کوچه هاشون هم اصل پ هی نبش کوچه تک ی تو
 خودم رو گم و گور کنم. 

! استراحت بسه،  دهیقطره آب هم بهم نرس هیخشک خشک بود، انگار پنج ساله که  گلوم
 انگار پام ترکش خورده!    یرار کنم تا بهم نرسن. لعنتبازم ف دیبا

بود!  یاله   یمعجزه  هیدنبالم نبود، آزاد بودم! مثل   کسچ ینداشتم، ه دنیدو  ینا  گهید
نسبت بهش  یحس چی ه گهیفقط اولش بود، االن د  نیعذاب وجدان کارم با مارت

خودت   یکه من بودم قرار داشت یطیمح یاگه تو  نه،یعذاب وجدان! هم ینداشتم، حت
 .یشدی م ینجوریهم هم
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  کمینزد یباعث شد تا متوجه بشم کس شدی پخش م کریکه با اسپ  یکیبلند موز  یصدا 
 شده:

- Where’s my mind ? 

 به سر عقل و هوشم اومده ؟   یچ

They’ll be here pretty soon 

 سر برسن   سایکه پل  االناس

! پشت  یخز امروز  ینمونه از جوونا  هی  نمیلبم نشست ناخواسته بود. ا یکه رو  یپوزخند
 اومد: یشل پسر یبند آهنگ صدا

 نگاه کن چقدر داغونه!  افشوی عقب مونده رو! ق -

! محاله! با خنده  ؟ی و عقب موندگ یلبم آورد، عقب مونده؟ دختر صورت  یخنده رو حرفش
  دنیبگم که... با د یزیتم چهوا تکون دادم و به سمتش برگشتم، خواس یتو  یسر

 . دیلبم ماس  یاز پرستارا لبخندم رو ی کی خندون  یچهره 

 ! دونمی... نمدونمی نم دنبالمن؟

 بود و هنوز منو نشناخته بود، که بابتش خدا رو شکرگذارم!   دن یحال خند  در

  فیآهنگشون ضع یگرد کردم و آروم آروم فاصله گرفتم. رفته رفته سرعتم تند و صدا  عقب
. در دیچیگوشم پ یپرستار تو  یصدا  دن؛یکه شروع کردم با تمام توان دو  ییشد. تا جا

 :زدی م غیکه ج یحال

 فرار کرده!   مارستان یبرو دنبالش از ت -

 رو نشناسه؟  یختر صورتشهر د نی ا  یکه تو هیافتاد؟ آخه ک ش یتازه دوزار  یجد
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! فعل  قهیبا داشتم اون عت شم؛ی مشهور م یعنی! چرا... یستیباور کن انقدرام مشهور ن آنااا؛
 فقط فرار کن!   قه،ی عت الیخیب

دردناک.   اریشده، همونقدر شل و ول و بس ریبه خم لی چپم تبد  یپا  کردمی م احساس
بهم زل نزنن و   شونیوزغ یکه مردم با اون چشما  دمیخلوت رس یمحله  هیباالخره به  

 نشون ندن.   گهیمنو با دست همد 

استراحت بود.   قهیچند دق  یبرا  یخوب یشهر جا نی پا یو خلوت تو   کی تار یکوچه  هی
  هیدو متر جلوترم نبود؛ فقط  دنید  یبرا  ینور چیشده بود، ه کی هوا کامل تار  گهید

 . شدی ش مروشن و خامو یسوخته که ه  مهیالمپ ن

  کردنیدرد م  یبدنم از خستگ یپهن کردم؛ تک تک سلول ها نیزم یخودم رو رو  آروم
 ی! آروم پاچه کردی المصب که احتماال قطع شده بود که انقدر درد م یپا  نیو... امااان از ا

شد، از درد نفسم   دهیکرد و به زخم پام کش ری شلوار گ یاز پاچه   یشلوارم با باال زدم، قسمت
 از دهنم خارج شد.  یو دردناک  آروم یرفت و ناله 

زخم پام قلبم از جا کنده شد!   دن یکه با د  دمیخوردم. شلوار رو باال تر کش ر یانگار ت یلعنت
  ی بود ول  زیلبش ت یگردو از گوشت پام کنده شده بود! اون... اون سنگ کوفت  هی یاندازه 
 !  قیکنه اونم انقد عم  حد که پام رو سوراخ نی نه تا ا

دهنم کف کرده بود و   ی و دهنم تلخ و خشک بود، از تشنگ زدی دهنم م یتو  قلبم
  ی . حاال من توآوردی م ترنی و لحظه لحظه فشارم رو پا   اومدیپام هم بند نم یزی خونر

تنها بدون کمک   یکه زخم شده، تنها ییو پا  شهیکه کم کم داره سرد م ییهوا  نیا
 برم!   ادهیام رو پتا خونه تونمینم یکه دورش زدم کجا برم؟ من حت  ینیمارت

  دیکنم! با دایو ازش بخوام کمکم کنه قاتل رو پ شش یبرم پ دی! باکوپیعمو ج خودشه؛
هم ندارم! آنا برو، بخاطر خودت، انتقامت و   ستادنی ا  ینا  یراه برم ول ادهیپ گهید یکم

 آنا!   یاریدووم ب  دینه نه با کوپ؟یعمو ج یتا خونه ارمی دووم م تونم؟ی م  برو! قهی اون عت
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  یچطور دونمی برسم! نم کوپی عمو ج ی! مردم و زنده شدم تا به وسط شهر و خونهمردم
!  فتادیدنبال آزار دادنم ن یپست ، کس  یاون شهر پر از جوونا  یشد که تو  یبود، چطور

و از   یاله  یمعجزه   هیخودش  دمیعمو زنده رس یتا خونه کهن یواقعا... هم دونمینم
 طرف خدا بود!! 

! تنها  یاره یدا  یهاهمون پنجره  اط،یدور ح یچوب  یهارنگ، همون حصار  یدر کرم همون
  دنیو عذاب کش  دنی پدرم بود! باالخره بعد از ساعت ها دو ادآوریکه   یدوست پدرم، کس

  ینبود، واقع میشگیهم یمصنوع  یلبخندا لبم نشست، مثل اون  یرو یاز خوش  یلبخند
 و از ته دل بود!   یواقع

  کلیبود که در باز شد و ه  دهینکش هیبه ثان دم،یلرزونم رو باال آوردم و به در کوب  دست
اما... اما   دهیفهم نویشد. دلتنگش بودم، مطمئن بودم ا انیروم نما  یفرم عمو جلو خوش 

 شد!  یکرد که ته دلم خال یوحشتناک  لبخند هم نزد! بجاش اخم یبغلم نکرد، حت

 شکست:   شتر یام رو بخشنش دل شکسته  یصدا 

 ؟ یخوا ی م یچ -

 رحمیانقدر ب  تونستی نم ست،ین کوپیعمو ج ن یشدم، ا  رهیو بهت زده بهش خ  ناباور
 باشه! با لکنت گفتم: 

 کنم!   دایقاتل رو پ دیع... عمو، من... من اومدم تا شما کمکم کن -

رفتار عمو مطمئن شدم که اگه زود   دنیبا د یسر اصل مطلب ول رفتمی انقدر زود م  دینبا
 ! بندهی حرفمو بزنم در رو روم م  نکهینگم، قبل از ا

به  یبود قدمکه از خنده نفس کم آورده  ی. درحالختیتعجبم رو برانگ شتریب اشقهقه
 اش رو قطع کرد و گفت: خنده یجلو برداشت، ناگهان

 کمکت کردم، من قاتلم!  نی! ببیکرد  دامیمثل پ  ؟یخب که چ -
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خواب مزخرف که  هیخوابه؟ اره اره مطمئنم خوابه،  هیهمش   نای حبس شد، ا نفسم
من هم داره اون دود رو    یتوهم یآرامشم رو دود کرده و با خودش برده! و چشما 

 ! نهیبی م  یصورت

چرا دلش برام   شد؛ی م یدر لحظه چشمام پر و خال سوخت،ی و چشمام م دیلرز ی م دستم
 مزخرفه؟!   هیشوخ هیهمش   نایکه ا  گفتیچرا نم   سوخت؟ینم

ام گذاشت؟  امو بکشن؟! چرا زنده داده بود خانواده  وجدان نداشت؟ اون دستور  مگه
 دوست پدرم بود؟!   وجدانی بود؟! اون ب کوپیمارک پسر عمو ج یعنیاصل... 

اومد و تپش    ی... وسط قلبم سوخت، انگار بهم برق وصل کردن، نفسم باال نمییجا هی
 بزنه!  رونی برو بشکافه و  امنهیقلبم تند شده بود. انقدر تند که هرآن ممکن بود س

 مرگ احساس بود!    نیا  دمیبود؛ شا نیمرگ نداشتم، قطعا مرگ هم یبرا  یاگه ی د فی توص

نگرانش نباش! دلش   رهیمیم  ی زیهمه خونر نی جسمتم با ا گهید یقه ی آنا چند دق اوه
 نابود شدن و سوختن آرزوهام کباب نشد؟   ینسوخت؟ دلش برا 

  اومدی پدرم م یکه بجا ییروزا یمن هنوز مسخ بودم؛ تو  یول دیصورتم کوب  یرو تو  در
  یکرده بودم. دست خودم نبود که تک تک رفتار ها ریآموزش خانواده گ یجلسه

 !  ده؟ی. چرا منو نکشت؟! چرا عذابم مدادی مغزم مانور م  یمهربونش تو 

  گاید !ی. چه حس نااابکردی داشت مغزم رو سوراخ م گهید ی... چرا... و صد ها چرا چرا
کار رو   خواستی خسته شده بود، م یالک  یپوزخند زدن نداشتم، لبام از لبخندا ینا  یحت

 کنم!   هیبندازه گردن چشمام تا گر 

... مهم دیبود؟ شا  سیفاصله داد. پل ییام نشست و منو از اون در کذا شونه یرو  یدست
  یکردما؛ فقط... فقط اشتباه دایقاتلتو پ ییبابا نی ! ببستیمهم ن  گهیقطعا د  ست،ین

 بکشمش خودم مردم!   نکهیا  یبجا
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! قلبم... قلبم دمیدینم  یچی ه قایدق یعنیچشمام تار تار بود،  د،یلرز ی م دستام
گلوم فرو رفته   یبغض تو  رحمی ب یبه قلبم؛ چنگال ها  زدی چنگ م یک یانگار   سوخت،ی م

 ! ییاب یخوش و ز  انیبود و قصد خلص کردنم رو نداشت. چه پا

 زیبرگردوند. به به، گل بود به سبزه ن ایدن نیمحکم تکونم داد و انگار منو به ا  یدست
 کردن!   دامیآراسته شد؛ پرستارمون همراه اون پسر راننده پ

 اعصابم خش انداخت:   یرو  غوشیج غیج یصدا 

 ! هیبه چ یچ یفهمی دادمت، م سیپل ل یحاال که تحو  -

 انتقامم فکر کنم!   ای  قهیبه اون عت خوامی نم یحت گه ید  ست،یمهم ن گهی مهم بود؟ د واقعا

پسر   هیبلند شد و دختر غش کرد!   یتق یکه صدا  زدیداشت زر م نطوریهم دختر
که چوب   یاز پشت سر پرستار که غش کرده بود، درحال  یو چشم ابرو مشک  پیخوشت
نداختم و با تعجب بهش  ابروم رو باال ا یتا  کیدستش داشت، جلو اومد.  ی رو تو یبزرگ

 .  کردمی ذهنم ثبت م یو نجاتم رو ت یفرشته  یچهره  دینگاه کردم، با 

بود که دست پسر   ییهوا تکون داد؛ همون بطر یاز پشت سرش باال آورد و تو  یبطر هی
 راننده بود رو به او  گفت: 

 ... همش توهم بود! ید یند یزی... چی... تو خوب نبودزمی عز -

که با   یرو باز کرد و درحال یداشت، پر جذبه و باکلس! در بطر  یخوش آهنگ یصدا  چه
رو   یکه بطر نطوریرو به لب پسر چسبوند. هم یبود بطر دهی دستش سر پسر  رو چسب هی

 : گفتیم   رهی حلق پسر بر یرو تو  یدنیتا تمام نوش  بردی رو به باال م

 خور ... بخور! ... بازم بزمیعز  نی آفر -

اسپرتش    پیلبم نشست. ت  یپسر خفن رو به روم، رو  یاز کارا  یاون حال بدم لبخند با
. پسر  بعد از به زور خوردن تموم  کیو ش یجنگ ساخته شده بود، مشک  یانگار برا 

 شد.  حالی کز کرد و ب  یاگوشه   یدنینوش
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که به من نگاه   یرحالکرد و د نی دستش رو باال پا یتو یبطر ینجاتم هم کم یفرشته 
 گفت: کردی م

 !  ی... دختر صورتمی ندار ازشین گهید -

  ی. نگاهم رو دیکوب نیزم یرو باال برد و محکم رو ی! بطرشناختی من، اون منو م  یخدا
بود. نگاهم رو به صورتش   یس یعدد هفت انگل هیموند، شب  رهیکنار گردنش خ یخالکوب

 . دیدوختم که بازوم رو گرفت و منو دنبال خودش کش

خونسرد برگشت سمتم که چون کارش   یلیخ  هویهول و وال شروع کردم به تقل که  با
به گردنش برخورد   قایبود با صورت رفتم تو گردنش. از خجالت سرخ شدم چون دق ییهوی

 رفته بازوهامو گرفت و به عقب هولم داد. که معلوم بود خندش گ  یکرده بودم. درحال

که چه  اد یب ادمی که مبادا باهاش چشم تو چشم بشم و باز  نیدوختم به زم نگاهمو
 بره! با تک خنده گفت:  ادم یکردم؛ هرچند اصل محال بود  یغلط

بغلم  یشیقدم م  شیو نه به حاال که خودت پ یدر بر ی کردی نه به اون موقع که تقل م -
 ! یکن

 : دمیپرو! خودمو نباختم و با خشم بهش توپ یپسره 

آهان نکنه جناب قااتل    ؟ی هست یاصل تو ک  ؟یبری منو کجا م ؟ی کنی م یچه غلط -
 !  ؟ی کن ستیفرستادتت تا منو هم سر به ن

آروم و   ی و ترسناک! با صدا  یانگار جد یجور ه یشوخ نبود، نگاهش عوض شد،  گهید
 گفت:  یاگرفته 

 ...!  دی... شادیشا -

و زنده    یفصل زندگ یراحت  نیبود؟ به هم زیهمه چ انی پا نی بهش نگاه کردم، ا ناباور
 باشه...!  زیهمه چ انیپا  تونهینم نی بودنم تموم شد؟! ا 
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 شده!   لمینجاتم، ازرائ یکه فرشته  یشده، از وقت یفیکث یجا ایدن

 نجاتم داد تا خودش سرمو ببره!  گه،ی د اره

 قدرت تکلم نداشت؛ الل الل!   یحت گهیکه جوابم رو گرفتم اللم کرد، د نیهم انگار

  کردمی حفظ م دیبا  وی چ کردم،ی مخالفت نم  گهید  د،یحسمو و دنبال خودش کش یب تن
  خوامی در خطره؟! اگه انقدر زنده موندنم عذابه و استرس داره م شهی که هم یآخه؟ جون

 زنده نباشم!  اهیصد سال س

سرم هم به سکوت واداشته بودم، الل شده بودم، الل و فلج، چون داشت   ی تو یصدا 
بکنم. چرا   یمخالفت  ایبزنم  ی حرف  چیه تونستمی و من نم کشوندیمنو دنبال خودش م 

دارم   یدارم؟ چ یچون اون قدرت داره، اون پول داره، اون پشتوانه داره! و من... من چ
 کنهیام؛ که هنوز هم داره دود مسوخته   یاها یرو  کستردارم جز خا یانتقام؟ چ   یای جز رو

 !  نه؟یبیم یچپ من داره دود ها رو صورت ی و چشما

گذشته؛ هفت ماه و سه روز  اهامیماه، هفت ماه از روز مرگ آرزوهام و سوختن رو   هفت
و من    شهیعوض م خی ساعت دوازدهه و تار گهی ساعت د  کی و سه ساعت!  ستیو ب

کنم! اوه   ییتونستم قاتل رو شناسا   عیسر  یلیخ  کوپیبا کمک عمو ج ایهنوز... نه... گو
 ،یدونی ! ماهامیام و سوزوندن رو خانواده  ل واقعا ازتون ممنونم بابت قت کوپیعمو ج

 هام!  خواسته یو مصمم شدم برا  رحمی ب شتریب ینجوریا

که نفس کم آوردم   دمیقه زدم، بلند و ترسناک، انقد خندمگه نه؟! قه شدنه،   یعوض وقت
بود!   یام ادامه دادم. نگاهش متعجب نشد، انگار براش عادمسخره   یبازم به خنده  یول
شکمش   یو مشت تو   دمیبهم پرت شد محکم پشت زانوش کوب یکه حواسش کم نیهم
 .  دمیکوب

زدم   ییمتوجه حضورمون بشه. لبخند دندون نما  یکس  خواستی گفت چون نم  یآروم آخ
دردم نگرفت. محکم به  دمیچون چرخ چوند،یو خواستم فرار کنم که دستم رو گرفت و پ
 . دیزانوم کوب یساق پاش ضربه زدم که بدون مکث تو 
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بزنم، انگار   غیتا ج ومدیصدام در ن  ی! از درد نفسم گرفت، انگار فلج شدم! حت؟ی گیم  منو
  یخون دار کردمی بغلم کرد تا فرار نکنم. چشمام تار، حس م  اطیض احتغش کردم! مح
تارم رو باز نگه دارم و خوابم   یچشما  نیاز ا  شترینتونستم ب گهی. درسهی تا کف پام م

 شدم!   هوشیب دمیشا دونمی برد، نم

  ***** 

الم  ح د،یچیدماغم پ یروغن سوخته تو  یبود. بو ی بود، انگار هوا نم داشت و شرج سردم
نداشت.   یحس چیفضا بودم، بدنم ه یجون عوق زدن نداشتم. انگار تو  یبهم خورد ول

 . اومدی م ینفس نفس کس یصدا 

  دایبه طور واضح پ یزیهام فاصله انداختم، نگاهم تار تار بود و اصل چپلک  نیزور ب به
واضح   دمی به زور پلک زدم تا د  یچشمم بود. کم  یجلو فیکث یشهیش  هیال هینبود، انگار  

. دستامو  بستی سرم بود و داشت دستامو م  یپوش باال یشد، همون پسر مشک
 گرفته؟!   ر ی مگه اس  بست؟ی م

تقل کردم که پام بازم به سوزش افتاد، انگار اون وقت تا حاال بدنم حس نداشت و   یکم
به   رهیحسش خ یب. نگاه کردی م  ییحاال حسش برگشته بود و درد پام داشت خودنما 

 گفت:  کردیکه دستام رو بسته بود سفت م  یطناب یزخم پام بود، همونطور که داشت گره 

 . رهیگی درد م شتری تقل نکن، پات ب -

 زد که بدتر صدام بلند شد:  شی حرفش منو آت نی با ا انگار

 ؟ ی گرفت ری مگه اس ،یولم کن عوض -

  فیلط ی صدا  نیخروس از گلوم خارج شد، ا یذره حرف زدم صدا  ه یکه   نیخدا، هم ای
 منه؟! نکنه تب کردم؟!  

  یذهنم نقاش یخودم تو  یکه برا   یدیخط انداخت به تمام ام رحمشی خشن و ب یصدا 
 کرده بودم: 
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 ! یر یاس یداشت یچه نسبت یبا اون عوض  ینگ یاره، تا وقت -

رفت و در رو  رونیب کی از اتاق تار کرد. ی ترسناک بود، ته دلمو خال  یاد یبمش ز  یصدا 
 پشت سرش قفل کرد. 

بود و   یخال یکه فقط برقش روشن نبود، خال زیتم یانبار هینگاهم به اطرافم افتاد:   تازه
هست   کی ش یرستوران ها  ی که تو  ییها یچرخ دست  نیچند تا از ا  یانبار یفقط گوشه 

هوا    ی. سردهیاتاق متوجه شدم که انبار یاون هواکش گوشه   دنیبود. البته بر اساس د
 انداخت. یزی به تنم لرز ر

کرده بود. خوبه  یچیکمتر شده بود، پام رو باند پ یلیخ یلیپام نسبت به قبل خ درد
  یری بم خوادیکه نم نهی! به ا ه؟ی! مگه به شعوره آنا؟ پس به چدی حداقل شعورش رس

 ..! .دی... شادیرو دستش! شا یفتیب

که خواستم به خاطراتم با   نی بابا انداخت، هم ادیپوش منو   یپسر مشک یشرق یچهره 
چه  یدونی ذهنم! نم یهمون قاتل اومد تو   ای  کوپیعمو ج ری تصو  هویبابا فکر کنم 

بود انقدر هم ناراحت   یاگه یاگه قاتل هر کس د  د،یکشیوجودم شعله م یتو  یخشم
 ...یول سوختیو دلم نم  شدمینم

که  نهیکه من رو بخاطرش زنده گذاشته ا  امیلیبه هرحال اون برندس، تنها دل  ؟ی چ یول
 رو داده بود.   قهی آدرس کوچولو از عت هیبابا فقط به من 

تا ازم حرف بکشن که   نجای الم تا کام دهن باز کنم، صد در صد منو آوردن ا دینبا فعل
  یبگم، چون ممکنه از تو  ی زی که بابا بهم زده چ ییراجع به حرفا دی کجاست؛ نبا  قهیعت

 . دمیبفهمن که خودم تا حاال نفهم یزی حرفام چ

مرگ بابا، مامان و پارسا...  ریعمو... درگ ییوفا یب ر یانتقام... درگ ریشده بودم، درگ رشیدرگ
 کنم! کاری چ دونستمی بودم و نم نایافکارم در ارتباط با تموم ا  ریدرگ
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  یکس خوامی و کمک م زنمیم  ادی فر یافتادم و هرچ ر یباتلق گ هی ی بودم انگار تو  جیگ
باتلق فرو   ی. تا سرم تو رمیباتلق فرو م  یتو  شتریکه کمکم کنه و من هرلحظه ب ستین
 اما... کشه،ی و منو باال م رهیگی دستمو م یکی هوی رهیم

رو با   نیسنگ  یوزنه هیه ممنون باشم، که نجاتم داد یاز اون فرد   امی که م ن یهم اما
 ! کنهی باتلق پرتم م یو دوباره تو کنهی بهم وصل م ریزنج

! خب اصل به نظرم فرار از اون در کردمی اصل به فرار فکر نم شهیبود، برعکس هم جالب
 !  هیاکه روش نشستم بستن واقعا فکر مسخره  یی که دستام رو به صندل ی در حال یآهن

رد شد. از پشت هواکش   میصندل ی از جلو  یاه یاومد و همون لحظه سا ری ج ریج یصدا 
  یرو  رشیج  ری ج یموش کوچولو شد. صدا  هی یهی باعث افتادن سا نی و هم اومدی نور م

 مخم بود؛ انگار با مته افتادن به جون مغزم.

 صداش زدم:  خوره؛ی م یزی مشخص بود داره چ  اشه یسا  از 

 ...نجایا  ای... موش کوچولو... بیه -

انگار    کردینگاهم م  یجور هی ستاد،یا  میصندل  یبه حرفم گوش داد و جلو یبود ول بیعج
 یموش فاضلب  اومدیروشن و بامزه، اصل بهش نم یمن موشم و اون آدم! خاکستر

 شد موش!   م یخونگ وونیروز ح  هی دیشا  ؛یدی باشه، خدا رو چه د

 دوسش دارم!   یول فه یکث یاندک  نکهیا با

  کردمی من حس م  یروبه روم پرت شد، هوا سرد بود ول یبامزه  یاز موش کوچولو   حواسم
 ...! گهی، معتاد شدم د هواستیخوشگلم رو م یهاداغم... دلم بدجور  قرص اکس  یلیخ

قضاوت    ادشیو بخاطر اعتمامان یروز  هی... نیآنا... فقط بب نیگلومو گرفت، بب خیب بغض
 و حاال خودت...   یکردی م

 سوخت!   اهامی خودم و مامانم و همه سوخت...! دلمم به همراه رو ی... دلم برا دلم
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 کنمی فکر م نی فقط و فقط به ا کنم،ی به انتقامم فکر نم یحت گهیمثل حاال... د ییوقتا  هی
 !  رم؟ی میم یکه ک  

  دیام هی به   میکوفت یادامه دادن زندگ ی ادامه بدم، من برا ینجوریا  تونمی ... من نممن
تا    خوامی شخص رو م  هی... من  قهیبه عت دن یرس دیانتقام، نه ام دی دارم؛ نه ام از ین

 از زنده بودن!  دمیدوستش داشته باشم و اون بشه اوم

که  یمونده که نکرده باش  ی آنا، چه خلف ستیباطل! آخه حرفت عاقلنه ن الیخ ؛یزه
 ؟ یدار  یالیخ نیمچه

  یکه بستر مارستانیتو ت  ،یخانواده که ندار ، یقاتل که هست ،یکه هست یعمل معتاد
بوده، مامانتم که معتاد بوده و   یرخاک ی بابات دنبال ز  ،یدی مال رهیسر صد نفر رو ش ،یشد

 !  ؟یجد  یدار ی! چه انتظاریاالنم که گروگان

 ! رتت؟یبگ ادیب شهیو جذاب و پولدار و عاشق پ پی خوشت ی آقا ه ی یالبد منتظر آها

 نفر دوستت داشته باشه؟   هیکه  نهیبه ا  یخوشبخت  شهی... مگه هممگه

 ملکه شد؟    اهایبدون ازدواج با شاه رو شهی... مگه نممگه

 ! نه؟

جامو   یکس زارمی!!!! نمکشمی و شاه رو م  شمیملکه م کنم،ی پس من با شاه ازدواج م باشه
 ملکه منم!   ره،یبگ

  یراحت خو الیبا خ یتونی تو هم م شه،یدر باز م نیباالخره که ا ،یکن دختر صورت  صبر
 !  ینشون بد  پوش ی به پسر مشک  رحمتوی و ب  یوحش

که هست   یزی از چ شتریب  هامویی ! چون توانا ام ی دو قطب هی کنمیوقتا حس م  یگاه
 !  دمیمود م  رییو به سرعت تغ نمیبی م
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 یوارد شد. نور  پوشی باز شد و پسر مشک یبد و گوش خراش یبا صدا  یدر کوفت باالخره
که با باز شدن در وارد شده بود چشممو زد و باعث شد چشمامو محکم ببندم و صورتمو  

 .  اومدی که مثل خود پسر خفن بود م ییهاهاش با اون چکمهقدم  ی جمع کنم. صدا

  طرفن ی ا  نکهی. بخاطر اشدمی ر مزور چند تا پلک زدم تا چشمم باز بشه، داشتم کو به
صورتش رو   تونستمیاصل نور نبود و از پشتش نور به داخل حمله کرده بود اصل نم

 یو روش نشست، تازه صورتش کم  دیدار رو از کنارش به عقب کشچرخ  زی. منمیبب
 مشخص شد.  

و   قی عم ینفس ها  یاعصابم بود، صدا  یکنار گردنش رو یسیعدد هفت انگل یتتو 
 و انگار قصد زبون باز کردن نداشت.   اومد ی دارش مکش

 باز کرد و دوباره سرجاش برگشت. یبستم رو از صندل  یاومد و دستا  جلو

 فرسا دهن باز کرد: سکوت طاقت  قهیبعد از چند دق باالخره

 ؟ ی کرد ی م کاریاون چ  یخونه یجلو -

 کج کردم و با پوزخند گفتم: یسر

 زبون که دارم!   یدستم بستست ول  -

 : دیپرس جیگ

 داره؟   یچه ربط -

 گفتم:  شخندین با

 مد نظرمه االن... یچه حرکت  یتا بفهم گم ی اسمشو م جهیدر نت یدستامو بست -

 زل زدم و ادامه دادم:  کردی که به خرج داده بود و نگاهم م یغرور به دقت با

 گمشو بابا   -
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بد رو دست خورده! سرمو خم کردم و غش غش   دادی نشون م شی شوکه و عصب نگاه
 کنم!   تیرو اذ هیبق ینجوریا دادی م  یکردم، چه حال دنیشروع به خند

بد بهش برخورده بود که بدون حرف گذاشت رفت و بوووممم، محکم در رو پشت   انگار
 . دیسرش کوب

کرده و   یزندون نجایکه گذاشت رفت، بابا من حوصلم سر رفته، مردک منو ا  نمیا  اه
 ! ره یم زارهی خودش م

 :دمیکش غیحرص ج با

خب خبر مرگت ولم کن برممم، وقت من با ارزشه مثل تو که علف  یروان کهیمرت -
 !  ستمین

 نه...  ای  دهیجواب م نمیسکوت کردن که بب  هیثان چند

  یبد ی که صدا  دمیگرفته! محکم و با حرص با لگد به در کوب ینموجناب الل  ای گو بله
 کرد.  د یتول

گرفته بود، تازه؛  یو اعصاب و روانم رو به باز   کردی قار و قور م یاز گرسنگ شکمم
 هم داشتم!  ییدستشو 

پوش دوباره داخل شد.   یدر باز شد و پسر مشک هو یو داد که  غیشروع کردم به ج دوباره
 با جذبه بود.  یلیخ ی گلو خفه شه، لعنت ی تو  غمیصورتش باعث شد ج یاخم رو 

 جذاب؟   ایجذبه  با

انگشت اشاره و شصتم رو   نی و اتصال ب  دمیکش  عییذهنم بلند ه  یتو  یجواب صدا  در
 !  اموونه یانگار مطمئن شده د  کنه،ی داره نگاهم م یچجور نیبب یوا   یگاز گرفتم. ا 

دار گذاشت و به در ته سالن اشاره کرد و با  چرخ  زی م یدستش رو رو  یتو یغذا  رفظ
 خفه گفت: یهمون صدا 
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 اونجاست.   ییدستشو -

فرهنگ،  یپسر ب یبهم دوباره رفت. ا  توجهیبهش زل زدم که ب یلبخند گل و گشاد  با
 ! چقدرم که من محترمم!  ستی خانم محترم ن هی طرز برخورد با    نیا

  *** 

 کردنش نداشت، مجبور بود... چهیاز باز   یخوب حس

 ! دانمیم  دیو بدزدد؟ بع  اوردیرا از چنگش در ب قهی بود؟ مجبور بود که عت مجبور

  نیتر از ا  یتا عوض  زدی مانده چنگ م یباق یهاسمان ی ر نی وجدانش داشت به آخر  ییگو
 بود!!!  شده  یباز  نی نبود، وارد ا ینشود! راه

اش بود، البته دو پدر خوانده آمد. پدر رونیو آنا ب قهی از فکر عت لشی زنگ موبا یصدا با
 ! خوانده داشت، دو پدرخوانده 

 الو؟  -

ازمون نشد نگرانمون نشو زنگ    یمدت خبر هی م، یر یلو م  میمن و تام دار  ؛یآنتون -آرتور
 هم نزن!  

 : دیخشم غر با

مرد من آنا رو گروگان گرفتم دارم    م؟یوسط نقشه و ده برو که رفت نیآرتوور!! منو انداخت  -
   م؟یبر یحاال اگه جامون لو رفت کدوم گور کنم،ی م ک یخودمو بهش نزد 

جمع   زویهمه چ  یجور هیخودت  ،ییحرفا  نیبهتر از ا یلیتو خ یبحث نکن! آنتون -آرتور
 ر کن!  فرا میافتاد ریکن، اگه من و تام گ 

 حرص پلک بست: با

 . یبا د،یمراقب خودتون باش -
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 را کم داشت!  نیهم

  *** 

  د یکه منم با کردمی فکر م نیگردنش بردارم؛ به ا  ی رو  یرو از تتو  امره ی نگاه خ تونستمینم
 تتو بزنم!   هی

 اسکلت!   هی  ا یقلب شکسته!   هی  ،یشکل نی نه ا اما

 بمش رشته افکارم رو پاره کرد: یصدا 

 !  ؟ی کرد ی م کاریقاتل چ  یدر خونه -

 گفتم: یحوصلگ یولمون کن تو هم! با ب  اه

رو بده تا جوابت   یبرداشت بمیج  ی که از تو ییها اون قرص اکس ست،ی حالم سرجاش ن -
 رو بدم!  

که  نیدر آورد و نشونم داد اما هم  شی کافشن چرم مشک بیج یرو از تو  یقوط کلفه
 .  دیدستش رو عقب کش رمی رو ازش بگ یخواستم قوط

  ذاشت یبهم فشار آورده بود و نم یکه اول حرف بزنم. خمار نهیشدم منظورش ا  متوجه
 دهنم رو بسته نگه دارم: 

  کوپیهمون ج ایکه اون قاتل   یدونیخب البد م م؟یمن دختر صورت یدونیمگه نم -
  یرفته بودم دم در خونش تا ازش کمک بخوام برا  دم،یام رو کشته، منم تازه فهمخانواده 

 دل قافل خودش قاتله!   یا  دمیکردن قاتل که... که د دایپ

 تکون داد و مرموز گفت:  یسر

 !  نطوریکه ا -
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  هیکه خواستم  نی رو به من دادن. هم ایانگار دن یدونی نم یرو به سمتم گرفت. واا  جعبه
  یرص ها رو بجز دو تا برداشت و تو ق یچنگ قرص رو بخورم مشتم رو گرفت و همه 

 . با اعتراض نگاهش کردم که گفت: ختیر  یقوط

  ادیسرت باشه اگه ز  یکه صد تا دکتر باال ستین یکوفت مارستانی مثل اون ت نجایا -
 ! یزنده بمون ی خورد

 بهم گفت: توجهیدادم و اداشو در آوردم که ب رونیرو ب زبونم

 انتقام!   ی... برا یدارم برا  از یکمکت ن منو هم کشت... به  یقاتل خانواده  -

 یگفت؟ خانواده  یاالن چ  نیسرفه؛ ا ری و زدم ز  دیته حلقم پر   خوردمیکه داشتم م   یقرص
 کشته؟   یچ  یبدبختو برا  نیا

 شدیهمون قاتل که تازه کم کم داشت رو م  ا ی  کوپیعمو ج ی آمار قتل ها دنیشن از 
رفت و آمد   ی قاتل نیهمه مدت با همچ  نیشد. ما ا  دهیسرم کوب  یپتک رو هیحس کردم 

   م؟یداشت

 !  گه؟ی حاال من از کجا بدونم راست م بابای ا

 اخم نگاهش کردم و گفتم:  با

 ؟ یگی از کجا بدونم راست م -

 شد:  حالینگاهش ب دوباره

 !  یاعتماد کن  دیجا، فقط با چیاز ه -

 اداشو در آوردم .  مونیبود! دوباره مثل م هیسا انیشکارچ ال یسر  الوگ ید هیشب

 گفتم:  تفاوت ی مود دادم و ب  رییتغ  عیسر 

 ! دونمی ازت نم یچیقبوله، فقط اسم و رسمت رو بگو، من ه -
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 باال انداخت: یاشونه

 خب... یول یکه بدون ستیالزم هم ن -

 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث

رو قبول کردن... دو تا   میخب دو تا مرد سرپرست یپرورشگاهم ول  ی... بچههیاسمم آنتون -
 یدارن... مشکل  یدیسف یوقت لو نرفته بودن و به ظاهر پرونده   چیخلفکار که ه

 ! ان ی خوب یها باهاشون ندارم، پدرخوانده 

 !  شه؟یپدر خونده هاش رو دوست داره؟ مگه م یدهن باز بهش زل زدم، چطور با

 : گفتی حرفاش گوش بدم که م یبه ادامه  یس پرتکردن بدون حوا  یسع

 دوننینم  یزیچ گفتنی همه م دمیپرسی سوال م میواقع  یهر وقت راجع به خانواده  -
 کرد که...  دای روز آرتور چند تا عکس پ هی  ی... ولیول

 نگاهش کردم که به خودش اومد و گفت:  یسوال

  ای قاتل  دادی که نشون م کنهی م  دایاز پدرخونده هامه... چند تا عکس پ ی کیآرتور  -
بود  یتنها عکس  هی... اون دختر بچه شبسوزونهی دختر بچه رو م هیداره   کوپ یهمون ج

 ام داشتم... که از خانواده 

  یرگ ها اره؟ یسر خودش ن ییبل  هیسرخ شده از خشمش زل زدم،  ی به چهره  ینگران با
 از خشم سکته کنه!!   دمیترسی اش باد کرده بودن و من هر لحظه مدست مشت شده 

 به حال خرابش ادامه داد:  توجهیب

 ...! یییعوض  کوپیزد! اون ج شیخواهر کوچولوم رو آت -

  نیبچه ها رو به بدتر هی! اون روانضهیمر  هی... کوپی... جدمیکش ههیخورده و شوکه ش کهی
اش گذاشتم، از حرص و  شونه ی ! نگران به سمتش رفتم و دست روکشهی نحو ممکن م

 !  کردیغم داشت سکته م 
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اعلم حضور کنم  یخشمش خاموش بشه و اندک شیآت ی... فقط کمیکم نکهیا  یبرا 
 گفتم:

همون پسر   خواستی مکث کردم، به اسمش عادت نداشتم... دلم م ی... )کمیآنتون -
قورت   یچشمم... )آب دهنم رو کم  ین جلو چو  فهممت،ی صداش کنم( م  پوشی مشک

فرو برده بود و صدامو   میصوت یتارا  یرو تو  زشیت یچنگال ها  رحمانهی دادم، بغض ب
 !!!!  رهی تا بم ختنیر دی اس  درام انقبرادر پنج ساله یخش دار کرده بود( رو

صورتش برداشت. انگار خبر داشت    یو دستش رو از رو   دیاش پرشدت شوک شونه  از 
 شکل...!  نی و به ا   ینطوریا  کردی فکر نم یام رو کشتن ولپنج ساله  برادر

ملکه ترحم    هیبه  دیام؛ نبا داد بزنم من ملکه خوادی دلم م کنه،ی م تمی پر ترحمش اذ  نگاه
 ! یکن

بگو تا غش غش بهت بخنده و به روت   یزیچ نی داد بزن و همچ خوادی اگه دلت م  اره
 !  یگروگانش بود  شیپ قهیچند دق نی که تا هم ارهیب

 :چونهیپی واضح بحث رو م یلیخ

 ؟ یفرار کرد  مارستانی از اون ت یچطور -

 : گمیو م کنمی بحث استقبال م رییتغ از 

 بچه مثبت بود... عاشقم شده بود!   ادهی دکترم ز  -

 :شهی م  ریدفعه نگاهش پر از تحق هی. زنهیو پوزخند م   رهی تا ته خط رو م خودش

 !  ی... دختر صورتییدخترا   هیتو هم مثل بق -

 بهش نگاه کردم:  ی خورده و عصب کهی

 ؟ ی چ یبرا  -
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 انگار به قصد دل سوزوندن به وجود اومده:  پوزخند

! حاال بعد از فرارت  یسو استفاده کرد  شی... از سادگیاون دکتر بدبخت رو گول زد  -
 ! کننیم  کارشی دست بوده و از کار بباهات هم  فهمنی حتما م

راجع بهم داره برام   ی... چرا فکر کرده تصورندازمیپا م یو پا رو نمیشی به روش م رو
 : گنی و م  ارمی تو دماغش درم  یو صدا  ی؟ اداش رو با لوس باز مهمه

  رون یاز اتاقم ب ی اتفاق یلیدر اتاقش رو قفل کنه و من خ کنهی نه! اون فقط فراموش م -
 ! رمیگی ! البته بهتره بگم قرض مدزدمی رو م یسالن اصل دی و کل امیم

 :گهیکه م کنهی اصل به حرفم توجه نم  انگار

و جون سالم به در  م یریانتقام بگ یفکر کن که چطور نیبه ا  کمی... تو هم رمیمن م -
 !  میببر

 .رمیجانانه م یاپشتش رو بهم کرد براش چشم غره  نکهیو به محض ا  دمی تکون م یسر

 آواز خوندن: یخروس  یکه در رو بست شروع کردم بلند بلند با اون صدا  نیهم

   یسنگ  یو رگا  اهی قلب س -

   نی غمگ یشبا  دردناک و یروزا

   میرفت نجایاز ا   یبمون ینخواست

 !  یرنگ یا یدن اههیس  اههیس

  یسنگ  یو رگا   اهیس قلب

   نی غمگ یدردناک و شبا  یروزا

   میرفت نجایاز ا   یبمون ینخواست
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 !  میرنگ یا یدن اههیس  اههیس

 دورت نبود  یشکیکه ه یبودم وقت من

 سرت داد زدم فردا چشمات کبود   شب

 دومون...  هر

 اش بلند شد و گند زد به آهنگ:نکره  یصدا 

 ب ُبر صداتووو!   -

 در آوردم و آروم زمزمه کردم:  اداشو

 مرگگگ!   -

.  کردی م ریج  ری از قبل ج شتریب  یموشه هم در اومده و ه یبد خونده بودم که صدا  انقدر
 و موش کوچولو سرم غر زدن که گفتم:  ی آخر سر انقدر آنتون

 باشه باشه غلط کردم!   -

رو غر زدن تصور   رشیج ری من ج  کرد،ی م ریج ر یو موشه فقط ج زدی غر م یآنتون البته
 کرده بودم!  

  یمن نزاشته! خب من االن چجور  یپتو برا  هی  خوای خر حاال که دلش م شعوری ب یپسره 
 شبم رو صبح کنم؟!  

 . دمیغر غر گرفتم خواب یزور با کل به

  *** 

محکم به   ی بد  یزده وارد اتاق شد، انقدر هول کرده بود که در رو نبست و در با صدا  هول
 گفتم:  الیخیشد. ب دهیکوب وارید
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  ؟یتو را چه شده آنتون -

 گفت:  دیکشی گرفته بود و دنبال خودش م چنگش   یکه بازوم رو محکم تو  یحال در

 ! می فرار کن دیفعل با می که بر  میرو ندار ییجامون لو رفته، جا -

 زدم:  غر

 بازوم در رفت، آروم تر!   یو مهره  چیپ -

  یتو یو منم رو به موش کوچولو   دیتوجه به حرفم دوباره محکم تر بازوم رو کش یب
موش رو    نیمن ا   رینه خ کنم؟ی ولش م  نیکرد نکنه فکر  ه؟یلبخند زدم. چ امگه ی دست د

گرفت    ت یاون وضع یدوست دارم! موش کوچولو خودش رو پهن کرد کف دستم و تو 
 !  دیخواب

روبه رو شدم، مشخص بود مال   یمیرستوران قد هیبا   میزد  رونیب  یکه از انبار نیهم
 . هینیچ یغذاها 

 نگه داشته بود؟ احمق!   ینیرستوران چ یابنار یتو  منو

  یشوکه کننده به سمتم برگشت و تو  یتقل کردم تا دستم رو ول کنه که با حرکت کلفه
 صورتم عربده زد: 

ببرنت همون   رتتیبگ ادیب سی تا پل یبمون جانی بزارم هم یخوای بسس کنن! احمق م -
 خراب شده؟!   مارستانیت

  نی. ادیو دوباره دنبال خودش کش   بودم که آرنجم رو گرفت ستادهی شده سرجام ا خشک
 بهش نگفت سرم داد نزنه؟!   ی! چرا کس؟ی االن سر من داد زد؟ سر دختر صورت

 !  یو کار کسیرفته؟ تو ب  ادتی آنا

هم مگه   نیمغزم فرو رفته بود، تلخ تر از ا  یتو   قتی سرم پتک خورده باشه، حق  انگار
  شد؟ی م
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رستوران رو باز کرد و بعد از خاموش کردن المپ ها و خروجمون در رو قفل کرد و من   در
 برد.  یاموتور بزرگ مسابقه  هیرو به سمت  

 !  زیو تم رنگیچه مشک ،یجون چه موتور خفن یا

سرش    یرنگ رو یکاسکت مشککله  هیکاسکت به طرفم گرفت و خودش هم کله  هی
 گذاشت.  

 غر زدم: شدی که داشت سوار موتور م یو رو به آنتون  دمیبکو ن یحرص پا به زم با

 یبهم ند یکاسکت صورتاون وقت مال من قرمز؟ اصل من تا کله  هی چرا مال تو مشک -
 !!! شمی سوار نم

  یافه ی شد. متعجب به ق ادهیاز موتور پ ت ی پوکر نگاهم کرد و در نها یاه یثان چند
 موتور گذاشتم!   ی فت و بلند کرد و روبغلمو رو گر ریاش نگاه کردم که ز خسته 

پشت سرم   قایتقل کنم خودش هم سوار موتور شد و دق ای غیج غیکه خواستم ج نیهم
 نشست و گفت:

  ای کنمی ات مدو شقه  ینیدهن گشادتو باز کن تا بب ایاز جات تکون بخور    یجرئت دار -
 نه! 

  یو رو  دمیخوردم و کله کاسکت قرمز رو از دستش قاپ  یتکون دش یو تهد  یلحن عصب از 
 سرم گذاشتم. 

  یبه حضورم رانندگ توجهی بچه کوچولو جلوش نشسته بودم و اون ب هیمثل    درست
پسر   هی  یاما حاال جلو  ،یموتور سوار  رفتمی ها افتادم که با بابا ماون موقع   ادی. کردی م
 ...بهیغر

المصب تو هم   گهیبابا ولم کن د یا  سوخت،ی م یشگیبغض هم نی از حضور ا گلوم
 ! ی کنم لعنت یتنهام بزار، بزار راحت زندگ
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  خی جسد سرد و  هیلرزم شد، درست مثل   شتری بدنش ب یسرد سرد بود، از سرما  تنش
 کرده بود!  

  یکه رو یحال و در  مارستانیو نازک ت دیسف  یبا اون لباسا  ز،ی پا یاوال یمعلومه، تو  خب
 !  شهیموتور نشستم سردم م

برگردوندم و بهش چشم   کردی رو م شی داشت رانندگ یکه عصب یرو به سمت آنتون سرم
 رفتم.  یخفن یغره 

بهم نگاه هم   یدوروز که باهاش آشنا شدم اصل توجه نکردحت ن یخب طبق معمول ا یول
 نکرد!  

 ! نهیچشمام رو بب حرکت تونستی سرمه و نم ی کاسکت رو اومد کله   ادمیتازه   یوا   یا

 قبل غر زدم:  قهی مثل چند دق  دوباره

  نیبعد من با ا  پوشهی کردم، نگاه کن تو رو خدا؛ خودش هفت هشت ال لباس م خی  -
 منجمد بشم!   دی موتور با یاونم جلو  مارستانیت یلباسا 

 گفت:  میبه حرف قبل یتوجه گونهچ یه  بدون

 سراغ ندارم!   ییجا  چیمن ه م؟یکه بر ی رو ندار ییتو جا  -

ام  شده  دی کل یها دندون  ری... اه جهنم و ضرر! از ز ی ناراحت ول ای خوشحال شدم  دونمینم
 گفتم:

کنه؛ زنده زنده  داینفر اونجا رو پ هی خوادی فرار دارم، فقط دلم م ی خونه برا  هیچرا   -
 ! کنمی چالت م

تو   گهی داره م یزبونی مشخص بود با زبون ب  قایپورخندش اعصابم رو خورد کرد؛ دق یصدا 
 !  یهم ندار یمن دست بلند کن  یرو  یبخوا  نکهیا یعرضه 
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به صورتم خورد و   یفاصله دادم که سوز سرد یرو از سرم در آوردم و کم کاسکت کله 
  یکاسکت آنتونکله  یباد پخش و پل شد و به جلو  یباعث سوزش چشمم شد. موهام تو 

 برخورد کرد.  

  یحسی زدم و با لبخند ب  یسرش رو تکون داد که به سمتش برگشت و لبخند  یعصب
 گفتم:

 الکس رو کجا خاک کردن؟!    ی... اوه راستیاره االن پوزخند بزن ول -

نگاهش از روبه روش به سمت من برگشت،  یالحظه   یمحشر! برا   دیتهد  هی یعنی  نیا
 باالخره توجهش جلب شد! 

که خونه رو    یاون شب بارون تونستمی نگاهش م ی هش... تو نگا ی پوزخند نزد...! تو گهید
 !  نمیزدم و الکس رو کشتم بب شیآت

با جذبش افکارم رو از  ی! صدا دهیاون من رو موقع قتل د گردمی ... حس مکردمی م  حس
 فاصله داد: 

 از کدوم طرف برم؟  -

دروغ   هیتمام حرفاش برام  کردم ی کنه... حس م دا یبحث ادامه پ خوادی نم یعنی  نیا
 محضه!  

 بود...  ریفکرم هنوز درگ  یرو دادم ول آدرس

  هی  یام مردن وقتکه خانواده  ی شدن! درست از روز  رمیگ بانیبد که گر  یاز اون حسا   امان
 ! ندازه ی اون شب م ادی ! همش... همش منو کنهی م میسراغم روان  ادیحس بد م

  شی آت تونستی هوا هم نم یسرما   یحت  گهیحس بد المصب چرا سراغم اومده؟ د   نیا
 درونم رو خاموش کنه! 
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بود، دهنم خشک خشک شده   ش یتنم نشست، تنم از درون به کوره آت یرو  یسرد   عرق 
انگار...  زد،ی م  رونیو با ضرب از دهنم ب رفتی باال م مینیبود و نفسم داغ و سوزان از ب

 !!زدی م  شمیآت شتری بود و هرلحظه   یعصب یحمله  هیانگار  

و عذاب   یعیطب یچشمم بود... جور یکه قاتل شدم همش جلو یاون شب... شب ری تصو
 !  گذشتی دهنده که انگار نه انگار سه ماه از اون اتفاق م

چهارشونه که دم اتاق افتاده بود   یبلند از مرد  یه یتوجهم به اون سا  شهی خلف هم بر
 بلند و چهارشونه!  اریقد بس  خته،یبهم ر یجلب شد... همون موها 

 افتاده؟    ادمی آخه... آخه بعد سه ماه تازه  ای ... خداایخدا

 حافظه!    نیبزنن... گند بزنن به ا گند

  ن یاکنن! حالم مثل   یبدن داغم خال یرو  خی سطل آب   هیبود که  نی ... حالم مثل ا حالم
 بود که بهم شوکر بزنن! 

 کردن داره؟ خب معلومه که داغونم!   فی حال مزخرف هم تعر   نی... آخه مگه ا اه

بدن   تونستمی و چقدر به موقع بود چون اصل نم  ستادی شل شده بود. باالخره موتور ا  تنم
 موتور نگه دارم!    یرو رو حسمی شل و ب

 راه ننداختم.   دادیکوچه داد و ب یجون خودمم که بود تو  تیامن یبرا 

 در خونه رو باز کنم؟!   خوامی م یچطور قایدق نهیتا بب کرد ی نگاهم م منتظر

خواستم به   کهن یبه سمت باال در ضربه زدم. هم جونی سست و ب  یهمون قدم ها  با
 کارم ادامه بدم هول شده به سمتم اومد و تند گفت: 

 !  میبر  ایب ؛یگفتیم   دیجونمون در خطره نبا  نجا؟یا  میا یقراره ب  یگفت یبه کس -

که   یقسمت یکرده بود آزاد کردم و با مشت محکم  ریدستش اس ی بازوم رو که تو حالیب
 افتاد.   رونیاز توش ب دیداده بود رو خورد کردم که کل یشتریب یصدا 
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رو برداشتم و در رو باز کردم، خوشبختانه   دیاش کلو گرد شده   زدهرت یح  یمقابل چشما  در
 ازش خورد شده. یمشخص نبود که کم ادیدر رنگ چوب بود و ز 

  ی ااشاره   گونهچ یاشاره زدم. بدون ه  ختهیربهم یرو باز کردم و با دست به داخل خونه  در
 :یبه جمله

 خانوما مقدم ترن -

 دمم وارد خونه شدم. و خو دم یهم کش  یخونه شد. از حرص دندون هام رو رو وارد 

. بازم اون  کردی افتاده بود جلب توجه م نیزم ی که رو یدو متر ی خورد شده  یتابلو 
 هم گولم زده!   یآنتون نکهیا  یادآوری و  یخاطره کوفت

  زونیاش دوباره آو خورد شده  یشه یچپه شده رو صاف کردم و تابلو رو با وجود ش زیم
 کردم.  واری د یتو   خیم

باز لب   یافتاده و موها   نی که با سر پا دیدختر ناام هیود! طرح  نبود؛ طرح ب  عکس
 هواست.   یدستش گرفته و بادکنک تو  ی رو تو یبادکنک مشک ه یو  ستادهی پرتگاه ا 

من   ی داره تو میوونگیبا وجود د ییروح طیشرا  ن ی دختر با همچ هی کردم ی حس م چقدر
 ! کنهی م یزندگ

 !  دونمیم دیبع  کنه؟ی هم م یزندگ ی ا موجود افسرده  نی مگه همچ ؟یزندگ

چشمم   یاون شب که دائم جلو  ری بخاطر آروم کردن اعصاب خوردم و تصو کردمی م یسع
رو   نجای ا  لی شکسته که بعد از مرگ مامان و بابا و پارسا وسا  لیکردن وسا  یبود با مرت

 ! شدینم  یشکسته بودم خودم رو آروم کنم ول

 . شدیجمع نم جورهچ یبود که ه ختهی م راونقدر به خونه

رو بلند   یا له یوس  یو هر از گاه خوردی ها چرخ م  لهیوس یسرگردون تو  یهمونطر یآنتون
 .  انداختی بهش م یو نگاه کردی م
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 شدم!   یعصب

 واری د یکنارم رو برداشتم و محکم تو  یشکسته یها از تابلو  یک یکه  ،یعصب  اونقدر
که مطمئنا کم کم دو ماه روش   یتابلو به همراه چوبش شکست و طرح یشه ی! شدمیکوب

و   د یکوبیکه داشتم تند تند م یکار کرده بودم پاره شد! قلبم از حرص و رنج و غم
 . کردی م  ترمی حرص

شونه باال  الیخی شدم که ب ینجوریا  یچ یبرا  دونستی انگار م  حسشی ب یچشما 
 انداخت و گفت: 

اون شب با الکس اونجا بودم، به الکس پول داده بودم تا چند تا مدرک   ست؛ین هیتوج -
  دیقاتل بهم بده و اونم قاتل رو به پول فروخت و گفت که مدارک اونجا ان و با هیعل

آورد و با  رنگش در  یمشک یجعبه  یرو از تو  گارشیآوردن مدارک برم، )س یباهاش برا
چشماش رو بسته بود   یگرفت، جور گاری از س یقیعم  مروشنش کرد و کا شیفندک مشک
اشو ادامه  جمله  ستی لحظه حس کردم قرار ن هیخلسه رفته بود که   ی تو  گاری و با پک س
زدن   شی قبل از آت تیمن اعلم حضور نکردم و در نها  م،یدیاونجا، تو رو د   میبده!( اومد

 رفتم!   رونیب یخونه از در پشت

 یلیخ یلی خ ه،یثان  هی یداد، تو  رونی دماغش بگرفت و دودش رو از  گاری از س  یاگه ید پک
به عقب   یچشماش رو باز کرد و سرش رو به طرف من برگردوند که از هول قدم  عیسر 

 بهم انداخت و گفت:  یزیبرداشتم، نگاه ت

از دستت شکار    یکاف یبه اندازه  ؛یمثل دکتر لوک گول بزن  یتون یفکر نکن منو هم م -
 یشد و تو اونو درست لحظه   یپول به الکس دادم و دستم خال یهستم چون به زور کل

 !  یآخر کشت

نگاه ترسناک   نیا  ه؛یچ دیتهد  کرد؟ی م  دینگاهش نفسم گرفت، تهد یو خشم تو  ی سرد از 
 به رنگ شب انقدر خشن هست که با هر حرکتت عمل کنه!   یو مشک
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تو   ی زیچ هی... یزیچ هی زد؛ لبخند نبود!  ید و لبخند خونسرد ش یبیبه ترز عج هوی
  یتو  یشیآت هیبود... انگار   یاغیجنگ بود! نگاهش   یبرا  یاعلم آمادگ  یهاه یما 

 شده بود!  میقا یخاکستر آرامش ظاهر ر ی چشماش بود که ز 

  زمیکشتن قاتل بر  یرو برا  یکاف  یتا بتونم نقشه  کشهی ... من کم کم چند ماه طول ممن
 بگذرونم؟   یچند ماه رو با آنتون نی تمام ا  دیبا  یعنیو 

 بره!   نی آب خوش از گلوم پا ذاره ی نم نیا دونمی! من م کشهی م  منو

 قاتله که بکشتت؟ مگه همه مثل خودتن؟!   مگه

  ی دلم به خودم گفتم تو ی که تو یاسرم خورد، همش جمله  ی تو  یپتک آهن هی  انگار
 بره.   جیسرم گ  شدی و باعث م شدی ذهنم اکو م

 )مگه همه مثل خودتن؟!( 

 گرفت. من قاتلم!   ش یگلوم آت یاز اون همه بغض تو دلم

 . رفتیم   یاهی و چشمام س رفتی م  جیسرم گ شد،ی ذهنم تکرار م یتو  شتریب جمله

که اتفاقا با   واری د یرو  ی هااز قاب  گهی د یکیشده بودم، کارام دست خودم نبود!  یروان
 غیزمان جسرم و هم  یتو  دم یبودم رو از جاش برداشت و کوب ده یکش ی رنگ صورت

 ! دم یکش یخراشگوش 

رو درست   یآنتون تونستمینم رفت،ی م  جیسرم گ  د،یچیسرم پ یتو  ی اد یو سوزش ز  درد
 که من دارم آخه؟؟  ه یچه حال نیا نم،یبب

و سرم سوزن   دیکشی گرفته بود و مموهام رو  یکی انگار  د،یچیگوشم پ یسوت تو   یصدا 
 .شدی سوزن م

  دهی! دستم رو به زور به سمت گلوم گرفتم، فاشدمی گرفته بود و داشتم خفه م نفسم
 نداشت نفسم بدتر گرفت!  
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  نیزم ینتونستم وزنم رو تحمل کنم و با زانو رو ی کنارم رو گرفتم ول ز یم  امگه یدست د  با
 افتادم.

زانوم فرو رفت، داغون بودم از همه لحاظ، سوزش پام در مقابل   یتو  هاشه یش خورده
 نبود!  یز یسوزش سرم که چ 

  ده یفرو رفته بود و خراش شهیپام؟ سوزش سرم؟ سوزش دستم که توش خورده ش  سوزش 
!  هیگر ر یزدم ز  وقفهی و ب دمیکش ی ترسناک  غیسوزش قلبم؟ دوباره ج ای... ای شده بود؟ 

 ه. چم شد  دونستمی نم یحت گهید

  ستادنیا  یمبل پرت کردم چون نا  ی شده، خودمو رو بیکجا غ ینبود آنتون معلوم
  رونیاز آشپزخونه ب نی موچ ه یو   نیبانداژ و بتاد   کمیبا  قهینداشتم. باالخره بعد از ده دق

 اومد.

تو آشپزخونه بود؟ نه فکر نکنم احتماال برداشته و با خودش برده تو   نی موچ  مگه
 آشپزخونه.

 پاش بزارم.   یرو مبل کنارم نشست و اشاره کرد که سرم رو رو  یا حرف اضافه چیه  بدون

   خه؟یچرا انقدر   نیا  اه

کنم تا عمق جونم از درد سرم    لیتحل  هیاومده رو تجز  شیاومدم اتفاقات پ کهن یهم
به سقف   ینکردم، غر نزدم... فقط و فقط به مدل دختر صورت هینزدم، گر غیسوخت. ج

 رنگ و بامزه پر بود!  یصورت  یهای که از نقاش یشدم! سقف رهیخ

  ادی  میرنگ زندگ نیتر به عنوان ترسناک یلحظه... از رنگ صورت  نیبعد... بعد از ا ن یا از 
 ! کنمی م

عالمه درد بانداژ رو دور سرم بست و حاال نوبت زانوم   هیو   دنیبا هزار تا لب گز باالخره
 بود!

 !  پوشی مبل دراز کنم! مغرور مشک  یپام ننشست و گفت پام رو رو  یجلو
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 پچ زد:  آروم

 .یآواز بخون که دردو حس نکن -

 داد. شروع کردم:  یبود، نظر خوب  جالب

 ست یساده ن -

 ست ین آماده 

 واسه تنها شدن  قلبم

 ه؟ یشوخ مگه

 ،یکن عاشق

 من و با خودم    یبزار تنها

 خودم  با

 گفتم دوستم داره اون  یه

 ادیز  یلیخ

 !  ادی سرش م  یروز  هی  ترسهی که م یاز هرچ آدم

که تمام احساساتم رو   حسی ب یاونم زل زده به من، نگاه  دمیرو باز کردم که د چشمام
 پروند!  

پاش دراز کرده بودم معذب شدم   یپام رو رو  نکهیوم شده، از ا کار باند پام تم  دمیفهم تازه
که چشماش رو بسته  یدرحال حالیو خواستم خودم رو با اون همه درد بلند کنم که ب

 سرش بود گفت:  یبود و صورتش رو به سمت سقف گرفته بود و دستاش رو 

 راحت باش.  -
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حرفا    نیبود و ا  الیخیمغرور و ب یاد یبود! به هرحال ز  یاز زبان آنتون  یبیعج یکلمه
 بود!   دیازش بع

 مبل ول کردم که دوباره دهن باز کرد:  ینزدم و دوباره خودم رو رو  یحرف

 انتظارشو نداشتم!  ،یدار  یقشنگ یصدا  -

 حفظ ظاهر گفتم:  یبرا  یکرد؟ ول فی االن از من تعر   نیا

 داشت!  رو از من ن یکار چیه یانتظار  کسچیه -

 !  الو؟س ید یفازها   نینشون داد بد گند زدم! اه آخه آنا تو رو چه به ا  سکوتش

  یبود و به سمت آنتون یخال  یو گرسنه بودم، به سمت آشپزخونه رفتم که خال خسته
 برگشتم: 

  یکاف یکه نقشه  یتا وقت ستیقرار ن  گهیبخر که د یچهارماه خوراک   یپاشو برو اندازه  -
 !  یبزار رونیپات رو از در خونه ب مینکرد  دایزدن قاتل پ نیزم یبرا 

  زی م یکافشن نازکش در آورد و رو  بیج یزمان چند تا برگه از توتکون داد و هم یسر
 پرت کرد: 

 چک بکن. هیرو  نایا  امیو م رمیتا من م  -

 بسته شدن در اومد.   یبرداشتم که صدا  زیم  یها رو از روتعجب برگه با

 من...!   یمبل نشستم، خدا  یزمان روت و رو کردم و هم رو پش  هابرگه 

 که دنبالش بودم!   هیهمون مدارک نای... انایا

رو   هاشهی خورده ش دیگذاشتمش، فعل با  زیم  یبهش انداختم و دوباره رو ییسر سر   نگاه
 نشدم!   دیجمع کنم تا شه
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شدم و برخلف انتظارم   هاشه یبا جارو و خاک انداز مشغول جمع کردن ش یهولک  هول
 مجروح نشدم!  

کردم و با درد کمر راست کردم. ستون فقراتم داشت   یسطل آشغال خال  یرو تو انداز خاک
 . رفتیم یبندر

رو   نجایا ی ترس تمام وجودم رو فرا گرفت که نکنه کس یالحظه  یدر زدن اومد؛ برا  یصدا 
 کرده و اومده سروقتم؟!  دایپ

 رو راحت کرد.   المیشد و خ قینداره آرامش به بدنم تزر دیکل یآنتون نکهیا  یآور ادی با  یول

دستش   یبزرگ تو  کی نفس زنان با چند تا پلستو نفس  الیخیب یلی رو باز کردم که خ در
 داخل شد. 

  بردمی م خچالیو به سمت  کردمی ها رو باز م کی که پلست  یباال رفته در حال یاابروه  با
 : دمیپرس

 ؟یزنی دنبالت کرده بود که انقدر نفس نفس م یکس -

 گفت: تردی که نفسش رو فوت م  یمبل پرت کرد و درحال یرو رو  خودش

و   یبود رستانیدب هی  ینه بابا، دو تا دختر دنبالم افتاده بودن که اره تو قبل با ما تو -
 حرفا!    نیا

 ادامه داد: یدارزد و با حالت خنده  یپوزخند

 بودم!   گهی شهر د هی  یرو تو  رستانمیدل غافل که اصل من دب یا -

 ! هیاز خود راض چقدر

 : دمیرسو نسبتا بلند پ   عیبرگه ها سر  یادآوری با

 اون برگه ها ر... -
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 گفت:  ختیری که موهاش رو بهم م یو درحال  دیحرفم پر  وسط

 در رفتم. یبزن شی خونه رو آت نکهیها رو برداشتم و قبل از ااون شب برگه  -

 رو سوزوندم!   میزدم و خاطرات صورت شیآت یج یخونه رو هنگام گ ل یدلی چقدر من ب و

بود انگار   یجور هیزل زدم. حالم   یدادن و به آنتون هیرو بستم و به اپن تک خچال ی در
 ام کرده بود!  شده بود و کلفه   بیباهم در من ترک یالیخی و ب یعصب

 زد:  یشخندیپا انداخت و ن ی رو پا

بسته تنها باشن   یفضا  هی یتو  بهیمرد غر   هیبا  د یکه نبا  گهیها ممسلمون   نید دمیشن -
 بیکه پوزخند زده بودم ادامه داد( ع یحدقه چرخوند و روبه من ی تو هاش رو )چشم

 م؟ ی هست  یاخونهدوماه هم  یکیکه   ستین

 زدم و موهام رو عقب زدم: یا کننده  بیتخر  لبخند

  ی)به سمتش برگشتم و با چشما  گناهیاسلم گفته که قتل مسلمان ب یتو  نیهمچن -
)دستم رو مثل   یعنیهم   رهی ! و گناه کباسره یکبُبرنده ادامه دادم( گناه  یو نگاع زیت

آوردم، با   ن ی پا مایهوا تکون دادم و درآخر دستم رو به حالت سقوط هواپ ی تو مایهواپ
جهنم! حاال قضاوت با توعه، الکس و قاتل و   یریم  میمستقسوت در آوردم(  یدهنم صدا 

تا   ستمیوا  دیرو کشتن؛ حاال من با  ضمیو مادر مر   ناهگی مارکو پدر مسلمون من و برادر ب
  هیبدون   ای  گهیقتل د  هیکه با  نهیبار گناه من انقدر سنگمن رو هم بکشن؟! بعدم کوله 

 در هر صورت جام تو جهنمه!   گهیقتل د

 زل زد و گفت:  قلماه یس  یبه تابلو ربطیب یلیخ

 قشنگن!   هاتی نقاش ؟یچندسال کلس رفت -

  یایلفظ ب  یبابا خب اومد  یحرفش رو جمع نکرد! ا   زیتم ادیز  یول  چوند،یرو پ بحث
 خرابت کردم!   یلفظ
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 مغرورانه جواب دادم:  یلیخ

 !  ادگرفتمی و خودم  دم یرو خر  یطراح لی کلس نرفتم! وسا -

 باال انداخت و با حالت مسخره کردن خودش رو متعجب نشون داد.  ییابرو 

بوق منو مسخره   یپسره  ارم،ی حالتش فرود بفک خوش  یمشتم رو تو   خواستی م دلم
 ! کنهی م

 بدجور موفق شد بحث رو عوض کنه!  ای گو آنا؛

به ظاهر خونسرد از   یاحرفش رو گرفتم حرصم گرفت. با چهره  یخودم که انقدر دنباله  از 
 آشپزخونه خارج شدم و به سمت تنها اتاق خونه رفتم: 

 !  یسالن بخواب یتو  دیبا یاسلم علقه دار نیاصول د  تی به رعا یادیتو هم که انگار ز  -

روبه روش برداشتم و بعد هم وارد اتاق شدم و در رو   زیم  یها رو از روراه کاغذ  وسط
 بستم.  

خونه پر از   نی. ادمیبعد از هشت ماه دوباره اتاقم رو د  بایتقر  هاباالخره بعد از مدت و
و   شگاههیآسا  یفلجه و تو  می خب... دا یبود ول  می اس، به ظاهر به اسم داخاطره 

اتاق افتاد، مال بابا بود! بابا خودش   یپاپ گوشه  تاریقدرت تکلم هم نداره! نگاهم به گ
 بزنم، پس حاال کجاست؟  تاریداده بود گ ادمی

  زیم  یها رو رونشستم، برگه   یصورت  یبامزه  یرنگ با اون پتو یتخت نرم و صورت یرو
کردم و شروع کردم به   مشیرو از کنار تخت برداشتم. با حوصله تنظ تاری گذاشتم و گ

 نواختن و خوندن: 

  رقصنی گوله برفا م -

   نیمنو نپرس حال

  کنهی منو گرم نم یزیچ
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  ی نه کرس هنیشوم نه

  شهی من خوب نم حال

   نمونیشل کن سفت کن ب یه

 ...! میرو نخواست شیطور ن یا

 رفت تو رو   میکه داد ما

 بحث بکن  یه حاال

 هر پل رو   میشکوند

 رفت تو رو   میکه داد ما

 بحث بکن  یه حاال

 هر پل و   میشکوند

به در  یگرفتم و سرم رو باال آوردم. آنتون  تاریدست زدن بلند شد و نگاهم رو از گ یصدا 
 نی زدم و سرم رو پا ی نی. لبخند غمگزدیو دست م  کردی زده بود و نگاهم م هیتک

 انداختم. 

   شد؟ی م یآهنگ چ یصدات خوبه، معن  -

 تکون دادم:  یسر

 حرف بزنم!   کمی  نیبش ال،یخیب -

 فرش دوختم: ینشست  نگاهم رو به لبه  زم یم  یجلو  یصندل  یرو

 رو جور کنم.   اش هیتا بق  دمیم حیرو برات توض  اتشیذره کل  هینقشه رو   -

 نگاهم کرد و ادامه دادم:  منتظر
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بهش باهاش قرار   قهیمذاکره با قاتل و فروختن عت یبه بهونه م،یکنی م  دایرو پ قهیعت -
 ! کشمی البته قبل از اون من مارکو و قاتل رو م م،یزنی زنگ م سی و به پل میذاری م

دو   ان؟یاز کجا معلوم قاتل و مارکو هم ب نکهیا  کی خب االن دو تا مشکل وجود داره!  -
   م؟یفرار کن یبعدش خودمون چطور نکهیا

 گفتم: یتکون دادم و با لبخند مرموز  یسر

  ای قاتل مهمه پس صد در صد  یبرا  یادی ز  قهیفرزندم! عت یاشاره کرد  یجالب یبه نکته -
روش فکر کنم،  دیهم با میفرار کن یچطور نکهی! و اانیجفتشون م ای مارکو و   ایخودش  

 !  ستیگفتم که نقشه کامل ن

 برگه ها اشاره کرد: به

 !  ابی رو ب قهیخوبه، عت -

 زدم: یامسخره  لبخند

 که مجروحم!   ینیبی به استراحت دارم )به پا و سرم اشاره کردم( م از یمن ن -

سر جاش   حرفیب ینطوریباشه تکون داد. هم یبه معنا  یکرد و سر یا قروچه دندون
 که به در اشاره کردم: داد ینشسته بود و داشت منو قورت م

 هم بدون اجازه و در زدن وارد اتاقم نشو!    گهیدرم پشت سرت ببند و د -

 بهم انداخت و سر کج کرد: یپر خشگ اهنگ

 من لباس ندارم!   -

 لوس نگاهش کردم:  یلیو خ  مهربون

بگردم و   دی! با نجاستی بابام ا یسه تا دست از لباسا  یمشکل خودته ول نکهیبا ا  -
 لباسا سر کن!   نی و با هم  رونی برو ب ی کنم، پس فعل تا اطلع ثانو  داشونیپ
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ناراحت بشه،  ستیناراحت شد؛ مهم ن ،یرف زد خوب سوخت! آنا باهاش بد ح  شیآخ
کنم؟ خودم   کاری ! چشونیرنجونی همه ازم برنجن! خب خودت م نکهی من عادت دارم به ا

 کنارشون باشم؟!   کی آدم ف هینباشم و  

من    یداشت ول یاد یز  یهایسکوتش معن  کنمی رفت، حس م رونیکرد و از اتاق ب سکوت 
 . دمشونیفهمینم

رو   تاریازش خارج شد. گ  یتمیبدون ر  یکه صدا  دمیکش تاری گ میس  یانگشتم رو رو یعصب
 دادم.   هیپشت سرم تک واریکنار گذاشتم و سرم رو به د

که دوست داشته باشه دخترش دزد   هیاالن بابا ازم ناراحته؟ صد در صد ناراحته، ک یعنی
 و قاتل و معتاد باشه!   قهیعت

!  یخوندن کتاب رفت؛ اونم چه کتاب یاه دست و دلم برا بار بعد از هشت م  نی اول یبرا 
 شازده کوچولو!  

  هیمتوجه شدم که اون  ری تصو دنیبا د قایمن دق  ؟یدونی م یکتاب رو خوندم ول نصف
 رو خورده!  لی ف هیکه  هی مار بوا

 گذاشتم.   م یشنویپ یکتاب رو دوباره ول کردم و دستم رو رو ناخودآگاه 

 !!  گرفتمی م لسوفانهیف یبود که بدجور فازها  ییاون روزا از 

رو از تنم در  یرنگ خون دیکه بلوز سف نیهام رو عوض کنم، همجام بلند شدم تا لباس  از 
 اومد.   ریج  ریج یانداختم صدا   نیزم یآوردم و رو

 بود!  بمیج یمن، موش کوچولو تو   یوا   یا

سرم    یکه من تابلو رو تو  یرنشده باشه اونطو شی بچه طور  نیرفته بود؟ ا ادمیچرا   من
 !  دم؟یکوب
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موش کوچولو   دم یرفتم و برش داشتم که د راهنمیبدون لباس به سمت پ یطورهمون 
 شده بود.  میلباسم قا  ریز 

که سرش رو برگردوند. صد رحمت به شعور  دمیسرش کش  یوار رو دستم رو نوازش  آروم
 طرف! موش که  روش رو کرد اون   نیا

  ی. سرما دمیکمد برداشتم و پوش یرنگ و بلندم رو از تو  یزدم و لباس صورت یشخندین
  یشلوار مشک هیرو هم با  مارستانیو گشاد ت دیبه تنم انداخت. شلوار سف ی زیخونه، لرز ر

  ینشده بودم که با تاپ و شلوارک جلو ایحی چسبون عوض کردم، به هرحال انقدر ب
 راه برم!   یآنتون

 زد و شوفاژ رو روشن کرد!   یحرکت  هیرو به شوفاژ چسبوندم، داغ بود؛ پس باالخره  دستم

 :کنمی زمزه م کنمی که نوازشش م طورن یو هم  رمی به سمت موش کوچولو م دوباره

کردم(    یاپسر )تک خنده  ا ی  یدختر دونمیبرات بزارم، اوم... چون نم یاسم هی  دیبا -
  یهابه چشم  رهی زدم و خ ی... )لبخند ماتزنمی و صدات م  یکه دختر کنمیفرض م
 زدم:   یاسم خودم! لبخند تلخ  هی! شبای( آندمیاش ادامه مبامزه 

اسم خودم و خودت! )با  ه ی! شبتایآناه زارمیروز دختردار بشم اسمش رو م  هیاگه  -
کنه چه  یزندگ  هیبا من پنج ثان ستینحاضر  کسچ یادامه دادم( البته ه یترلبخند تلخ 
 اش!  بشم مادر بچه  نکهیبرسه به ا 

 تکون دادم:  یهمراه با بغض کردم و سر  یا خنده  تک

 ! کنمیموش درد و دل م  ه یکه دارم با   دهیکارم به کجا رس نیبب -

اشه، در رو باز کردم و خواستم برم  کز کرد. حتما گرسنه  یابدش اومد که گوشه  ایآن انگار
بود و دساق دستش   دمیمبل دراز کش  یرو  یو خودمم غذا بخورم. آنتون ارمیبراش غذا ب

 گذاشته بود.  شیشونیها و پچشم  یرو رو 

 بود، دلم براش سوخت و صداش زدم:  دهیهمون لباسا دراز کش با



 ی دود صورت 

 
92 

 

 شام بخور.  ایبلند شو ب -

 بلندتر صداش زدم: بارن یو ا  دمیکش ی، کلفه هوفنخورد تکون

 شااام!   ایب یآنتون -

. بغ کرده از حالت دراز کش به کردمیها رفتار ممامان  هیام گرفت، شبرفتارم خنده  از 
که قشنگ معلوم بود خون شده   ینگاهم کرد و با دل سی حالت داد. پوکر ف ریی نشسته تغ

با اخم به  یخال زیم  دنیآشپزخونه شد و با د از جاش بلند شد. لنگ لنگ کنان وارد
 سمتم برگشت: 

 پس کو شام؟   -

 زدم:  یمهربون لبخند

 !  امیمرغ هم بپز تا منم بتخم  نیرو بچ زیم -

 شد:  یشاک 

 آنا!  -

 سقف نگاه کردم:  به

  یکار سخت  ادی به نظر م ؟یلباسا سر کن  نیبا ا گهیچهار ماه د  ایتا سه   یتونی به نظرت م -
 باشه! 

بگم  هیدرست کرد که... چ  یکه حال کردم! حاال بماند شام خوردیحرص م  یجور اصل
 کامل سوخته بود!   تابهیافتصاح بود، کف ماه زمیخوب درست کرد؟ نه عز

لباس استفاده کردم   دیرو سوزونده انتظار هم داره من طرف بشورم! باز هم از تهد ظرف
 .  ارمیبابا رو براش ب ی هلاتاق شدم تا لباس   یراه تی و در نها
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  یبابا بود. بابا یلباسا   یکه جا  نی پا یرنگ رو باز کردم و خم شدم طبقه  دیکمد سف در
 داد،ی بوش رو معطر خوش  ی قشنگش بو   یارنگ و دکمه یپوش من! لباس کرمخوش 

 ست؟ یزنده ن گهی عطر د  نیآخ خدا چرا صاحب ا

 دلم هواش رو کرده!   یون که بدجورفقط صاحبش رو بهم برگرد  خوامی عطر رو نم من

 ! دمیم   ییدا یها! از لباس پرهی عطرش م دم،ی بابا بهش نم ی ها... اصل از لباس اصل

که باز   ییهاکلفت برداشتم و تا کردم و کنار گذاشتم. داشتم لباس  یدست لباس مشک دو
کاغذ از وسط لباس   هیها از لباس  یکیموقع تکوندن    کردمی کرده بودم رو دوباره تا م

نامه بود! با تعجب   هیکاغذ رو برداشتم و تاش رو باز کردم.   یبا کنجکاو  ه؟یچ یعنیافتاد.  
 خط به خطش:  دنشروع کردم به خون

به  ینامه ربط نی . استمین شتی من پ یعنی یخونی نامه رو م نیاگه ا   زم،یعز  یسلم آنا  -
 دونمی نامه رو بخون! م نیدوباره ا یکن دایرو پ قه ی عت یخواست یوقت  ینداره... ول قهیعت

  دایبا پ  خوامی نداره؛ فقط م قهیبه عت یربط چی وجود نامه ه  نیبا ا یول  یتعجب کرد
 !  یبه خودت مغرور نش قهی کردن عت

 تعجب کاغذ نامه رو صاف تر کردم:  با

  اومدی که تو ازش بدت م یک یپارک؟ پارک کوچ یرفتی م کوپ یبا عمو ج شهیهم ادتهی -
مثل    ایسر به اونجا بزن و مرور خاطرات کن.  هینامه  نی چون خلوت بود! بعد از خوندن ا

اش بهت و اون از گم شدن پسر سه روزه  یشهرباز  یرفت کوپیبا عمو ج بارهی  ادتهی
 نکن!  تمادگفت؟! خواستم بگم به همه اع 

قاتله... اون   کوپ یعمو ج دونستهیبابا م یواا  یوا  دم؛ یکوب میشونیپ یدستم رو رو  محکم
 !!!  دونستهی م

و دخترت هم قاتل    یات رو به باد دادبابا... بابا خودت خانواده  ره؛یبگ امهیبود گر  کی نزد
 !  ریدل ش یتو یهممون رو فرستاد  ی دست ی! دستیکرد



 ی دود صورت 

 
94 

 

 اتون!  ! لعنت... لعنت به همه کوپیبهت بابا! لعنت بهت ج لعنت

 ی که تو  ی زی... اما نه چارمیباال ب خوامی! حالم بده، م دونمیم  دیخوبه؟ بع حالم
  گهیبکشم تا برن و د  فونیو روشون س  ارمیتمام افکارم رو باال ب   خوامی امه... ممعده 

 نکنن!   مارتری که هست ب ینیمن رو از ا  ضی ذهن مر گهی برنگردن... تا د

 ندارم!   یازه یکمکم کنه! من نابودم... خودم رو باختم و انگ یکیحالم بده!   ... منمن

شد.  فی عالمه باال آوردم... فرش کث هی  کردمی که فکرش رو م یزیزدم و برخلف چ عوق
رو با بابا   یرنگ پلنگ صورت یفرش صورت نی واقعا مهمه؟ اره اره مهمه! من... من ا 
به باد  قهی عت  هیخاطر اتون رو بههمه  یکه زندگ یانتخاب کردم! بابا؟ کدوم بابا؟ همون

 بابا؟  یزنی داد؟!! تو هنوزم صداش م

 . رفتیم   یاهی و چشمام س رفتی م  جیکرده بود، سرم گ ریگ نفسم

  در زدم یصدا   سم،یسر پا وا   تونستمی ! نمخی   خیبود و کف دستم   شی آت یکوره  تنم
 در قفل بود!  اومد،ی م

که به زور بند  یی! دستا یباز  انی... انگار... انگار سوت پا دیچیگوشم پ یسوت تو   یصدا 
 ...  یاهیتخت شده بودن ول شدن و س یلبه 

  *** 

گنگ و نامفهموم   یو گوشم فقط چند تا صدا  دی کوبی بود. قلبم تند تند م اهیس زیچهمه 
 ... دیشنی م

 !  یمتاسفم آنا، تو نمرد  آه

وصل شده بود و    ییلویصد ک  یهام دو تا وزنهفکر کردن نداشتم... انگار به پلک  قدرت
 بود.   حس یچشمام رو باز کنم... تنم سر و ب ذاشتینم
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دقت   ی. به سخت شهی تر ماطرافم داره بلندتر و صد البته واضح ی صداها  کردمی م  حس
 : ادیم دادی داد و ب یداره صدا  دمیکردم که د 

اون )صداش آروم و گنگ شد(   ماله؟ی م رهیسر من و ش گهیور... حاال د برو گمشو اون  -
 کجاست؟!  

  هیرو گول نزده بودم! من فقط  یبودم؟ من که کس دهیمال رهیرو ش یبود؟ من سر کس  یک
 ...! نیبودم... هم آزاریب یدختر تنها 

چشمام   م یناتوان یشدن در اومد... از شدت ترسم با وجود همه  دهیوحشتناک کوب  یصدا 
 زده باز کردم.  رو وحشت 

 !  نجاستیا  نیبدبخت شدم!! مارت ل ی... واولیکرده بود؟ واو  دایمن... اون منو پ  یخدا

قدر در رو . اون فتمیباال آوردم و پشت کمرم جک زدم تا ن یرو به سخت حسمی ب دست
  یها از گچ  یپشت سرش و مقدار واریشده بود به د دهیدر کوبمحکم باز کرده بود که 

 بود!  ختهیر  وارید

امان از  یاش... وااا قرمز شده   ی ... چشمااشیو سرخش... دست خون نی خشمگ یچهره 
 !  کردی م قیکه عذاب وجدان رو بهم تزر یاون نگاه

  نی با ا یل به عقب برگشت و  ی . کمدیاش رو گرفت و کشوارد شد و شونه  یعصب یآنتون
 حال داد زد: 

 کثافت )...(!  یعوض -

. صداش... صداش بغض  دی رو محکم از پشت سر کش اشقه ی یکه داد آنتون یفحش از 
 !  یبل رو سرش آورد نیصداش بخاطر توعه! تو ا   یبغض تلخ تو نی ا  ن؛یداشت! آنا بب

که درست کرده بودم   یو من بغض کرده به آشوب  دش یکشی م رونیداشت به زور ب یآنتون
 :زد ی نگاه کردم. داد م
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بهت کمک کنم بعد تو...  خواستمی من دوستت داشتم احمق! م ؟ی آشغال چطور تونست -
! لو  یوجدانیب یلیکرد( خ ش یو دل منو ر  دیچشمش چک یاز گوشه  ی )قطره اشک زالل

 بره!   نی آب خوش از گلوت پا  زارمی ! نمدمتیم

دستم رو به   یشدن که حد و مرز نداره؛ داره؟! به سخت یعوض ؛یدونیبد شدم... م یلیخ
 دادی صدام ب  یبود که تو یرحمی بغض نبود... فقط و فقط ب گهیتاج تخت قلب کردم. د

 : کردی م

 ! ادیب شیداره پ مریکه آلزا  رتیمامان پ   یبرا  یمشکل  هیدهنت و باز کن تا  یجرعت دار -

گرفت   شی امان از اون نگاه مظلوم و پر اشک! دلم... دلم آت  ی. وادارهی از تقل بر م  دست
 براش!  

 مات و مبهوتش دلم رو خون کرد:  یصدا 

 !  ؟یبش یانقدر عوض ی وقت کرد ی ( تو... تو ک  یتروارفته یآنا... )با صدا  -

اشکم از  نکهیا  یصداش بود قلبم رو به درد آورد. برا  یکه تو  یپر شد. عجز  چشمام
کردم   یرنگ نگاه کردم. سع یو رسوام نکنه به لوستر صورت  ادین نی پا  سمیخ ییچشما 

   شد؟ی مگه م  یلرزش صدام رو کنترل کنم ول

 !  یشد  وجدانیب یعوض هیو چشم بسته عاشق  یدیبودم... ند یعوض -

. دیتختم خوابوند و پتوم رو روم کش یمنو تو   یآنتون یرفت... ک   ن یمارت یک   دمینفهم
ممکن   ر یمحار کردنش غ گهیکه د ی. با بغضزدیموهام رو نوازش کرد، چشماش برق م 

 قشنگش گفتم:   یهابه چشم  رهیبود خ

 ام؟ ی عوض یلیخ -

چشمام حس کردم و بعد  ری رو ز  یدست یو چشمام رو بستم. گرما  هیگر   ریزدم ز  بلند
 مهربونش:   یا صد
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 ایبه دن یاشتباه  یخانواده و جا  ط،ی شرا ی... ما فقط تو ستمی... من بد نیستیتو بد ن -
 !  میاومد

اون لحظه به هر   یتو  ی... ولیول دونمی بود م ه یقشنگ حالم رو خوب کرد! توج قدرچه
 !  انداختمی که حالم رو خوب کنه چنگ م یهیتوج

 ام داد و بغلم کرد. از تخت فاصله   یکم آروم

سگ تا بخوره و من راحت   ی جلو  نداختمشی م  دیمال من نبود که؛ با   یزندگ نی ا  اصل
 شم! البته اگه سگ تفش نکنه! 

  رون؟ یب ام یب یبغل آنتون یخوام از تو  یشدم چرا نم  یقدر بغلمن چه  یوا  یوا 

. چند دمی دوباره دراز کش یلیمی باومدم و با   رونیبغلش ب یاز تو امی باطن لی م رقمیعل
. از اون چشم هینگاهش چه احساس یبفهمم تو  تونستمینگاهم کرد. نم رهیخ هیثان

 شدیراست! نم ای  گهیداره دروغ م دیهاش فهماز چشم شدی بود که عمرا نم ییهای مشک
 بهش اعتماد کرد!  

االن بغلم کرده بود به سمت در اتاق   نیاز جاش بلند شد و انگار نه انگار که هم الیخیب
 !  یهمه خونسرد  نی از ا کنمی وقتا هنگ م  یرفت. گاه

 از یبود. به شدت ن دهیشدم. موهام عرق کرده بود و به هم چسب رهیدار به سقف خ  غصه
 ! خوردی نم به هم مگند عرق بد یحالم داشت از بو  گهی چون د  رمیدوش بگ هیداشتم که 

  یخودم لباس آماده کنم و برم حموم، آنتون یکه خواستم از جام بلند شم و برا  نیهم
  یظرف تو  هیاز در نزدنش به سمتش برگشتم.   یبدون در زدن وارد اتاق شد. شاک 

 کرده؟   یمن آشپز یمن سوپ پخته؟ برا  یدستش بود؛ سوپ پخته؟ مگه بلده؟! برا 

   ؟یابرات سوپ درست کرده؟ مگه تو سوپ نخورده  یذوق کرد  هیچ ؟ی چرا رم کرد هوشه

 براش مهمم که برام سوپ درست کرده؟   یعنینه نه...  نه
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 خالدون رفتم!   هایابنکه تا فرحزاد برم تا ف یاون گفت ف من بجا  یواا   یواا

  یکار چیو اگه ه یکنی تو کوفت هم درست نم دهی ات کنن آنا! د گشنه  یابرسر عقده  خاک 
بزنم دختره زودتر   یحرکت هیگفته منم   گهیهم تو، د رهیمی م  ینکنه هم خودش از گرسنگ

 !  میوگرنه تا آخر عمرمون علف میکن دایرو پ قهیعت  میخوب بشه و بر

 چاکته؟ نه یعاشق س ینکنه فکر کرد  یچ پس

 نه نه... من نگفتم عاشقمه من فقط...  نه

  یاما نه برا  ی؟ خب اره مهم هم هستبراش مهمم  دیشا  یبا خودت فکر کرد  ؟ی چ فقط
 ! فهیخودت، بخاطر عت

درست کردن که تا   یجور شیبنجلشون رو از پنجاه قرن پ لی که وسا ییاجداد کسا  گور
 کشت و کشتار راه بندازه!   یطورن ی پنجاه قرن بعدش بمونه و ا

... انقدر  هیچ ای اس، طلست، جام، کوزه  ستیکه اصل معلوم ن یئیش  نیچرا همچ جدا
 ام رو بکشن، من رو معتاد کنن، ازم سو استفاده کنن و و و...مهم باشه که بخاطر خانواده 

 !  مشیتا بکش موندی اش مهمون خونه  یانقدر زرنگ نبود و تو  کوپیعمو ج کاش

 گهید کنه،یم   اش رو عوضقاتل اونه خونه یتو بفهم  نکهیآخه خر هم باشه بعد از ا احمق
 مار هفت خط!    نیچه برسه به ا 

 خورد.   چیام از بوس سوپ پ بدم. معده  هیتختم نشست و کمکم کرد به تاج تخت تک کنار

 نکهیدهنم بزاره که اخم کردم. قبل از ا  یسوپ برد و خواست خودم تو  یرو تو  قاشق
 حدقه چرخوند:   یرو مچاله کرد و چشمش رو تو  اشافه یدهن باز کنم ق

 ! ادی داره م مایعمو دهنتو باز کن، هواپ -
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بستم. پوکر   پیتا ک پیبلده؟! دهنم رو محکم ک های مسخره باز  نی هم از ا   نیا بابا،نه
لباسم    ینگاهم کرد و قاشق رو به زور به لبم چسبوند که قاشق چپه شد و رو سیف
 : دمیکش غ یبود ج ختهیلباسم ر  یکه رو یسوپ ی. از شدت داغختیر

 کمک!   ییسوختممم!! مامان ییآ -

قاشق رفت ته حلقم! به زور سوپ رو قورت دادم   هیدفعه  هیکه دهنم باز بود  نطوریهم
 . کنهی نگاهم م روز یپ یاداره با چهره  یآنتون دمیکه د

و دست به   یعسل زی م یحرص خواستم به فحش ببندمش که کاسه رو گذاشت رو  با
نگرفتم.  شیآت ن یاز ا شتریفاصله دادم تا ببه سمت در رفت. بلوزم رو از تنم  بیج

نصف   تونستمی همونطور که رو به در بود سرش رو نود درجه به سمتم چرخوند و حاال م
 .  نمیصورتش رو بب

قدر قدر صافه! چهچه  اشینیب یغه یت یگفت؟ اصل چرا حواستم به حرفش نبود؟ وا  یچ
 اس!  اش پر جذبهچهره 

)برو حموم( گفت. جالبه اصل متوجه نشدم  ی ها  هیما یتو  یزیچ هیگفت؟ فکر کنم  یچ
 شدم؟!   وونهیموند! د   ادمی صداش   یگفت ول یچ

 توهم زدم!   یاز سر بدبخت  دی... شادیشا

ر محو نگاه  انقد دم؟یرفت که من نفهم یکوش؟! ک   یخودم اومدم، وا پس آنتون به
 بلند شد.  انویپ یصدا    رفت؟! دمیکردنش شده بودم که نفهم

رو گرفتم که   واری د یبه سخت زنه؟ی م  انویپ ی... آنتونینکنه آنتون زنه؟ی م انویداره پ یک وا
  صدای. بزنهی م انو یکه داره پ هی آنتون نی ا نمیخودم بب ی لحظه با چشما هی  یشده برا یحت

 در رو باز کردم. 

  یهاش مو تابلوها به لباس   انویقدر رنگ پرنگ نشسته بود، چه یمشک   یانو یپ پشت
 ! زدی زدم، متوجه حضورم نبود، چه با غم م  هیتک واری اومد! به د
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 قولت؟   ری ز  یچرا زد  ییبابا ده،یم  ادمیرو دوست داشتم، بابا بهم قول داده بود   انویپ

  ی! همه احساساتست؟یمگه آدم ن  شه؟یم یهم احساس ینآنتو زد،ی م انویاحساس پ با
 !  شنیم

آنا؟   یاشک؟ اشک چ ای سوز داشت، سوز آهنگ چشمام رو سوزوند! سوز آهنگ  آهنگ
 !  کنن؟یم  هیمگه قاتل هم گر 

! فقط... بزار قبل از رمیبم دی کردن ندارم! من با   یشدم... من قاتلم... من حق زندگ الل
 آنا نشه!   کسچ یه  گهیرو نابود کنم تا د قهی... عترمی مرگم انتقامم رو بگ

بغضش اشک   یمثل آنا بغض نکنه ول کسچیه گهیمثل آنا نسوزه، تا د کسچ یه  گهید تا
 نشه!  اهیس  اشیداستان دن یدختر صورت وقتچ یه گهینشه؛ تا د

اونقدر آروم که   زد،ی آروم م هوی... هویو   گرفتی ماوج   کرد،ی ها حرکت م  هیرو کلو دستش
ها فاصله گرفت.   هی! آهنگ تموم شد و دستش از کلو دنشیگوشم شک داشت به شن

  داد؟ی م  ادتی!! دادی م  ادمیکاش  

 به مردن دارم!   از ین ست،ی... من حالم خوب نمن

 : دیکش رونیگرفته و بمش منو از عالم هپروت ب یصدا 

 زودتر برو حموم.   -

! از جاش جمب نخورد و  کنم؟یسالنم و دارم نگاهش م  یتو  دی! پس از کجا فهمبرنگشت
 من هم رفتم حموم. 

 رنگ!   یصورت ی ایرنگ! چه زود دور شدم از اون دن  یرنگ، صابون صورت یصورت  یشامپو

با قرص اکس تمرکز   شهیتمرکز کنم! کدوم تمرکز آنا؟ مگه منقشه  یرو  دی... فعل بابسه
 کرد؟ 

 شور؟  گربه  ای آب رو بستم، حموم رفتم  دوش
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قدر عوض شدم!  منم؟ چه  نهیآ  یدختر تو ستادم،یحموم ا   یبخاطر گرفته  ینه یآ یبه رو  رو
شده  وونهیکه د  یکه خودم به بدنم زدم، اونم وقت یشکمم رد سه تا خراشه! خراش یرو
 !  دمیکش یدم! چاقو رو سه بار، سه بار سه تا خط مواز بو

 شده بودم!   وونهیاره من د   ه؟یوونگید

. من محکوم بودم... محکوم بودم که سه نفر  دمی ردش کش یرو رو  سمیبغض دستم خ با
 نشسته!  دمیقلب سف ی بزرگ رو  یره یرو بکشم! سه تا خط ت

  نیاز قتل هم کردم! دل مارت  ترک یکوچ یخطا هی ! دمیخطاهام چوب خط کش یبرا  انگار
 رو شکستم!  

به  یگند بزن  نیاز ا  شتریب یخوا ی م  یقفسه برداشتم، مطمئن یباال  یرو از کنار شامپو  غیت
 ها!   یخون از دست داد یکاف یهم به اندازه  حاالشن یبدنت؟ هم

دست   یرو محکم تو غیذهنم ندادم و... ت یتو  یحرف زدن به صدا یاجازه  ن یاز ا شتریب
 آنا!  یدرد بکش دیگناهته و بخاطرش با  نیگرفتم. ا 

که  ی وقت  یحت ه،یچ لشیبمونه دل ادمیخط رو بکشم که تا آخر عمرم   یجور چطوره
 خمارم؟!  

لب ناله   ر ی. از دردش ز دمیشکمم کش ی گرد رو یبه صورت کم  یول یسطح  یلیرو خ غیت
. محکم لبم رو به دندون گرفتم تا  کردی م شتریحموم دردم رو ب یکردم. بخار همراه با گرما 

 صدام رو بشنوه.   یمبادا آنتون

که  یغیهم ج دمی! خب شادی نشن یو کس  دمیکش  غیقبل از دردش ج ی... دفعهادمهی  یول
ام بود! اخه کدوم  ده نبود... از درد از دست دادن خانوا غیاز درد ت  دمیقبل کش یدفعه

تنش خط   یاش رو از دست داده رو بعد از سه ساعت که خانواده  بایتقر  یاوونهید
 ! قطعا فقط من!  اندازه؟ی م
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 گهیبشه... د فی کث ستیمهم ن  گهیپاک کردم، د دمیسف یشکمم رو با حوله  یرو خون
قلب که   هیداشت چشم دوختم،  یزیرکه هنوز خون  دی! به زخم جدستیمهم ن یچیه

شکستن رو حس   نی ا نی شده بود؛ تا آخر عمرم بار سنگ لی تبد که یوسطش به دو ت
 ...شهیتا هم کنم،ی م

توجه به دردم   یزخمم فشار دادم. ب یرو رو   یمال کاغذرو خشک کردم و دست  تنم
 .دمیرو هم هدر نم هیثان  کیبه بعد   نیاز ا  گهی. ددمیلباسام رو پوش

 !  کردمیحموم موهام رو رنگ م  رفتمیکه م یبعد یدفعه  دیاومدم. با رونی م بحمو از 

  دمیبود. با تعجب وارد آشپزخونه شدم که د دهی چیتمام خونه پ  یروغن سوخته تو یبو
  ی. بوهی ظرفشو نکیس  یسوخته تو یتابه ی ماه  هیگذاشته و   زی م یسرش رو رو  یآنتون

 شد؟  یکه سوپش خوشمزه بود پس چ  نیروغن سوخته تا مغز استخونم رو سوزوند. ا

 بلند شد: دشیناام یصدا 

 فقط سوپ بلدم درست کنم.   -

 حدقه چرخوندم:  یرو تو  چشمم

تو هم لطف کن   قهیکردن عت دا یسراغ پ رمیمن م  م،یخوری شب هم همون سوپ رو م -
که  ی( مرس کردمی تشکر م دیخب... با یرو مرتب کن )مکث کردم ول نجاهایذره ا هی

 .  یآم... کل مرس ،یکه برام سوپ درست کرد یمرس ،یکرد  رونیرو ب نیمارت

 !  ه؟یاز آشپزخونه خارج شدم. چرا انقدر تشکر کردن سخته، مگه معذرت خواه  عیسر 

هام افتاد، نه تک نفره نشستم. نگاهم به ناخن   یمبل صورت  یها رو برداشتم و رو  برگه
تازه   نکهیفکر کنم و تمرکز کنم! با حرص از ا  یتک بعد تونمی نداره من نم دهیفا  ینجوریا

 نشستم از جام بلند شدم. 

 پسر رو شوهر بدم؟   نیوقتش نبود ا  اومد،ی آشپزخونه م یآب از تو  یصدا 
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سر کار و کدومشون غذا  رفتنی ون مبچه دو تا پدر داره، پس کدومش نیسوال! ا  هی
 !  کردن؟ی درست م

 خانوماس؟   یسواال! مگه کار خونه فقط به عهده   نیآنا مرده شورت رو ببرن با ا  اه

 ذهنم شدم.   یتو یهاسوال  الیخیب

 زد،ی قفسه برداشتم، برق ناخن داشت بهم چشمک م  یرو از تو یلیرنگ اکل یصورت الک 
 بشم اون رو هم برداشتم و دوباره به سالن رفتم. مونیپش ممیاز تصم   نکهیقبل از ا

و   دمیجلوم چ یفیها رو رد. برگهاومدی م گهیدها به هم آب و برخورد ظرف  یصدا هنوز 
و رو   ری با حوصله خط به خط برگه رو ز  زدمیکه الک م  طورن یدر الک رو باز کردم؛ هم

 !  د؟یفهم یزیچ شدی آخه مگه م یکردم. ول

دوم   ی بزرگ بود. برگه اول رو کنار زدم و به برگه  یول شامل چند تا خط خطبرگه ا کل
خودم دست چپم رو الک بزنم    تونستمیشدم. الک زدن دست راستم تموم شد. نم رهیخ

اش  جعبه  یرو از تو  یهول دادم و دستمال کاغذ  ی بودم. الک رو به کنار یچون دست چپ
که دستم رو فوت   طورن یود گذاشتم، همشده ب  لی مکه الکش تک یدست  ریبرداشتم و ز 

نداشتن و من   یب ی شدم. البته کاغذ ها ترت رهیدوم خ یدوباره به برگه کردمی م
 کرده بودم.   یخودم شماره گذار یبرا  یطورن یهم

  چیبدون ه تی ... و در نهایو بعد یو بعد  یسوم... کاغذ چهارم... کاغذ پنجم... بعد کاغذ
 .  نی رو محکم سر دادم به پا زیم  یرو  یپخش و پل  ی هاتمام کاغذ  یا جهینت

 : دمیلب با خودم غر  ریز  یعصب

 !  رسم؟ینم  یاجه ینت چی( به هزدمی بسه بسه بسه... چرا... )از خشم نفس نفس م -

 : دمیکش غی بلند ج یلیخ یلیخ

 چراااا؟!   -
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  یشهیشکستن ش ی. صدادمی کوب واری د یبرداشتم و محکم تو  زی م یرو از رو  یصورت الک 
 شد.   انداز نی گوشم طن یالک تو 

 از پشت سرم اومد:  یآنتون یهول زده  یصدا 

 !!! شده؟یچ -

  هیو   کردنی م  ییشکسته روش خودنما ی از برگه ها که خط ها ی کی یحالت روان با
چشمش گرفتم. نگاهش قفل کاغذ شد. برگه رو از    یقرمز وسط کاغذ بود رو جلو ینقطه

   شده زل زد به کاغذ.  زیر ی دستم قاپ زد و با دقت و چشما

 صداش زدم:   آروم

 آنتو... -

 !  شششیه-

 شد.  رهیبرداشت و بهشون خ زیم  یاز رو  گهید یتا برگه  دو

 شدم: چیتر پاپ  سمج

 عصب... هوی دیزدم؟ ببخش غیج یناراحت شد یآنتون -

  حواسشی ام حلقه کرد. بهت زده به صورت بط حرفم و دستش رو دور شونهوس   دیپر
و نبض   سوختی ام مشونه ختن،یپوستم ر  یاون مذاب رو  یدستا  ینگاه کردم. انگار جا 

چون   موندی مکاش ساکت  یا  یعرق شده بودم. شروع کرد به حرف زدن ول سیخ زد،ی م
 حرفاش نداشتم.   یرو  یتمرکز  چیمن ه

نکنه من   خه؟ یدستاش. چرا انقدر  یام و جا شونه  یحواس من متمرکز شده بود رو  تمام 
ام جمع شده بودن و منتظر هر  شونه  یبدنم تو  یهاداغم!؟ انگار تمام عصب  یلیخ

 بودن!!  یاز جانب آنتون ی ااشاره 
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  یرمز احتماال جاق  یو اون نقطه دنیرو نشون م ابونیخط خ هی ری کاغذا مس نی آنا ا -
 ! هی طورن یا  ابونیکه کدوم خ مینیبب دیگنجه و ما فقط با  قیدق

اومده بود سراغ    یچ یبرا  گهی که باهوش تر از من بود د  نیبه برگه.ها نگاه کردم، ا شوکه
 من؟!  

 تکون دادم و گفتم: یسر حالخوش 

 نقشه از شهر بخر. هیتو هم برو   نمیچی و مثل پازل م کنمی رو مرتب م نا یمن ا -

گنج رو داشتم و   ینقشه با یخب حق داشت االن من تقر  کرد،ی به شک بهم نگاه م دو
 ها رو دادم بهش: از برگه  یکیو  دمیکش یممکن بود دورش بزنم! هوف

  کی حاال تا هوا تار کنم،ی کامل مرتبشون م یو با خودت ببر، بعد که اومد   ری بگ نویا  ایب -
 !  نشده برو نقشه رو بخر

 کرد:  زیزد و کاغذ رو گرفت. از نوک پا تا چشمام رو آنال یپوزخند

 خونه باشم؟!   دی با یکی مگه من دخترم که قبل از تار -

 : دمیزدم و لپش رو کش یمصنوع  یقهنبود؟! قه  ست یرو از داخل گاز گرفتم، اونم فمن لپم

 ! میکن  دایرو پزودتر گنج   دیدنبال گنج! با  میشب بر  یساعت دو   دیما با   زمینه عز -

 هوا فوت کردم و کلفه ادامه دادم:   یرو تو نفسم

  یخونه یاز تو   نیهم  یفقط هفت تاش رو داره، برا یکاغذا رو ول نیهم یقاتل کپ -
زدم و سرم   ی! )پوزخندیدو تا هم که مشخصه تو داشت نی پدرم برنداشته بود کاغذا رو! ا

 ! میدست بجنبون دیانداختم( با نی رو پا

رفت دنبال   ی... آنتونینسخه دارن ول هیکاغذا فقط   کردی مات شده بود، فکر م  نگاهش
 موهام رو رنگ کردم و دوباره حموم رفتم. ینقشه و من هم فور 
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 :دی ساعت نه شب خونه اومد. از همون اول که منو د  یطرف ها  یآنتون

  ؟ی کرد  ی ! چرا نصف موهاتو مشکموهاتو  یبه موهات؟؟! خراب کرد   ی چرا گند زد ییا -
کرده   اهیاش رو سخود موهات بهتر بود! نگاه کن تو رو خدا؛ نصف کله   ییهمون رنگ طل

 ! وونهی! د یینصفشو طل

 شرور و قاتل و معتاد!   یوونهید  هیبودم!  وونهید هیمن   گفت،ی م راست

و به سمت    رونی ب دمیبغلش کش ریلوله شده رو از ز  یهاش نقشه توجه به غر زدن   بدون
  یاتاقم رفتم. دنبالم اومد، کاغذها رو با پونس به تخته زده بودم و وسط نه تا کاغذ خال

با خودش برده بود! دستمو رو طلبکار   یبود که آنتون یاون کاغذ  ی جا قای دق نیبود، ا
 چلوش گرفتم تا کاغذ رو بده.  

شلوارش برداشت   بیج یمکث کاغذ رو از تو  یو بعد از کم  به کف دستم انداخت ینگاه
 و تاش رو باز کرد.  

 رو مچاله کردم و به کاغذ نگاه کردم:  صورتم

 ؟ یچرا تاش کرد  -

 بهم نگاه کرد و دست به کمر زد:  یشاک 

 دهنم؟  یتو  دادمی هولش م گه،ید دیببخش -

از تخته   تی کاغذ ها گذاشتم. با رضا  یه یلب زمزمه کردم و کاغذ رو وسط بق  ری ز  ییبابا برو
تخته جا نبود پس چسپ    یفاصله گرفتم. نقشه رو باز کردم و کنار تخته گذاشتم، رو

. بدون توجه به نگاه پر  دمشیکنار دستم برداشتم و با دندونم بر  زیم  یرو از رو  یاشهیش
  وارید  یرو  یو تخته  واریچسبوندم. از د وارید  یکاغذ نقشه رو رو تکه بهم انداخ یچندش

 فاصله گرفتم.  

 : دمیدستش رو گرفتم و کش  اریاختی نظر بده که ب سهیوا   خواست
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  میو شب هم بر میکن داینقشه رو پ میا یمن گرسنمه، بعدش ب میشام بخور  میبر  ایب -
 دنبال گنج، باشه؟!  

  یتو  یچ دونمیهاش. نمچشم  یم زل زدم تو سرم رو کج کردم و مظلو  اریاختیب
رو   اشیحد کلفگ  تونستم یدنبالم اومد. کلفه بود، م  یحرف چیکه بدون ه دیهام دچشم

 بفهمم. دیکشیکه م  یتند و پشت سرهم یها از نفس

  میبخور یهم سرخ کردم تا خال  ینیزم بیکم س هی ظهر رو گرم کردم و   یاز سوپ ها  یکم
 !  مهیحاال تا فردا خدا کر  کنم،یم   یفکر  هیفردا هم   یبرا  م،یبش ریکه س

 نگم:  یزی کردم نتونستم چ یهرکار کرد،ی م یهمش با غذاش باز  خوردی رو نم غذاش

 ! ؟یکنی م یچرا با غذات باز  -

بشقاب گذاشت و از جاش بلند   یدستش رو تو ی تو  ینیزم بینگاهم کنه س نکهیا  بدون
و هر احتماال   شدی م  کی اه کردم، داشت به انتقامش نزدرفتنش نگ  ری شد. با غصه به مس
اش اومده. سرم داغ بود، سر خانواده  ییکه چه بل شدی م یادآوریهر لحظه براش  

 دارم رو انکار کنم.   از یبه قرص ن نکهیا  تونستمینم کردم ی هم م یهرکار

  یبه رنگ صورت یرو باز کردم، پوزخند یبرداشتم. در قوط نتیقرص رو از داخل کاب یقوط
آروم   یدرونم کم بشه و کم شی تا از تشو   خوردمی چهار تا م  دیکم بود با یکیقرص زدم،  

بود!  کی و ف  ینظاهر به آرامش کنم الک خواستمی قدر هم مبشم. دروغ چرا هر چه
 استرس داشتم در حد استقلل!  

  یرد رژ لب صورت شیکه دور سر   یاشهیش یبطر  دم،یکش رونی ب خچالیآب رو از  یبطر
رو به لبم چسبوندم. بغضم رو نشست، بغضم  ی بود! تلخ لبخند زدم، بغض کردم و بطر

 گلومو چسبوند.   خی انگل ب هیکنه... مثل   هیموند، مثل  

 ...! شهیتموم م زی... همه چشهی درست م زینکن... همه چ هی... گرینکن دختر صورت هیگر
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بشکنم و اشکم بچکه.  ن یاز ا  شتریب خواستمینم  یبود ول سی چشمام خ د،یلرز ی م دستم
 از دستم سر خورد.   ی. چرا همه جا تاره؟ بطردیلرز ی ام بغض مچونه

  یشد. چشمام رو بستم و زار زدم! دستم رو به صندل یشکست و متلش یبد  یصدا با
 کردم. زونی آو یبهتره بگم خودم رو از صندل فتم،یگرفتم که ن

از جام بلند نشدم.   یپام حس کردم ول ریآب رو ز  یسی. خنیزم ی سر خوردم رو   آروم
 ازم فاصله داشت.    هاشه یخورده ش

 قرص اکس مصرف کنم!   دیآروم شدن با  یکه برا  دهیکارم به کجا کش نیبب

که باال  ی. با وحشت به عقب برگشتم و به زور دستدیرو از پشت باال کش امقه ی  یکی
 . زدی صورتم نفس نفس م  یبا خشم تو  ی. آنتونستادمی پاهام ا یبودم رو  دهیکش

  یایدن هیچشماش بود...   یناشناخته تو یایدن هی چشماش... انگار  کرد؟ی م  ینطوریا  چرا
 ...اهیس  یایدن هی...! کنهی درکش نم یکه کس  بی غر بیعج

ه گرفته که ه ک ی ب تار ش هی  انگار  ...!  ستیآسمونش ن یتو  یاستاره   چیم 

 :دی لب غر   ریخشم ز  با

 !  زارمیب فیضع  ینباش... من از کار کردن با آدما  فی انقدر افسرده نباش آنا... انقدر ضع -

 به حرفش گوش ندم!؟  شدیهم نم خواستمی اگه م  اصل

 د؟ یبا جذبه نترس  یاز اون صدا  شدی م  مگه

از بغض بود   یلرزون که ناش  یگلوم... با همون صدا یبغض تو  یخشک شد ول  اشکم
 : دمیکه فقط ده سانت باهام فاصله داشت نال  ییبه چشما رهیخ

  ی... )نفس لرزونارمیهامو باال بعقده  زارهی گلوم، نه م خی دستشو گذاشته ب یکیانگار   -
 ن تو گلوم!  کرد  ری گ هامیهارو هضم کنم، خوش یخوش  زارهی ( نه مدمیکش
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شد که پشت گردنم رو محکم گرفته، ولم کرد و دو قدم   نیحرفم انگار تازه متوجه ا  نی ا با
 : دیموهاش کش  یتو یازم فاصله گرفت. کلفه دست

کجاست   قهیعت یجا  دمیفهم کنم،ی م  زیرو تم نجایمنم ا  ،یدراز بکش تا آروم ش کمیبرو   -
 دنبالش.  میر ی حالت بهتر شد م  نکهیبعد از ا

قاتل   میتونست ی م یعنی!  م؟یآورد ی رو به دست م  قهیعت میداشت یعنی  ؟ی راحت نیهم به
 کنم؟!   یزندگ ای  رمی بعدش با خسال راحت بم تونستمی م ی عنی م؟یرو نابود کن

  انداختم. چشمام رو  نی اش پاو پاهام رو از دسته   دمیمبل دو نفره دراز کش  یرو زدهماتم 
 هوا شدم.   ی بستم و مشغول تکون دادن پاهام تو   یآنتون یطبق گفته 

  کیبه انتقام نزد  می! دارشهیهمه درد بسته م ن یا  یتمومه... داره پرونده  یباز  نیا
 !  میشیم

 تموم شد.  هاشهی بهم خوردن خورده ش یگذر زمان رو حس نکردم، صدا   اصل

 . نی نقشه رو بب ایآنا ب -

از جام بلند شدمو به   یبود. با کرخت میده و ن یساعت رو  یرو باز کردم، عقربه هامچشم
 سمت اتاقم رفتم.  

 ینقطه یو پرسشگر نگاهش کردم. دستش رو رو   ستادمیتخته ا   یو رو به رو  کنارش
 از نقشه رو نشون داد:  یریقرمز گذاشت و با انگشتش مس

کاغذاست! و و و    یرو یهاخط  نیا  هیشب قاینقشه دق یرو ریمس  نیرو نگاه کن، ا نجایا -
 نقطه هم وسط قبرستونه!  نیا

گور خودمون رو   قایزده نگاهش کردم. وسط قبرستون دق رونیاز حدقه ب  یچشما  با
   م؟یبکن

 و گفت:   دیکش یهوف کلفه
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 . ست ین یااما چاره  دونمی... مدونمی م -

 نگاهش کردم:  یو حرص متفکر

انگار با    م؟یتک تک قبرا رو بکن میقبرستونه؟ بر   یکجا  میاز کجا بدون  قای خب االن دق -
 !  شدنیتکون دادن سرم افکار از مغزم تکونده م 

کردم تا ازش جا   ترع یهام رو سر پام رو شوت کردم و قدم  یجلو ی زه یرکفشم سنگ  با
 نمونم. 

قفل نکردم    یم ولدر خونه رو باز کردم و خودم رو پرت کردم داخل، در رو بست یخستگ با
 !  نیاومد نخوام دوباره قفل در رو باز کنم. )***( هم خودتون یآنتون یکه وقت

. زدی و نبض م  کردی مبل، سرم به شدت درد م یسر دادم و لم دادم رو  ز یم ی رو رو جعبه
 رو پشت سر گذاشته بودم!   جانی ه یهم بود کل یعی خب به هرحال طب

پاره شده که مشخص   ینامه  ه یو در جعبه رو باز کردم،   ادیهم ب یتا آنتون  اوردمین طاقت
نامه رو باز کردم که از باال تا   یتا  ج یگ ؟یچ یعنی! دست خط بابا بود!  اسکه یبود دو ت

 پاره شده بود و نصفش نبود.   نی پا

 خط بابا روش نوشته شده؟ نامه که دست  هی نه؟ یا  قهیعت

 م؟ یرودست خورد  یعنی

 متن نامه رو بخونم:   تونستمیم  یبه سختتار بود  چشمام

گنج  ینقشه  قتای قسمت پاره شده بود( حق  نیحالم که )ا خوش   زم،یعز  یسلم آنا  -
 !  یشونزده بود و تو نه بود

 غیدر یو سردرگم دوباره جمله رو خوندم تا بتونم حداقل مفهوم جمله رو بفهمم ول  جیگ
 ذره مفهوم!  هیاز 
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قسمت پاره شده بود(   نی و )ا  شیکنی سر هم م  یدار که تو یاراستش اون نقشه -
 !  یبرس یاصل یاس تا به نقشهنقشه

  چ؟یدر پ چیشدم، چرا انقدر پ ره ی دستم خ یو مبهوت به کاغذ تو  مات

 متن رو بخونم.   یکه ادامه  شدی م نی و تار بود و مانع ا سی چشمام خ د،یلرز ی م دستم

داشت برگه رو نگاه   یکه عصب یپر از اشک به آنتون یشد، با چشما  ده یاز دستم کش برگه
 نگاه کردم. کردی م

قصه سر    نینه... انگار ا  شد؟ی تموم م زیبود و همه چ قهینامه عت نی اگه هم شدی م یچ
 دراز داره!  

. دیکش یقی دستاش گرفت و نفس عم ونی رها کرد، سرش رو م زیم  یبرگه رو رو  یعصب
رو   زیم  یرو یدفعه گلدون گل مصنوع هیشد و  رهیبود خ زیم ی به برگه که رو  یکم

 پرت کرد!   واری برداشت و محکم به سمت د

برگشت نگاهم کرد که خفه شدم، گفتم االن منو   ی( عصبهههیی) دم یکش ههیش هوی
 !  واری د یتو  کوبهی م  دارهیبرم

آروم   د،یموهاش کش یو تو . کلفه دوباره دستش ردمی دندون کش ریلبم رو ز   دهیترس
نگران خواستم از جام بلند شم که با  د،یکش  یدستش رو چنگ کرد و موهاش رو کم

 محکم و کوبنده گفت:  یلیبلند و خ یصدا 

 !  نیبش -

مبل   یشده بود رو  زیخمیبود که ناخواسته دوباره خودم رو که ن یانقدر دستور  لحنش
 پرت کردم. 

 .  لرزوندی شده بود و تن و بدنم رو م  یرو فوت کرد، چشماش وحش نفسش

 بهم انداخت:  ینی حالت مسخره کردن نگاه از باال تا پا با
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 دادن دوست داره؟!   یکردن و باز  یانگار بابات باز  -

 !  کردی م رم ی از مدل نگاهش بهم خورد، داشت تحق حالم

شکمش   یبردم که خب البته انگار داشتم تو  کشی از جام بلند شدم و سرم رو نزد  یعصب
 از بس قد بلند بود!   زدمی حرف م

 شدم: رهیپر تمسخرش خ ی هاچشم  ی سرم رو باال گرفتم و تو  یدیتهد

صورتش تکون دادم(   یام رو جلو من درست صحبت کن )انگشت اشاره   یدر مورد بابا  -
 باشه!  ی ممکن بود دست هر خر  قهیکار ها رو نکرده بود که االن عت نیدر ضمن! اگه ا 

 خنک شد!  گرمیج شیانداخت، آخ  نی و سرش رو پا د یداخل دهنش گز رو از  لبش

و جعبه رو برداشتم و به سمت اتاقم رفتم. در رو بستم و به   دمیرو از دستش کش کاغذ
 بود!  یدادم، چه شب پر استرس هیدر تک

و زانوهام رو بغل کردم، جعبه و کاغذ رو که داخلش   نی زم یخودم رو سر دادم رو  کسل
بامزه   یپام گذاشتم و به موش کوچولو یام رو روگذاشتم. چونه  نیزم یودم رو گذاشته ب

 چشمام زل زده بود.  یتو  حرکتیشدم. ب رهیخ

 زدم:  یحالیب لبخند

   اد؟یموش کوچولو؟ تو هم خوابت م هیچ -

 تکون دادم:  یرو عمق دادم و سر لبخندم

 ام!  باشه نه هاا، کل خسته  یخوابکه بخاطر کم یام، خستگخب من خسته  -

 رو باد کردم:  لپم

 ...  خوادی مثل... اوم مثل دلم م -

 نگاه کردم:  نیحرص به زم با
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 !  خوامی م یچ دونمی خودمم نم -

 ادامه دادم: شدمی که از جام بلند م یدرحال

 ! کنمی زده به سرم دارم تو هم ُخل م یبسه کم خواب -

  *** 

صورتش بود و    یرفتم. دستش رو  رونیاز اتاق ب نی پاورچ نیتو رو کنار زدم و پاورچپ آروم
 رفتم.   یزدم و به سمت انبار یلیدلی. لبخند ب دهیخواب قیعم  یلیمعلوم بود خ

نگاه   یصدا داد. با ترس به آنتون  ژ یتلشم آروم باز کردم که آخرش ق تی رو ال نها  یانبار در
از سر   یصورتش بود نفس یدستش که هنوز رو   دنینه، با د ای شده   داریب نمیکردم که بب

 باز گذاشتم.  یشدم و در رو کم یو وارد انبار  دمیکش ی آسودگ

  رونیب چه یباز کردم. سرم رو از در دیسقف رو با کل  یرو چهینردبون باال رفتم و و در از 
درخشان   یا هستاره  دم،ی کش یقیبوم. نفس عمپشت  یآوردم و کم کم کامل رفتم رو 

 ! یچه حس ناب زدن،ی برق م شهیاز هم شتریب

  یبوم رو پشت  یرو  میاومد ی با پارسا م یواشکیکه  ییهاوقت  یآور ادیاز ب ینیر یش لبخند
 ! ی چیمونده از اون موقع؟ ه  یچ گهیلبم نقش بست، حاال د

شدم، ناخودآگاه ذهنم رفت به سمت   رهی بغلم جمع کردم و به آسمون خ یرو تو  زانوهام
بار از بس    هیبغلش بودم. تا االن نتونسته بودم از فکر اون بغل بخوابم،  یکه تو  یالحظه 

از فکر   دیرفتم دوش گرفتم تا شا  یبا اون حجم از خستگ کردیم   تمیها اذ زباله  یبو
 بود.   دهی فایخب... ب یول رونیب امیهم ب یآنتون

چه قدر   یکه نفسش به صورتم  خورد فکر کردم، وا  یاود، به لحظه چه قدر تنش داغ ب آخ
 به پس زدنش نداشتم؟   یلیم  چیگرم بود! چرا ه

 به موهام زدم، من چه مرگم شده بود؟!   یچنگ کلفه
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 !  ؟یفکر کن یبوم که به آنتونپشت  یرو  یاومد یتباه االن بلند شد یوااا 

کپ   میقدم کی   یتو  یآنتون دن یاتاقم که با د یسرم رو برگردوندم تا برگردم تو  یحرص
به سمتم   دی پر یاز هول و ترس به عقب بردارم که فور ی. خواستم قدمدمیکش نیکرده ه

 و دستم رو گرفت و مانع عقب رفتنم شد. 

 !  شکستی و دست و پام م  افتادمی بوم منگرفته بودم از پشت  اگه

 ! فتمیبوم باز پشت  شدی م  نه؟ خودش داشت باعث ایممنونش باشم   دیبا االن

 گفت:  میبه نگاه شاک  توجهی حرص نگاهش کردم که ب با

   ؟یکنی م کاری باال و بدون اطلع دادن به من چ نیا یبدونم نصفه شب شهیم -

 گفتم:  حیو صر  قاطع

که بخوام بهت جواب   یمن یک  ؟ی خواهرم ؟ی شوهرم ؟ی داداشم ؟یبابام  ؟یامنه! ننه -
 پس بدم؟  

 بودم نشست.  ستادهی که ا ییباال انداخت و بدون توجه بهم کنار جا یابرو  حسیب

 کرد: خکوبمیشدم و خواستم برم داخل خونه که صداش سرجا م الشیخیب

 باهات حرف بزنم!  خوامی بمون، م -

گاه کنه با همون  بهم ن نکهیکنارش نشستم، بدون ا  م یقبل یبرگشتم و سرجا  اریاختیب
 بم گفت:  یصدا 

 درد و دل نکردم!   یتا حاال با کس -

 با من درد و دل کنه؟ واقعا؟   خوادی م یعنی  نیا

 حرص گفتم:  با
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حرف   یدرد و دل کردن انقدر تحکم یبرا  دینبا یفهمی که نم نهیهم یخب همون... برا  -
 ! یبزن

 تکون داد: یاز خنده زد و سر یپوزخند

من هم    یپر حسرته، کاش آج یلی! آخه نگاهت خنجا؟یا  ی اومدیم   ادیبا داداشت ز  -
 !  شناختی دوستم داشت و منو م قدرن یهم

 دستش گذاشتم.    یدستم رو رو  یدردو هم   یبا دلدار یاز درد بودم و ول  پر

 شده باشه!    یشد انگار عصب یجور هیشد،  رهیبه دستامون خ نگاهش

 دستش برداشتم: یهول دستم رو از رو با

 فکر کنم... دیببخش -

ام تموم بشه، دستم رو محکم  دستش کامل جدا بشه و جمله  یدستم از رو نکهیاز ا  قبل
 شدم.  رهیدستش گرفت. خشک شده سکوت کردم و به رو به رو خ ی تو

بزرگ و  ی دستا ی تو  فمیکوچولو و ظر یبه دستامون نگاه کردم، دستا  یرچشمیز 
 اش گم شده بود. مردونه 

شدم که    رهی ها خانداختم. دوباره به ستاره  نی زدم و سرم رو پا یحی لبخند مل  اریاختیب
 شروع کرد به حرف زدن: 

 بکشمت!  خوامی که م دونمی نه، فقط م ای  شهی درد و دل محسوب م دونمینم -

اش رو به  بزنم انگشت اشاره  یکه خواستم حرف  نیخورده به سمتش برگشتم، هم کهی
 سکوت باال آورد: ی معنا

 !  یاریدر م یخنگ باز  یداره، چون به شدت دار لیدل -
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کردن   دای در رابطه با پ یآنتون یدها یتاسف تکون دادم. اون شب با تهد ی به معنا یسر
 بعد از اون من خودمو گم کردم!   یگذشت ول قهیعت

اخم کنه تا من بزنم  یبود آنتون یشب پر ستاره جا گذاشتم! کاف اون یخودم رو تو  انگار
 !  هیگر  ریز 

 ! دمیفهمی نم یچیحسم رو به ه دم،یفهمی رو بهش نم حسم

 .  کردی کنترلم م شد،ی قرص بخورم مانع م ادی ز  خواستمی که م یاز گاه هر

چنگ چنگ و مشت مشت قرص   دمیدی چشمش رو دور م نکهیمن به محض ا   یول
 !  خوردمی م

  *** 

 ! زدی لنگ م نجایا  یزیچ هیرو به روم گرفتم،   یهاو سردرگم نگاه از برگه  کلفه

 بودم.   دهینرس یاجه یهنوز به نت  یهفته از اون شب گذشته بود ول  کی

 ها زل زدم.  گذاشتم و به برگه زیم  یسرم رو رو  خسته

 اشتباهه!    یزیچ هی

 یکاغذ با خطوط کم  ه یآوردم، اون موقع   اد یب میکرد  دایو نامه رو پ میکه رفت یشب
 !  ستیحاال ن  ینقشه بود ول ی تو هیمتفاوت از بق

 محاله!   دم،یخند دهیترس

 خبر داره؟!   قهی عت یاز جا یعنینفرو فرستاده دنبالم،  هی ... حتما قاتل حتما

 به کارم نداره؟  یچرا کار پس

   ؟یچ یعنی
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 ممکنه!   ریغ

 ... یآدم ن یهمچ یمحاله... آنتون ست؛ین یکار آنتون دم،یزده و بدون پلک زدن خند بهت

  یاش رو تو درد از دست دادن خانواده  وقتچ ینباشه؟! من ه یآدم نیهمچ  چرا
 !  دمیچشماش ند

 ! گنی دروغ نم هاچشم

 نبود!   یآنتون یها چشم  ی تو یدرد

وجود داشته باشه که خودش رو بهت    تونستی م  قهیجز عت یاگه ید ل یچه دل ه؟یچ پس
 کنه؟!   کی نزد

اره اره از  گه؟یاس دهام اشک راه افتاد، از خندهقهه زدم، از چشم بلند قه دم،یخند  مات
 اس!  خنده

 از غمه!  دی کش ادیسرم فر  ی تو   ییصدا هی  یول

مطمئن    دیهام رو پاک کنم، باتا اشک  دمیصورتم کش  یو با حرص دستم رو تو  محکم
 تهمت بزنم!  دیبشم، نبا

مبل،  ر ی ز  ختم،یها تمام خونه رو بهم ر وونهی. مثل ددیخونه نبود، رفته بود خر  یآنتون
 ... خچالی  یتو  ز،ی پشت م

 ...!  چیجا رو گشتم و ه همه

  یانبار دیکل  یوقت به آنتون چی اونجا باشه! سر جا خشکم زد، من ه دی رو بگردم شا یانبار
 رو نشون ندادم!  

 درش باز بود!  یناباور نی در ع دم،یپر یزده به سمت انبار هول

 شکسته نگاه کردم، دورم زده بود!   زیدرد به کاغذ کنار م  با
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 فرق داشت!   ی! نه اما... اما آنتونه؟یاتازه  زیچ انتیاطراف انتی! مگه خ؟ی چرا ماتم گرفت آنا

 !  ؟ی دار یچه انتظار اسبه ی! هفت پشت غر ؟ی فرق چه

با تمام وجود حسم رو   ینفر خوب بود و آنتون هیها به چرا؟ حسم بعد مدت  دروغ
 کرده بود!  بیتخر

رفتم. دستام   ییرو بستم و به سمت دستشو  یکرده و با اشک لبخند زدم. در انبار بغض
 م.شد  رهیخ نهیدرون آ  رمی گذاشتم و به تصو  یی رو دو طرف روشو 

 گفتم: هیکردم به حرف زدن با خودم، بلند بلند و درحال گر شروع

 به درد و رنج؟   یتو چرا هنوز عادت نکرد  -

 انداختم: ن ی رو پا سرم

   ؟یکنیم  هیگر  یچرا دار -

شدم و مشت دست راستم رو   یعصب نهیآ یهام تو اشک   دنیرو باال آوردم، از د سرم
 ! نهیآ  یتو  رمی تصو یرو  دمیکوب

با دست چپم محکم مچم رو گرفتم و فشار   دی چیدستم پ یکه تو  یی فرسادرد طاقت  از 
 دادم. 

  ی! ساخته شده برایخشک شد، چه خون سرخ  ییروشو یقطرات خون تو  یرو  نگاهم
    انتقام!

 .دمیبغض خند با

 !  رهیانگار زخم شمش شد،ی و ناله کردم. دستم داشت سوزن سوزن م  دمیکش غیج هیگر  با

 داشت!   هی به بخ از یدستم کامل پاره شده بود مطمئنم ن یو ر کهیت هی
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و مدام   دادی نم دنیگلوم مجال نفس کش ی بغض تو اومد،ی باال م ی به سخت هامنفس
 ام.  گونه یرو شدی اشک م

 :یآنتون یدر اومد و بلفاصله صدا  یتو  د یچرخش کل یصدا 

 !  اومدی م غتیج  ی صدا ابونیاز سر خ  ؟ییآنا؟ آنا کجا  -

 جواب دادم: یدارگرفته و خش  یصدا با

 . نجامیا -

  ییخودش رو به دستشو  هیو در صدم ثان  دیرو شن فمیضع یاون صدا  یچطور دونمینم
 رسوند.  

 شد:  دیو لبش از ترس سف دیمتوجه شدم که رنگش پر   دیمن رو د  نکهیمحض ا به

 با خودت؟   یکرد  کاری! آنا چحیمس  یسیع اآای -

  یاخفه یانداختم و با صدا  نی دادم، سرم رو پا نی دردناکم پا ی دهنم رو از گلو  آب
 گفتم:

 ... زده بود به سرم. شهی... مثل همکمی -

 به سمتم اومد و دستم رو گرفت و با دقت مشغول نگاه کردن دستم شد.  ینگران با

 رفت؟ ی بود؟ چرا ته دلم از محبتش قنج م نیر یبرام ش شیهنوز نگران  چرا

 !  ینشده بود یچیمدت متوجه ه نی کرده بود که ا ینقش باز  ینطوریاحمق! هم یآنا

  یلیکرده فقط خودش خ فکر  ارم،یبسازم چهل ستون چهل پنجره! حالتو جا م ییآنتون هی
 زرنگه! 

  یکه رو ه یبار نیآخر نی. خوب نگاهش کن آنا، اکرد ی م زی زخمم رو تم یبا مهربون داشت
 !ین یبی مهربونش رو م
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 داده بود!...  بمیچه قدر خوب فر  کرد،ی م یقدر خوب نقش باز  چه

 قدر... چه قدر ساده گول خورده بودم! چه  و

 گفت:  دیدوی که به سمت در خونه م یشده از جاش بلند شد و درحال هول

  یباز  وونهی د  امی داروخونه، زود م رمی م  ستیخونه ن یزدن زخمت تو  هیبخ یبرا  لی وسا -
 .اریدر ن

 . دیند  یپوزخند جمع شد ول یلبم به معنا   یگوشه

 ! یخوش زندگ یرو خدافظ

 یبه شاداب گه یبرگرده خونه و نقشه رو شروع کنم، روحم د  یتا آنتون موندمی منتظر م  دیاب
 فی! ضعاریدرن یباز  وونهید گفتی که م یبود، همون یاتفاق آنتون نی قبل نبود و مقصر ا 

 نباش!  

... من قاتلم... من فمیمن ضع   د،یدستم چک ی چشمم رو یجمع شده گوشه اشک
 ! ستمی نامرد ن ی... ولی... من تنهاام؛ ول اموونهی ... من دامی عوض

 دور بزنم!   ینطوریرو ا  یکه بخوام کس  ستمیمعرفت ن یب

 رفته؟!   ادتی مگه دکتر لوک رو  ؟یست ین معرفتی ب چرا

 سرش آوردم خدا سرم آورد!   ییبرد، انگار بهم برق وصل کردن! هر بل ماتم

 !  رمیخدا... خدا هم منتظره خودم انتقامم رو بگ  اره؟یسر قاتل نم  ییخدا بل چرا  پس

گرفتم و راه   واری. دستم رو به درفتی م  جیاز جام بلند شدم، سرم گ  حالیو ب  جونیب
 گرفتم.  شی رو پ یانبار

 کردم.   نیکم یکنار در ورود  میحالیچوب برداشتم و دوباره با تمام ب کهیت هی
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بود و   ده یهول زده وارد شد، من پشت سرش بودم و هنوز منو ند  یباز شد و آنتون در
 .  زدی بلند بلند صدام م یه

 منو ببخش!    ایکردم، خدا  بغض

و بعد محکم   ستادی سرجاش ا هی! چند ثاندمیرو باال بردم و محکم پشت سرش کوب چوب
خاک   دم،یکردم و بوس برخورد کرد. بغضم شکست و بلند زار زدم، سرش رو بغل نیبا زم

 تو سرت کنند ساده لوح!  

 بستم و وسط سالن گذاشتم.   یوجود تمام ضعفم دست و پاش رو با طناب به صندل با

زخمم بود که   یآب گرفتم، انگار نمک رو  ریش ر ی با درد دستم رو ز  د،ی امونم رو بر ضعف
 !  سوختی انقدر م

 کنم؟!   کاریبزنم، زخم قلبمو چ هیبخ یبا تموم نابلد تونستمی دستم رو خودم م زخم

غرق خوابش انداختم و آروم نوک  یبه چهره  ی دستم گرفتم، نگاه  یو سوزن رو تو  نخ
 سوزن رو وارد پوستم کردم. 

  یخون رو تو  یشور  ادیلبم رو به دندون گرفتم تا صدام درن یزدن! جور شمیآت انگار
 . کردم ی دهنم حس م

 بلکه از دردم کم بشه!  دمیکشی تند نفس م تند

بکشم،  غی ج خواستی زدم! از درد دلم م هیمن بودم که دست خودمو بخ شدی نم باورم
 دستم رو با دستمال پاک کردم.   یها قسمت  هیبق یپخش شده رو نیبتاد

 از عرقم رو به عقب هول دادم.   سیخ  یدستم گرفتم و موها  یسرمو تو  کلفه

 لوش گذاشتم و رو به روش نشستم.  صندلش ج هیرو جمع کردم و   لی وسا

و در آخر نگاهش قفل من   کرد ی و منگ به اطرافش نگاه م جیکم به هوش اومد، گ کم
 خونسرد رو به روش نشسته بودم.   یشد که با ظاهر
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 به پا کرده بود!   یفقط ظاهرم خونسرد بود و درونم قلبم چه آشوب نکهیاز ا  امان

اش خارج  از حنجره  ییصدا   یبزنه ول یحرف ستخوای بهت زده باز شد، انگار م دهنش
 . شدینم

 .زدی بودنش زار م یکه شرارت و مصنوع یزدم، لبخند  یلبخند

  میام قا خونه یانبار یتو  قای و دق ید یسه رو ازم دزد  یکاغذ شماره  ، یتو بهم دروغ گفت-
 !  یکرد

 و شکستم!   دمی... فهمدمیفهم  یکه من بفهمم، ول  کرد ی منقبض شده بود، فکرشو نم فکش

زده بود و من هم با فندک  شمی! آتزدی م شمی اش که آتاز اون نگاه   ی... وااشنگاه 
 که خودش به دستم داده بود!   یبا فندک زدم،ی م ششیخودش آت

که به  ییدستا  د،ی. نگاهش لرز دمیسمت چپش کش  یسرشونه  یهام رو روانگشت  نوک 
 بود!   انیع یادیز  د،یکشی اب مبسته بودمشون رو مشت کرد. عذ یصندل

بلندم رو بافتم.   یذهنم مرتب کردم، با حوصله موها یها رو تو  الوگ یکج کردم، د  سر
عمر اون رو   ی... ولینبود... من وقت داشتم... تا آخر عمرم وقت داشتم! ول یاعجله  چیه

من خودم   ای... ای سراغش  ادیب لی انقدر زنده بمونه تا ازرائ نکهیا  کردم؛ی م نیی من تع
 بشم!  لشیازرائ

 هیهر لحظه... هر ثان  نکهی... خسته بود... منم خسته بودم، خسته بودم از ا نگاهش
 !  دهیم  امی نفر داره باز  هیمتوجه بشم 

صورتش خم شدم.   یدو طرفش و رو  یصندل  یدو تا دسته  یآرامش دستام رو رو با
نگاهش   ی. تو کردی که بودم مصمم م یزیو من رو از چ خوردی هاش به صورتم منفس

 بگم؟   خواستمی م یبودم؟ چرا دست و پام رو گم کردم؟ من چ یدنبال چ

 !  یدهندش رو بخور بیفر  یدوباره گول چشما  دی... اون گولت زده! نبااون
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 کردم خودم رو نبازم: یو سع   دمیکش ینفس

تر شده  هاش تند کردم، نفس یی)مکث طوالن نم یبی من م  یول ینیبی نم یرانی ا لمیف -
بود به اسم   الی سر هیسرم رو خم کردم و ادامه دادم(    ستادم،یو پشتش ا   دمیبود. چرخ

  شهیکه خطاست م ی" خطا رو تا وقت گهی م گانی شا ریزنده بمانم، زهره به ام خواهمی م
ندارم، تا   یرو کار اشهیگناه..." بقشد به  لی از مرز خطا رد شد و تبد  یوقت  یول د،یبخش
 .  خورهی به دردمون م جاشن یهم

 : زهیری بهمم م اریاختی ب اشی بم و عصب یصدا 

 ته حرفتو بگو!   ،ی بگ یخوا ی م یچ -

که   یو با دستم به کاغذ کنمیکج م  اشگه یتوجه به حرفش سرم رو به سمت گوش د  یب
 :دمیچسبونده بودم رو نشونش م  وارید  یرو

و من رو دور    یکن دایپ ییرو به تنها قهی عت  یو خواست  یدیکه تو از من دزد  یکاغذ  ن یا -
 از مرز گناه هم رد شده!  یکی نی ا  زمی... اوه عز یبزن

پهن رو باز کردم و بدون رحم به لبش فشردم، سرش رو چرخوند و تقل   یاشه یش چسب
 افتاد.  نی زم یرو  یر بردم که بخاطر تقلهاش با صندلکرد، به زور چسب رو جلوت 

بشه که چسب   نیزدم و سرم رو تکون دادم، هر چقدر تلش کرد نتونست مانع ا  شخندین
 رو به دهنش ببندم. 

 کردم:  یرنگم پل یو اون فلش صورت ونی زیتوجه به حضورش آهنگ رو از تلو   بدون

- I’m drifting 

There’s nothing here but distance 

رنگ  یبابا رو در آوردم و فندک مشک گاریرو باز کردم، س زیم  یمبل نشستم و کشو   ی)رو
 فندک رو خاموش نکردم(   یرو روشن کردم ول گاریرو روشن کردم، س باشیو ز 
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There’s no one here to listen 

 !(  رمیاطرافم بم یبعد از روشن کردن آدما  دیفندک، با نی)منم مثل ا 

Perfect vision 

It’s hard to trust in my position 

  گار،یپر شد از دود س  امهی ازش گرفتم، ر یقیلبم گذاشتم و کام عم   یرو گوشه  گاری)س
 !(نمیبی نم یرو صورت گاری الاقل دود س گهیدرستم کرد... د یآنتون

I can’t forget what’s been forgiven 

رو فوت   گاریفندک رو خاموش کردم و دود س  نتم،یبب تونستی)پشتش بهم بود و نم
از خودم که   ادی قدر بدم مبرداشتم، چه یگاریرها کردم و جا س زیم ی کردم، فندک رو رو 

 !(  شمی مامان م هیدارم شب

Cause I just need an escape 

I pray I find my way  

Before I suffocate 

I’ve been lost for some time 

And I just can’t get out my mind 

I feel like I’ve been trapped inside 

 .( کردمی م یرو  اده یداشتم ز  کردم،ی روشن م گار یرو با س گاریداشتم س گهی د ی)به قول

. رفتی م ج یگ  یخاموش کردم و از جام بلند شدم، سرم کم یگاریجا س  یآخر رو تو  گاریس
  یآخه داداش کوچولو گرفت،ی بود نفسش م نجای اتاق پر دود شده بود، آخ اگه داداشم ا 

 !  افتادمیروز نم نیاصل اگه بود که من به ا   یمظلومم آسم داشت! ول
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 فرار کنه!  دمی مرو جمع کردم، من اجازه ن دهای خونه رو دوباره قفل کردم و تمام کل در

 و وارد اتاقم شدم، کاغذ ها پخش و پل بودن، مهم نبود.  دمی کش یاخسته  نفس

 صورتم گذاشتم.  یام رو رو شده  یچیو دست باندپ دمیتخت دراز کش یحال رو  یب

انقدر   گه یاما االن د  کردمیساعت ها و روزها بهش فکر م  افتادی م ی اتفاق هی  یوقت قبل
 هم ندارم!    نیوقت ا  ی که حت فتنیاتفاقات پشت سر هم م

  *** 

از   یاگه ید  ینامه  یدوباره خونه رو به هوا  خواستمی هنوز کامل روشن نشده بود، م  هوا
کاغذ   کهی ت هی یناباور نیتکوندمش و در ع یبابا بگردم. از دفتر خاطراتم شروع کردم، کم

 از وسطش افتاد!  

 !  ؟ی آخه چه خبره بابا انقدر نامه نوشت ی رو باز کردم، لعنتو سرخوش کاغذ  شاد

کوپر خشک شد، نود و   یاسم آنتون  یبود! نگاهم رو  DNA شی نبود... نامه نبود! آزما نامه
 مطابقت داشت!   کوپ یهمون ج ای قاتل  DNAنه درصد با 

  شی در واقعپ ،یآنتون  .اومدیماتم برده بود. نفسم به زور داشت باال م  رفت،ی م  جیگ سرم
لرزون    یدفترچه خاطراتم پرت کردم و با همون قدم ها یمن! کاغذ رو رو  یخدا  کوپه؟یج

 رفتم.   یآنتون یبه سمت سالن و صندل

نگاهم کرد.   رهیشدم، سرش رو باال آورد و خ کشی نزد د،یدی بود و منو نم نی سرش پا با
 یبا حرص چسب رو با شدت از دهنش کندم، با درد صورتش رو مچاله کرد و سوال 

 زدم:  غیو ج  دمیکوب نینگاهم کرد. با خشم پا به زم

  د؟یهست ییوونای چه ح گهی شماها د ؟یکثافط اومد  کوپیهم از طرف ج یتو عوض -
شده رو   گم یبچگ یتو  گفت ی پسرش که م دونه یجرعت کرده و   کوپیچطور شده ج
منو   یدونیپسرشو بدرم؟ آخه م   دهینظر داشتن من؟ نترس ریکردن و ز  ت ی اذ  یفرستاده برا 

 هم ازم داشته باشه!  یانتظار درندگ  دیبا ده،یگرگ زخم د هیکرده به  لی تبد
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 انگار نفسش بند اومده بود.   زد،ی پلک نم کرد،ی و مبهوت نگاهم م  رهیخ

 لب زد:   مات

 منه؟    یاسکوار... بابا کوپیج -

 کنه؟!!   هیگر خوادی من م  یخدا زد،ی برق م چشماش

  ی کرده بود ول  کمینزد قهی! اون خودشو به خاطر عتگنی چشما دروغ نم نیچشما... ا   نیا
 نبود!  کوپیاز طرف ج

  یمشک یاون چشما   یصورتش سرخورد، دلم برا   یچشمش آروم رو ی لونه کرده تو  اشک
 ضعف رفت، ماتش برده بود.  شدی م یمثل االن عسل یکه گاه

 : دادی تکون م یرو ه سرش

 ...! نه... ستیمن ن  یبابا  ینه... نه اون... اون قاتل عوض -

 گفتم: نه یچشمم پر رنگ شد، پر خشم و ک  یکه بهم گفته بود جلو یی هاتمام دروغ  هوی

 پدر توعه و کامل بهت شباهت داره!   قایدق -

 مود داد:  رییتغ عی دهنش بچسبونم که سر  یچسب رو دوباره رو  خواستم

 دارم!   ییمن دستشو -

 رو نکرده بودم!   نجاشیخدا فکر ا  یوااا 

شده بود به حرکاتم و   رهیباز کردم و جلوش به هم بستم، خ یاخم دستاشو از صندل با
 .خوردی تکون نم

م مونده  پاها  یرو  یصندل یباز کردم و با کمکم از جاش بلند شد، جا  یرو از صندل پاهام 
رو با سر   بمیج یتو  یتکون دادم و چاقو  ی! سریصندل یبود انقدر که نشسته بود رو 

 نباشم.   دفاعیانگشتم گرفتم که اگه خواست فرار کنه ب 
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بهم انداخت،   یهولش دادم، سرش رو برگردوند و نگاه پر حرص یی سمت دستشو به
 شد.   ییووارد دستش  حرفی " تکون دادم که به؟ ی"هان، چ ی به معنا یسر

 دادم و بلند گفتم:  هیتک ییکنار در دستشو  واریکه در رو بست به د نیهم

 ! یکنی در رو قفل نم -

 با حرص و غرغر مانندش اومد:  یصدا 

 اه.   مونیباشه بابا کشت -

شئ   ای   غیآب اومد، خوشبختانه ت ر یش یشدم، صدا  رهیزدم و به رو به روم خ یپوزخند
 نبود که دستاش رو باز کنه.  ییدستشو یتو  یزیت

و بستمش. دوباره مثل قبل شده بود   شی صندل  یدوباره نشوندمش رو  دیهزار تا تهد  با
 . رفتی اعصابم راه م  یرو  یو ه  

. یدر آوردم و شروع کردم به عکس گرفتن از آنتون  زیم  یرو از کشو یعکاس نیدورب
 گفتم:  شی سوال. با لبخند رو به نگا  کردی نگاهم م زده رت یمتعجب و ح

نامه پدرم نوشته بود که نقشه  یتو  ادتهی! زتیپدر عز  یبرا  فرستمیعکسا رو م ن یا -
از نقشه رو دارم و تعداد کاغذها و   کهیمن نه ت یعنیشونزده بود و من نه بودم؟  

مونده دست    ینقشه شونزده تاس! به احتمال نود و نه درصد هفت تا کاغذ باق یها کهیت
بده! شاد باش   لمیتر کاغذها رو تحو  ع یکه هرچه سر  شهی م دیسا تهدعک  نیپدرته، با ا

 !  یآنتون

ازش فاصله گرفتم و دستگاه چاپ عکس رو روشن کردم.  کرد،ی نگاهم م ره یو خ شوکه
 .  خوردیتکون تکون م  یصندل  یشروع کرده بود به تقل و داعم رو 

 شیاصل از ضعف و ناتوان قتشی حق  اومد،ی چسب و با دهن بسته م ری از ز  صداش
 من!    امیکنم! چه دختر خوب تشی اذ خواستمیخوشحال نبودم، من نم
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که ناگهان   دمیکش  رونیعکس چاپ شده رو از دستگاه ب نیو اول دمیکش یاکلفه  هوف
 به سمتش برگشتم.   عی بلند شد. سد یاز سمت آنتون یناهنجار یصدا 

 کرد،ی از درد با دهن بسته ناله م  ن؛یزم یرو  افتاده بود  یبا صندل ادشیز  ی تقلها بخاطر
 خورده بود.  نیسرش به زم

 براش تکون دادم و گفتم: یتاسف سر با

 ! یتا ادب بش یحالت بمون  نیبا هم ینجوریکه فعل هم شهیم نی تقلهات ا هیتنب -

خودمو کنترل کردم و مشغول چاپ   یاش به خنده انداختم. به سختگرد شده  نگاه
 ها شدم.  عکس 

  *** 

 پاکت نوشتم:  یپاکت گذاشتم و رو یتو  شیرو به همراه چواب آزما  هاعکس 

زباله بزار سر کوچه، وگرنه پسر   کی پلست یمونده از نقشه رو تو  یاون هفت قطعه باق -
 ... َپر!  یآنتون زتیعز

  ی هاهام رو عوض کردم. همون لباس از کارم سر پاکت رو تا کردم و لباس  تی رضا با
نامه دروغ گفته بودم، کله خر هستم و مطمئنا   ی. تو دمیو چرم اون شب رو پوش یمشک

که به  ستمین ی... من آدمیآنتون  یول  کردمی به حرفم عمل م شناختمی رو نم یاگه آنتون
 صدمه بزنم!   یآنتون

  یول  خواستمی صدا رو مذهنم مجسم کردم، فقط   یزدن اون روزش رو تو  انویپ یصدا 
 هم اومد!  رش ی تصو

 !ی... چه ژست جذابانویجذابش پشت پ ژ یپرست اون

 !  اومدنیم یفرم و عضلنخوش  کلیقدر به اون هچه  یمشک یلباسا  اون

 !  دنیرقصی م هاهی کلو یهاش با مهارت رو انگشت  قدرچه
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  الیشدم، چرا نذاشت با خ  رهیخ نهیدرد چشم بستم و دوباره چشم باز کردم و به آ  با
   ره؟یقلبم درد نگ شیادآور ی راحت به اون روز فکر کنم و بعدش بخاطر 

خواهم داشت،   یگرفتم و از جام بلند شدم، چه عصر ترسناک  نهیآ  یرو از خودم تو نگاهم
کنند و... و سوت   دامیپ انقهیدنبال عتکه  ی اگهی د یبکشتم، ممکنه کسا  کوپیممکنه ج

 زده شه!  میزندگ انیپا

  نیا تونمی نم گهید یعنی ؟ ی برنگشتم چ گهیخواب بود، اگه د یزدم، آنتون یتلخ لبخند
 !  نم؟یو رومخ رو بب ینگاه دوست داشتن

 گذاشتم و به سمت در رفتم.  زیم  یخونه رو رو   دک ی دیهاش رو باز کردم، کلدست  آروم

 دلم زمزمه کردم:  یاش کردم و تو آخرم رو حواله  نگاه

 همراه من... فقط مراقب خودت باش!   ایمراقب خودت باش! بدون من   -

و متعجب بهم زل   رهیخ  یدر رو بستم و از خونه فاصله گرفتم، مردم با نگاه عیسر 
سرم و سرم رو   یسرده کلهم رو رو معذب و اف  کرد،ی جلب توجه م یل یموهام خ زدن،ی م

 انداختم.  ریبه ز 

 

  ی. پوزخند زدم، من حتاومدی م کردن ی م یباهم باز  یها که با شادبچه غیج غیج یصدا 
 . کردمیها نگاه م بچه یو به باز   نشستمیگوشه م هینبودم،  هیهم مثل بق میبچگ ی تو

و خودمو   نشستمی تاب پارک م  نیتر یاگوشه  ی رو  رفتمی م کردمیهنر م  یلیخ گهی د ای
 ! دادمی تاب م

اش  دوختم، باقچه اطشیتکون دادم، نگاهم رو به ح ی ! سرییبایو ز   نیر یش یبچگ چه
 هاش بود!  پژمرده شده بود. چرا؟ اون که عاشق گل 
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پنجره رد   یزمان حواسم بود که از جلو باال رفتم، هم  واریپله گذاشتم و از د یرو رو  نامه
نشم.  نیبه زور خودم رو کنترل کردم که پخش زم   خورد،یم  زی . پام داشت لنتمینشم که بب

 . زدی قلبم تند تند م

. قدم آخر رو هم گذاشتم و با  شدی کم رفت و آمد ها کم مکم  رفت،ی م  یکیروبه تار  هوا
 . دمیدستم خودم رو از پشت بوم باال کش

 شد.   دهیکش  وارید یپام محکم به لبه  ارم،یکه اومدم پام رو باال ب نیهم

 ! شدی م  دهیبر  دهیدندون بردم، نفسم داشت از درد بر  ر یدرد لبم رو ز  از 

  رونیپاهام ب یو انگار داشتم تموم جونم رو از تو  سوختی به شدت داشت م پام
 . دمیکشی م

 ؟ ی ذره پات زخم شد جا زد  هی اوووه

باال  مینی. نفسم با سوز از ب دمیدوباره پام رو باال آوردم و خودم رو هم باال کش یسخت به
 .  اومدی م

 . دادیشب م  یاهیغروب داشت جاش رو به س یخلوت شده بود، رنگ نارنج ابونیخ

 در اومده بود.  هارک ی رجیج یصدا 

باال   تونستی رو گم کرده بود و نم دشیبومش انداختم، کلپشت  یبه در بسته  ینگاه
 .ادیب

رو که با   میو دوست داشتن بایتکون خورد. با حوصله صدف ز  یبدگه کم اومد،ی م باد
رو   یشاد ی شد، چه روزا رهی در آوردم. نگاهم بهش خ بمیکرده بودم از ج یآبرنگ صورت
خوب   کوپیح نو ینشون من بود، ا شی صدف و رنگ صورت  نیودم! ا گذرونده ب

 !  دونستی م

 کاغذ انداختم تا باد نبرتش.   یاز کنارم برداشتم و رو  یکیکوچ سنگ
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اومد.با  ینسبتا بلند  یکنار در پرتاب کردم، صدا  یشه یرو محکم به سمت ش صدف
 .  دمیاسترس خودم رو عقب کش

  دیداشت به سف یر سرش شدم، موهاش از جوگندمدو دیسف  یرو باز کرد، مات موها  در
 خوشحال باشه!   دی! اون که االن باشد؟ی م لی تبد

 کنم!   تشی اش اذحق نداشتم با پسر گمشده  کرد،ی م  تمیدلم اذ یتو  یحس هی

   ه؟ی حکمش چ  ؟یخونوادت عذابت داد چ ات،ی اون که با تمام زندگ ؟ی اون چ پس

 لحظه؟  نی ا  یذهنم شروع به پخش کرد، حاال مگه ولکن بود تو یتو  یرانیا  کی موز  هی

 هی بگو حکمش چ بهم

 نفر  هی اون

 رو به همه کشت  امینیخوشب که

 هیحکمش چ بگو

 منو به همه گفت!؟   هیکه درد و دل با اشک قاط اون

رو خوند و بعد... تازه متوجه صدف   شی جا دم در باز کرد، اول جواب آزمارو همون  پاکت
 تر افتاده بود، شد.قدم اون طرف  ک ی نگ که ر یصورت

 و مات شده بود!  شی و مبهوت... ک  مات

 اش شد.  بدون نگاه کردن به عکسا وارد خونه یزدم، با حال خراب یشخندین

  یراحت نیبه هم یعنی... ی عنیدستش!  یو مبهوت برگشت، با چند تا برگه تو   ناتوان
 !!! شهی ... باورم نمایشد؟! خدا  میتسل

  دهیخم ییها تفاوت با شونه  یزباله گذاشت و ب  کی پلست ی اش تورو دم در خونه هاکاغذ
 اش برگشت.  داخل خونه 
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ام رو کشت و  خانواده  قهیهنگ کرده بودم. اون بخاطر عت  ییجورا هی شده بودم،   ماتش
 حاال...

. با شوق  دمیرپ  نیزم یباشه از اون باال رو  ستادهی ممکنه پشت در ا نکه یتوجه به ا   بدون
 رفتم که بلند از پشت سر صدام زد:   کی به سمت پلست

 آنااااااا!   -

. با هول و هراس شروع کردم  دی دویکرده به عقب نگاه کردم، داشت به سمتم م وحشت
 راحت گم و گور بشم.  شدیخلوت بود و نم  ابونیخ زد،ی داشت صدام م یه   دن،یبه دو

 .  کردیرو کمتر م  نمونیب یاسترس دوباره به عقب نگاه کردم، هرلحظه داشت فاصله  با

 دستام عرق کرده بودن.   اومد،ینفسم از ترس باال نم د،یکوب ی بوم بوم م قلبم

 گاز موتور ماتم کرد.   یصدا 

قرمز رنگ   ی ا موتور مسابقه هی ی رو یآنتون دمیکه دوباره به سمت جلو نگاه کردم د نیهم
 اومده بود دنبالم؟!  یآنتون شد،یپام ترمز زد. باورم نم یجلو  ینشسته. فور

 رو بغل گرفتم.    اهی س کی موتورش نشستم و پلست  یرو عی زده و سر رتیح

زل زده  ی! فقط مات و مبهوت به من و آنتون دیدوی دنبالمون نم گهیعقب نگاه کردم، د به
 بود! 

 !  میگرفت یها رو هم الک اون عکس  کردی فکر م حاال

فکر کنه که من و   الشیخ  یاصل بزار تو کنه،ی م  یچه فکر ستیمهم ن  ه؟یچ یدونیم
عذابش   می خوا ی م هیآنتون یاون بابا نکهیو با دونستن ا  میکرده بود  یک یدست به  یآنتون
 !  میبد

 !  ستیمهم ن یچ یه گهی... اره د اره
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(Babe, when you hear the siren sounds 

When the karma come back 'round, don't let me down 

Babe, there's a time to stand your ground 

Even if one of them sounds, don't let me down  ) 

کارهات   یکه کارما ی. وقت یشنوی رو م ییای در یها  یپر یکه صدا یوقت زم،ی)عز
 نکن. دی منو نا ام ه،گرد یبرم

بده   ییاز اونها صدا  یکیاگه  یحت یستیهست که رو حرف خودت وا  یزمان هی  زمیعز
 نکن!(   دیبازم منو نا ام

 یجامعه زندگ ونی مرد راست راست م  نیمگه وجود داره؟ اگه وجود داشت که ا   کارما؟
 !  کردینم

 کنه؟!  کاری کارما چ گهی د ؛ی... تو با پسرش کمرشو خم کرد آنا

! اون که... اون  ستیهم ن دمی که من کش یسوم زجر کی   دیکه اون کش ینه نه... زجر نه
 شکل ممکن از دست نداد!   نیبه ترسناکتر  هیچند ثان یاش رو تو که خانواده 

 باالخره تقاص پس داد!   اما

 منو به خودم آورد: تازه  یآنتون یصدا م،یدور شد یکم

 نکن!  یبزرگ  سکیر  نیبدون اطلع به من، همچ وقتچ یه گهید -

 زدم.  یصدادار پوزخند

 ؟ یکن کاری چ یخوا  یحاال مثل بهت نگم م -آنا

 مراقبت باشم!  یاگه نخوا  یاگه کنارت نباشم... حت  یمراقبتم، حت شه یمن هم -یآنتون
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 !  گهید کنهی داره خرت م ؟ی شل شد. آنا باز خر شد یبرد، دستم از دور کمرش کم ماتم

 !  دمشینداره دوباره گولم بزنه من رهاش کردم! من بخش یاز ینه نه... ن نه

 آنا!   دایجد  یقدر بخشنده شد... چههه

بود،   دهی! کل خونه ترکیدنی اما چه رس م،یدیتکون دادم. باالخره رس  یزدم و سر پوزخند
 بهتره بگم من ترکونده بودمش!  

به   زیتوجه به همه چ یوجود ب نی حالت تهوع گرفته بودم. با ا زد،یاز درد نبض م  سرم
 کاغذها رو برداشتم.   هیاتاقم رفتم و بق

 . دمیچیرو به هم پ یپازل لعنت  نی ا  دوباره

 خط ها رو دنبال کردم.   ریبرداشتم و تاش رو باز کردم، مس ز یم  یرو از رو نقشه

جا که   نی... انیکه پارکه... ا نمیکه کلوبه، ا نیدم در زل زده بود به من، خب ا  یآنتون
 ! کوپهیعمو ج یخونه

 اونه؟!!!!   یخونه  یتو  قهیعت  یعنی  ؟یچ یعنی

 اش!  خونه رفتمی م  دیباز به نقشه نگاه کردم. وقت فکر کردن نبود با یو با دهن  مات

 اتاق خارج شدم.   از 

 !  شده؟ی چ -یآنتون

 تند تند گفتم: کردی مبل رو باز م  یکه تمام کشو ها  یدرحال هول

 ! کوپهیج  یخونه  یتو  قهینقشه رو نگاه کن! عت -

 دادش تنم رو لرزوند:  یصدا 

 !!!! ؟ییییییی چ -یآنتون
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 کشو برداشتم:  یکردم و چاقو رو از تو   یای عصب یخنده

 باشن!  کی سراغش ممکنه کاغذا ف  میبردار بر یزی چ ییچاقو -

  *** 

 باز شد. یژیق  یاش قفل نبود، باز باز! با تعجب در رو هول دادم که با صداخونه در

 جلو فرستاده!   ترن منوخانوما مقدم  یپشت سرم شروع کرد به اومدن، به بهونه یآنتون

کمد ها، پشت پرده،   یتخت، تو  ری خونه نبود، در اتاق خواب اول رو باز کردم، ز  چکسیه
 نبود.  یهمه جا رو گشتم ول 

هم   نجای"ا یبه معنا  یاومد و سر  رونیب یهم از اتاق کنار یاومدم، آنتون  رونیاتاق ب از 
 نبود" تکون داد. 

 بود!   یهم خالرو باز کردم، اونجا  ییکرده در دستشو هنگ

 گفتم:  متعجب

 ساعت از خونه رفته؟   کی  نیهم یتو  یعنی -

  یرفتم و خواستم حرف کشیشد. نزد رهیخ زیبهم نداد و فقط با دقت به م یجواب یآنتون
 دماغش گذاشت:  یسکوت رو  ی بزنم که دستش رو به معنا

 ! شششیه -یآنتون

 اشاره زد:  زیم  یرو  کی کوچ یل یخون خ یقطره  به

 !  دتشی دزد یانگار کس -

 کرده بهش نگاه کردم.   هنگ

 و انگشتش رو بو کرد: د یرنگ کنار قطره خون کش یقطره آب  یرو رو انگشتش
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قطره   هی ن یهم یگردنش برا  ی اس، احتماال با ضرب زدن تو کننده  هوشی ب نایا  -یآنتون
 !  نجایشده ا  دهیخون پاش

  نیا  ری از اون حواسم درگ شتر یب ینگاه کردم ول شینیزبیهمه دقت و ر نیبهت به ا  با
 باشه؟!!  دهی رو دزد  کوپیممکنه ج  یشده بود که ک

که نقشه نشون داده بود رو گشتم، همون اتاق خواب اول رو   یاو مبهوت نقطه  مات
 ها رو گشتم. . کمد رو باز کردم، تمام لباس دادی نشون م

  نی دستش باال و پا ی پاکت رو تو هیسرم رو به سمتش برگردوندم؛   یآنتون یصدا با
 : دمی. کلفه نالکردی م

 !!!!!  گهه؟؟؟؟ید  ینقشه  هیدوباره   -

تخت نشستم و به حرکات   یتکون داد و پاکت رو باز کرد، کنارش رو   یاز من سر ترکلفه
 شدم.   رهی دستش خ

 آورد و بازش کرد: رونیکاغذ ب هی

 سلم  زمیعز  ی)آنا -

کارا الزمه    نی بدون ا ی! ولیهمه کاغذ باز  نیبابت ا  یشد یحتما از دستم عصب دونمی م
عمو   یعنی یخونی نامه رو م نی اگه ا قتشینکنه! حق دا یدست پ قه یبه عت یتا هرکس

 !  یکه تو نجاتش بد دوارمیدر خطره و ام کوپیج

اگه فکر   ی ها دور نگه داره ول  انیجر  نیخواسته بودم تو رو از تمام ا   کوپیاز عمو ج من
 !  یانداخت اناتیجر  نیا  یخودتو به زور تو  یعنیقاتله   کوپ یعمو ج یکنیم

به تمام معنا! نزار   یعوض  هیالکس... آدولف کلرکه،  س یپدر مارکو و رئ یاصل قاتل
کردن   دایپ ی ار به راه بندازه! برا کشت و کشت  قهیبا عت تونهی برسه اون م قهیدستش به عت

 رو بخون!!(  می قبل  یهانامه  قهیعت
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من به عمو تهمت زده   یعنی. هیگر  ری دهنم گذاشتم و زدم ز  یشدت شوک دستم رو رو  از 
 کرده بود! و من... من با پسرش عذابش داده بودم.   یفداکار یبودم؟ عمو بخاطر من کل

هم از  اشه ینگاه کردم، آخ خدا! انگار گر هیدرحال گر  یشد، با بهت به آنتون سیخ نامه
 شوق بود و هم از غم! 

بهش نگاه کردم. چشمام پر و   هی. با گرزدی م  ینامفهوم یهاکردنش حرف  هیگر یوسطا 
 بودم.   جیگ شد،ی م یخال

 زدیبهم م  نیماش  ستادمیای بودم... اگه همونجا م  ستادهی اتوبان وا هیگار وسط  ... انحسم
 !  گرفتی م  رمیز  یل یتر کردمی و اگه هم به موقع حرکت نم

حد    نیحد خطرناک و تا هم نی حد مات... تا هم نی ... تا همجیحد گ نی هم تا
 ترسناک!!!  

شه.  یکنه و خال  هیخلوت خودش گر  یتو  ذاشتمی م دی شدم، با رهیخ  یزده به آنتون غم
رفتم،  رونی از جام بلند شدم و از اتاق ب  جونینداشتم. ب یهرچند خودم حال درست

 !  دی لرز ی م یناباور ن یهام در عقدم 

  یچه کوفت قهی. مگه اون عتخوردی مزخرف بهم م یباز  نیبودم... حالم داشت از ا خسته
 ت و کشتار راه بندازه؟!  همون آدولف بتونه باهاش کش  ایبود که قاتل  

 . دادی م لی رو تحل می و تمام انرژ رفتیمغزت رژه م   یزمان توتا سوال هم  هزار

 .  اومدی باال م یهمه جا تار بود و نفسم به سخت زد،ی دو دو م چشمام

  نیشدم. جون بلند شدن از زم نی به کاناپه برسم زانوم خم شد و پخش زم نکهیاز ا  قبل
 از فشار غم بود؟!    کرد؛ی رو نداشتم، گلومم خس خس م

که بود منو از پا انداخته بود. جون بلند شدن نداشتم، همون حالت دراز کش   یهرچ
 بود.  رهیخ درنگیسف  یها   ییفرش مچاله کردم، نگاهم به دمپا یخودم رو رو 
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  یحمقانه باور کرده بودم که عمو قاتله؟ من الکبود، چرا من انقدر ا یچه جهنم  گهید نجایا
 !  ستیانصاف ن ن یزجرش دادم، ا

 کم آورده بودم؟!   ژنیدم کرده بود، اکس فضا

 ام:شونه  یرو ی دست یاومد و بعدش گرم ییپا  یصدا 

 نشو!   هوشیب ی! خوب شو لعنتستیآنا االن وقتش ن -یآنتون

. انگار حالم داشت خوب  شدیم  اش واضح کم کم داشت چهره  یتار شده بود ول صورتش
 ! شدی م

 گذار بود!   ری تاث می زندگ یاتفاق خوب... اومدنت تو   هیمعجزه... مثل  هی  مثل

 ! شدی و رو م  ریحالم ز  دنشیگذار که با د ری تاث انقدر

 زدنش!   انویپ نیدلنش یشده بود؛ مثل... مثل اون صدا یرگام جار  یحس خوب تو  هی

 خدا!   آخ

صورتمو کنار زد. نگاهش چه دلربا بود! آروم دستش رو    یرو  یاش موها انگشت اشاره  با
رو   میو راه تنفس  دیچیمشامم پ  یادکلن تندش تو  یام حلقه کرد و بلندم کرد، بو دور شونه 
 داغ بود؟!   یاد یاون ز  ای کرده بودم  خی باز کرد. 

 کردم و نشستم.   کی خودم رو به کاناپه نزد آروم

از جام   جونی ربع ب هی. بعد از حدود  رفتی راه م ی و ه کردی ودم، کلفه نگاهم مکرده ب لرز 
 بلند شدم و به سمت در رفتم: 

 ؟ یری کجا م -یآنتون

 جواب دادم:  یدارخش  یصدا با
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  میکاغذ رو بردار بر کنه،ی م  دمونیخطر تحد میباش  نجایا  گرده،ی مجرم به محل جرم بر م -
 نقشه رو بهت بگم.

 شده بود، حق هم داشت!   جی هم گ یآنتون انگار

 در نوشته شده بود:  یگوشه  کی کوچ ستادم،ی در ا  یجلو

 ادرس!    ن یبه ا اریرو فردا ساعت دوازده شب بردار و ب قهی زنده بمونه عت یخوا ی اگه م -

 آدرس نوشته بود.  هیهم  نشی پا

 م تا فردا؟!  کن دا یپ یرو چطور قهیخود خدا! من عت  ای

هم پشت سرم راه   یرفتم، آنتون رونیدر رو باز کردم و ب یرو حفظ کردم و فور آدرس
 افتاد. 

شد و من هم پشت   دهیدزد  یکه معلوم نبود از ک دیهمون موتور قرمز رنگ جر  سوار
 سرش سوار شدم.  

بود   یآنتون یگاز موتور گوشم رو پر کرد و بعد از اون هم سرعت سرسام آور رانندگ یصدا 
 !  انداختی که به تنم لرز م

مرتب و    یهاداره، چه عضله   یرو دور شکمش حلقه کردم، آخ ننه چه شکم سفت دستم
 داره!   یزیر

  ؟یداری هم دست برنم  تیوضع  نیا  یتو سرت آنا تو  خاک 

 :اومدی م  ابونیز کلوب اون طرف خسرسام آور آهنگ ا  یصدا 

-  

All my friends are heathens. Take it slow   

Wait for them to ask you who you know   
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Please don’t make any sudden moves   

You don’t know the half of the abuse   

شم رو  گو یکیاز دست هام در اون    یکیام چسبوندم و با حرص سرم رو به شونه با
 !  شد؟ی خودشون کر نم یهاگوش  ،یچیما ه   یگرفتم، گوشا

 بلند شد: یپر حرص آنتون یصدا 

 ! کننی المصبو بلند م نیا  یصدا  یهم ه  نا یا  میاعصاب دار یلیخ -یآنتون

 . دمیکش یهوف کلفه

All my friends are heathens. Take it slow   

بود و بعد از اون بخاطر فاصله  نی هم دمیکه از آهنگ شن  یواضح  یجمله  نیآخر
 آهنگ ناواضح و کم کم قطع شد.  یگرفتنمون از کلوب صدا 

... و تک تک  هامغی... قراره انتقام تک تک اشکام... دردام... جزمیآدولف عز  قاتل،
 !!  رمی که مصرف کردم رو ازت بگ ییهاقرص 

 ...ید یپس م تاوان

 ! دیدی تاوان پس م  اتونهمه 

 بره!... نی آب خوش ازلوتون پا ذارمینم

 قلبم  بود...   یرو نیسنگ یوزنه  هیانگار    اومد،ی و نفسم به زور باال م سوختی م  قلبم

 !!! شاد باش!  یکشی رو م یشاد باش! باالخره فردا قاتل اصل آنا

 !  اومدی چشمم م یالکس جلو   ر یکلمه تصو  نیاش با تکرار ا "قتل" همه 
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  یتو یچه هدف ؟ی و بعد از اون... بعد از اون چ یری انتقامتو بگ یتونیآنا... م نیبب
 ؟ ی دار تیزندگ

 و انتقام هم دارم؟!    قهیجز عت یمگه من هدف  هدف؟

 آرزو داشتم خواننده بشم!   یدوران  هیاومد  ادمیاومد!    ادمی... آهان  آهان

  ید بخونم؟ از بغض؟! بخوام آهنگ بخونم فوراز در ؟یخواننده بشم که چ ؟ی خوانندگ
 ! کنهی م  دامیپ سیپل

متر   هی  ییجورا هی د،یلرز ی اومدم. موتور داشت م رونیموتور از فکر ب دی حس لرزش شد  با
 ! افتادی و بعد هم دوباره راه م گرفتی انگار خودش ترمز م هویو  رفتی م

 : دمیکش یهوف کلفه

 چه مرگشه؟!   مینیگوشه نگه دار بب هی!  شه؟یم ینجور یچرا موتور ا -

ظلمات   کی تار ییجورا  هیشده بود،  کی نگه داشت. هوا تار  ابونیتکون داد و کنار خ یسر
 بود. 

 نشون دادم.  یخودم رو عاد یو درد گرفت ول  دیچیپ یپام کم دم،یپر نی موتور پا از 

 موتور شد.   ری اومد و درگ  نی هم پا یآنتون

 قدم فاصله گرفتم. چمد

گردنم   وقتچیه گهی مشتم گرفتم، د یگردنبندم رو از گردنم در آوردم و تو  فهکل
 !  انداختمشینم

 داشت!  ینحس انگار

 !  ییکه نحسه تو  ینداره آنا... اون ینحس اون

 !  افتهیقتل اتفاق م  یحت ای... یزی ... خونریجنگ... دزد هی ی ری که هرجا م ییتو
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 رو کشت!   انتی تو اطراف یآنا، نحس ییتو  نحس

 فلج شد!   می از اول هم نحس بودم! موقع تولدم پدربزرگم مرد و دا  اره

 !  رهیگیمن همه رو داره م  ی نحسم... نحس من

 گردنم؟  یبندازمش تو  یعنیمشتم رو باز کردم،   ی گردنبند نگاه کردم و کم ریزنج به

به سمت   شد. وحشت زده  دهی گاز موتور اومد و چند لحظه بعد دستم کش یصدا   ناگهان
رو  رینگاه کردم. اگه زنج ارهیرو از دستم در ب ریداشت زنج یکه سع  یموتور سوار

 . شدی پاره م ریزنج دمیکشی م

 گردنبند مال منه!  نی!!!! ا دمیمادرمو از دست نم یادگارینه نه... من  نه

 صورتم.  یتو  دیدستش که اون هم با مشت کوب ی رو دمیکوب امگهی مشت دست د با

دور اسلوموشن؛ نفسم از درد  حبس شد، حس    یرفت رو  زیلحظه انگار همه چ  هی یبرا 
 کردم دماغم خورد شد. 

 لبم حس کردم، سرم از سمت موتور سوار برگشته بود.   یخون رو باال  یسیخ

 !دی دوی مثل ببر داشت به سمتمون م یچطور یکه آنتون دمید

 هست که اوامو داشته باشه!   یکی ستم،یلحظه ته دلم حس کردم تنها ن هی

 گردنبند رو ول کردم. ریچپم انگار دستام رو هم فلج کرد که زنج   یدماغ و گونه  درد

من درد    یهابرد به سمت مرد، دنده  رجهیش یآنتون  یبه شماره افتاد، اونجور هامنفس
 گرفتن!  

ام  دماغ خورد شده  یو اون مرد باال آوردم و جلو یبه آنتون توجهی لرزونم رو ب  دست
 گرفتم.  

 !  ؟ی زیدستم نگاه کردم. چرا انقد خونر یرو یآوردم و به خون تازه  نی رو پا دستم
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 اومد!    ادمیمشت جونم رو ازم گرفته بود.  هیو مبهوت بودم، انگار همون    مات

 ش!  کتک زدن و بعد کشتن نقدریروز بابا رو هم هم اون

 نکرد...  یریگیکه پ سیپل

 ها خوب نبود!  که مثل کتاب قصه سیپل

  کمینکردن... فقط  ری قاتلو دستگ وقتچ یه نجایا  یها سیبد بودن... پل نجایا  یها سیپل
رو درمان   مارشونیکه قاتل بهشون داد روح ب یاادا در آوردن و بعد هم با اون پول گنده 

 کردن!  

 میکه تازه اومده بود یوقت  نجایا  یرانندگ ییراهنما  سینکردن، پل یکه کمک هاسیپل
 بابا رو گرفت.   یقه ی  لیدلیانگلستان( ب  یها از شهر یکی)  دیمسایت

 یزیچشماش زل زده بود و چ  یاش تو و خسته  حسیب ی هم با اون چشما بابا
 کمکمون نکرد.  یشکیه مینبود نجای! چون ما اهل امینبود نجای... چون ما اهل ا گفتینم

 . ادی بدم م هاس یتمام پل از 

 !  ادیهمه بدم م از 

 استسنا!   بل

 خوبه، من دوستشون دارم!    کوپیخوبه... عمو ج ینه نه... آنتون نه

 ... نیهم

 ! یدونفر خوبن و دوست داشتن  نیشهر بزرگ هم هی  یتو  تیهمه جمع  نیا  ونیم

 ! هیدوست داشتن ی... ولست ی خوب ن یآنتون

 ... چرا همه جا تاره؟!  چرا
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   اد؟یکه داره به سمت من م هیآنتون اون

 ! گردنبندم سالمه!  هیدست آنتون  یمن تو  ری موتور سوار رفت؟ زنج مرد

 ست؟ یخوب ن یگفته آنتون یک

 هم خوبه!  یلیخ یآنتون

 بهتره!...  یلیکه خ  هیاز بق  حداقل

 ... سوزهی م چشمام

 شه؟ یم  رهی داره ت  زیچرا همه چ کشه،ی سوت م  هامگوش 

 .  ادیدر نم صدام

به هرحال عادت کردم به  کنم،ی پشت لبم رو حس نم یسیخ گهینگرانه، د یآنتون نگاه
 و زمان!   نی ضربه خوردن از زم

 ...  سوزهیدماغم نم گهید

 نه،یبی چشمام ناخودآگاه باال رو م شه،یم  یقدم مونده تا بهم برسه که پشت زانوم خال هی
 ! اههی قدر سآسمون چه 

 . کنمی برخورد م نیزم  یبا کمرم رو  محکم

 ... شهیم  اهیو همه جا س  دمیرو از دست م م یاریهوش دارم

از دستم    کوپینکنه عمو ج ارم؛ ی وقت کم م  قهیکردن عت دایپ یبرا  کنمی دارم فکر م هنوز 
 بره؟!  

 واب بهت رو آورده، مقاومت نکن! آنا... بخواب... خ الیخیب

 .  دمی رو از دست م میاری هوش تمام 
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 !... ینیری خواب ش چه

  ***** 

قابل نفوذش   ری براق و غ ی به چشما رهیگرفتم، خ  اشی و زمستون یرو از لباس کرم نگاهم
 : دمیپرس

 کنم بابا؟!   کاریچ -

 زد:  یمهربون لبخند

از نامه   یکی   یتو  ادتهی حاال که شده خوشحالم.  یبه خوابت ول  امیبتونم ب کردمی فکر نم -
اونجاست؛ پشت   قهی پارک؟ برو به همون پارک، عت یرفتی م  کوپتیها نوشتم با عمو ج 

 بنفش!  یرنگ سرسره  یصورت  یهاپله

 گفته بودم چقدر دلتنگ صداشم؟!    قه؛ینگاهش کردم، جدا از بحث عت مات

 گفت: همون نگاه و لبخند مهربون  با

 !! یکه فکرشو بکن یزیاز اون چ شتریدوستت داره آنا، ب یلیخ ییبابا -

 ***** 

 شده بود!   یروم خال  خیسطل آب    هی دم،یصورتم از خواب پر یسیخ با

 !!!!!  عیییییی ه -آنا

 .  دنینگاه کردم و تند تند شروع کردم به نفس کش یگشاد به آنتون یدهن باز و چشما  با

 و حوصله گفت:   حالیب

  گهی و االن هم ساعت ده صبحه! چهارده ساعت د  یکنم خب؟ خواب بود  کاری چ -یآنتون
 !!!  یچیبه ه یچی و هنوز ه  میبد  لیرو به قاتل تحو  یکوفت یقه ی اون عت  دیبا
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 زدم:  یپر ذوق لبخند

 هم نه، بابام اومد تو خوابم!   یچیبه ه یچیه -

 باال انداخت و با پوزخند گفت: ییابرو 

 !  ؟ی شگیهم یو گمراه کننده   یتکرار یهمون حرفا  ای هم گفت   ید یمف زیچ -

 حرص از جام بلند شدم و گفتم:  با

 کجاست!  قهیعت دونم یم  گهیاالن د  -

 :گفتی که م دمیرو از پشت سرم شن صداش

 کجاست؟!   قهیعه! نه بابا! عت -یآنتون

 به سمتش برگشتم:  یعصب

 هستا!   تی مرگ هیتو انگار   -آنا

بهم  نی رو باز کرد و از جاش بلند شد، گردنبندم رو به سمتم پرت کرد و خشمگ مشتش
 : دیتوپ

رو   میکه پدر واقع میازت عصب م،یچمه؟ ازت عصب یدونی هست؛ م می مرگ  هیاره  -یآنتون
   !یخطر انداخت ی تو

 بگو چشه!   پس

که انگشت   یام رو جمع کردم و درحالمسخره   یخنده  دم،یخند ک ی ستری و ه یعصب
 گفتم:  کردمیم   نی صورتش باال و پا یجلو  د یتهد یام رو به نشونه اشاره 

 ادیخوردم کنه؟ مگه من گفتم ب شتریمگه من بهش گفتم خودشو قاتل جا بزنه و ب -آنا
 !  قه؟یدنبال عت فتهیبابام؟! مگه من گفتم ب  قیشف قیبشه رف
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 آروم شد.  یکم نگاهش

 تکون دادم و ادامه دادم:  یسر

که خودشو بخاطر   ستیمربوط ن  چیهمش انتخاب پدرت بوده! به من ه ؟ینیبی م -آنا
 کارو نکنه.  نیا  تونستی خطر، م یانداخته تو یو ک یچ

 وارد اتاق خوابم شدم.    امو دلخور بهش پشت کردم و از سالن خونه  ناراحت

  میر یم  میامون مستقام خراب نشه که همه نقشه دوارمی کنم، فقط ام کاریچ دونمی م
 جهنم!  

  تونمیندارم... جهنمو دوست دارم، جهنم هم منو دوست داره! فقط... نم یکه مشکل من
 قبل از انتقام گرفتن به جهنم برم. 

 . دیکوبی خودشو بوم بوم م یدستام گرفتم، قلبم مثل چ  یرو تو  سرم

همه استرس جعبه قرص اکس رو از   ن یاز ا یتا عمق جونم نفوذ کرده بود، عصب استرس
 در آوردم.   ز یکشو م

زدم و سه تا   یهفته... دو هفته؟! پوزخند  کیوقت بود مصرفشون نکرده بودم؟!   چند
 زمان خوردم. قرص هم 

.  ستین یچ یه یام، نا پارچ کنار تخت خوردم. خسته  یاز آب مونده رو بستم و  یقوط در
 خاتمه بدم.  فیکث یباز  نیبه ا  دیکنم، با دایرو پ یکوفت یقهی برم و اون عت دیبا

رو به دولت بدم و نزارم به دست قاتل   قهیعت  دیرو نجات بدم، با کوپیعمو ج دیبا
 ...  فتهیب

 تنم نمونده. یتو  یجون  گهیخب د ی. ول..یکارا هست که انجام بدم ول  یلیخ هنوز 

 !  رمیبم خوامی ام... فقط مبدون لطف خسته یداریب نی از ا  رم،ی بم خوامی... مادی م خوابم
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 و خسته گفتم:  بلند

رو   قهیعت  میری عصر هم م یزی چ هیکن ناهار هم بخر  داریب گهی ساعت د  هیمنو  یآنتون -
 . میکنیم   یو نقشه رو درست راس میکنی م دایپ

خوابم   دهی . به سه نکشدمیدراز کش دم یرو شن واششی  ی"باشه"   یصدا   نکهیمحض ا به
 برد. خوابالو تر از خودم فقط خودم!  

  *** 

که داشت   یپام کنار زدم و از جام بلند شدم. بلند به آنتون یو منگ پتو رو از رو جیگ
 گفتم:  کردیاش رو پاره م حنجره 

 سرم رفت.   یشدم بسه آنتون داریب -

و بعد به طرف   ادیتا حالم جا ب ستادمی ا یکم رفت،ی م  جیساکت شد، سرم گ  باالخره
 رفتم.   ییدستشو 

  گهیلبخند زدم، امشب د   نهیآ  یو ام تخوابالو و بامزه  ریپف کرده بود، به تصو چشمام
 . شدی تموم م یعذاب لعنت نی ا یهمه 

 ... بدون کابوس... بدون استرس... بدون درد...! دمی خوابی راحت م الیاز امشب با خ گهید

  یلعنت ی با زندگ خوادی دلم م یهرکار تونمی... مرمیبم تونمیبخوابم... م تونمی م  آروم
 ... قه ی ... بدون ترس از دست دادن عتندهیبکنم بدون ترس از آ 

 ! دردسری... آروم... براحت

رو   یآنتون  قهی کردن عت دایبعد از اتقام گرفتن و پ گهی لبم خشک شد، د  یرو لبخندم
   نم؟یپوشمو بب یقرار نبود پسر مشک گهی ! ددمیدینم

  یقرار نبود سوار موتورا گهی قرار نبود از دستش حرص بخورم و حرصش بدم؟ د  گهید
   ارم؟یبدون اون دووم ب یبشم؟! من... من چطور شیامسابقه 
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تنها... بدون    یتنها  شمی! مکنهیقبولم نم  گهیکه سر عمو آوردم اونم د یی بعد بلها  احتماال
 !  یازه یو انگ   دیام چی... بدون هیعشق چی... بدون هیدوست چیه

 !دونمی م دیاون قبولم کنه؛ بع دی... شا نیمارت

 .ادی ب نی چشمم رو گرفتم، نذاشتم پا  یسر انگشتم نم اشک جمع شده تو  با

مانعم بشه  ستین یکس گهیقرص خوردن، د ادیز   یمانعم بشه برا یکس  ستیقرار ن گهید
 بزنم.  بی که نذاره به خودم آس ستین یکس گهینکنم، د  یوونگیکه د

 هام.  من و قرص اکس  مونمیخودم! م یه یخودمم و سا  ... خودمم وستی ن یچکیه گهید

 . اسشه یتر از همکه تنها  یو دل مونمی م  من

 . پاشمی و با حرص به صورتم م کنمیو مشتم رو پر از آب م   زنمیم یشخندین

 همه خواب بسه!   نیوقت عجله کردنه، ا گهید

کمد رو باز   دیو سف  ی. در صورترمیو به سراغ کمدم م  امی م رونیب یی شواز دست  یفور
 ! پوشمی بار رنگ مخصوص خودمو م نیا کنم،ی ها نگاه مو به لباس  کنمی م

  یآوردم و رو  رونیرنگم از کمد ب ی رو به همراه شلوار مشک غیج یصورت  یسرده، پالتو   هوا
 تخت انداختم.  

  یبرداشتم و رو  یلباسچوب  ی و رنگ رو هم از ر ی رنگ و تشرت مشک یمشک  یبافتن کله
 ها انداختم. لباس 

زخم اون   یافتاد، جا نهیو کف اتاق پرت کردم، نگاهم آ دمیکش رونیرو از تنم ب لباسم
 .  کردی م  ییشکمم خودنما ی قلب شکسته و سه تا خط رو

در   هویتخت بردارم و تنم کنم که  یرو از رو  شرتیگرفتم و خواستم ت نهیدرد نگاه از آ  با
 بدنم گرفتم.   یو لباس رو جلو دم یکش غیباز شد. با ترس ج هوای اتاق ب
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 زدم:  غی با هول ج داشت،یشده بود و نگاه ازم بر نم  رهیمات و مبهوت بهم خ یآنتون

 !  رونی! برو بشعوریکن ب  شیچشماتو درو  -

با شور به چشمام نگاه   د،یچشمام رس به خودش اومد، نگاهش از تنم باال اومد و  تازه
 هنوزم مات بود.   یول کردی م

 !  رفت؟ی نم چرا

 گونه گفتم:  هشدار

 !  یآنتون -

پشتش    عی نگاه کرد و سر نی پرت شد، شوکه و شرمنده به پا یبلند  هیلحظه از  هی  انگار
 رفت.   رونیرو بهم کرد و ب

 و شلوارم رو در اوردم.   دم یرو پوش  شرتیت یمحض بسته شدن در فور به

چه  نی هام گرفتم، ادست  ی بدون شلوار روب تخت نشستم و سرم رو تو یهمونطور
 که من دارم؟!   هیحال

  یرانیهم که باشه اصالتم ا  یبود؛ باالخره هرچ  دهیمن رو د  نکهیاز ا کرد یگناه م احساس
 بود. 

 .  دمیهام رو پوشلباس   یهیجام بلند شدم و بق از 

  *** 

 ! یالهیپ لهی ش یب یا یچه دوست  ،یچه دوران خوش  اومد،ی ها مبچه  یو خنده  غیج یصدا 

بنفش   یو سرسره   یصورت یها ها رفتم. به دنبال پلهزدم و به سمت سرسره  یتلخ لبخند
بنفش خشک شد، با عجله به  چیدر پ چیپ  یسرسره  یچشم چرخوندم، نگاهم رو 

 .  رنگ بودن یصورت  یسمتش رفتم، سمت چپش پله ها 
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 . زدی چشمم رو م  یابرق نقره  هیپله رو نگاه کردم،  پشت

 !  اسقه یخود عت ن ی... انی... استین یرد گم کن گهی د نی به شماره افتاد، ا جانیاز ه نفسم

 بزنم!!!  نیقاتلو زم  تونمی که باهاش م یاقه ی دنبالشن، همون عت ایلیکه خ یاقه یعت همون

هام  که بود باعث لرزش دست   یاز خشم انتقام؟! هرچ  ایاز شوق و ذوق بود   استرسم 
 شده بود.  

افتاده بود، با آرنج چند   ریگفت گ  شهیبود که م  ییجا قای رو سمت جعبه بردم، دق دستم
 بار به جعبه ضربه زدم. 

 .  دمشیاز جا در اومد و شل شدم، محکم با دوتا دست گرفتم و کش  باالخره

  یتو یپنج هزار ساله داخل جعبه  یقه یعت هی د،یلرز ی هام از شور م، دست جا دراومد از 
 منه؟!    یدستا 

 قابل باوره!   ریغ

 !  زیقاتل عز  امی زدم، من دارم م یا شوکه لبخند

بود   ستادهی که با فاصله ازم کنار موتور ا یدر جعبه رو باز کنم به سمت آنتون نکهیا  بدون
 رفتم. 

پدر   نکهیکه هنوز هم بهش شک داشتم اما ا شمی نم نینگاهم کرد. منکر ا  اقی اشت با
 پر و بال ندم.   میبه افکار منف شدیقاتل بود باعث م  یدستا  یتو  شی واقع

 سنگ قرمز و شفاف!   هیگردنبند با   هیجعبه رو باز کردم،  در

پنج هزار سال   گردنبند که هیباشه؟  رایمسخ گردنبند شده بود، چطور ممکنه انقدر گ  نگاهم
 باز مونده بود.   رتیساخته شده چرا انقدر با شکوهه؟! دهنم از ح شیپ

 گفتم:  یپته کنان و به سخت تته
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 ! ستم؟ ی خواب ن یعنی... یعنی  ه؟؟؟ی... وا... واقعنای... انی ا -آنا

 من مبهوته.    ینشون داد اون هم به اندازه  سکوتش

  یب یا العادهسنگ هنوز به طرز فوق   یشده بود ول  اهی س رشیزنج زد،یگردنبند برق م  سنگ
 بود.   رادی ا

که بهش دست بزنم، اون حس رو   شدی مانع م یحس  هیرو به سمت سنگ بردم،   دستم
 برداشتم.   اقیبا تمام وجودم پس زدم و سنگ رو با اشت

مشتش گرفته بود و فشار    یقلبمو تو  یکیدفعه قلبم شروع کرد به سوختن، انگار  هی
 ! دادی م

 جعبه رها کردم و دستم رو به قلبم گرفتم.  یگردنبند رو تو عی درد و سر  با

 گهیکه گردنبند رو رها کرده بودم قلبم د  یاآروم قلبم رو ماساژ دادم، از لحظه  آروم
 قلبمو رها کرده بودن.  یقو  یها انگار اون چنگال  سوخت،ینم

دستش   ینگاه کردم، متعجب سنگ گردنبند رو برداشت و تو  یو مبهوت به آنتون  مات
 گرفت.  

جعبه پرت کرد، پس توهم من   یکه سنگ رو تو  دینکش هیجمع شد و به ثان صورتش
 هم درد گرفته!   ینبود، قلب آنتون

برسه، کشت و کشتار به راه    قهیذهنم مرور شد "نزار دست آدولف به عت یبابا تو  حرف
 !"  ندازهیم

که جعبه  ی بهم نگاه کرد. تند تند درحال جیبستم، گ یادفعه  هیدر جعبه رو محکم و  شوکه
 گفتم:  ذاشتمی م  فمیک یرو تو 

 گشت و کشتار به راه بندازه.  تونهی قاتل م گفتی بابا م نیهم یاس، برا شده  نی نفر ن یا -

 موتور رو روشن کرد:  نیو در همون ح  تکون داد و سوار موتور شد یسر
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 بده.   صیتشخ تونهی که م شنلسمی نفرو م هی م،یستی مطمئن ن -یآنتون

 راه افتاد.   یبلند  یموتور شدم و موتور با صدا سوار

ها . کم کم خونهاومدی به چشم م شتریشهر ب  یبافت فرسوده  میرفتی جلوتر م یهرچ
 . شدنی کمتر م ابونی خ یتو یهان ی و ماش شدنیم  کی و کوچ  یمیقد

 . کردم یبازم احساس سرما م میپشم یبا وجود پالتو دم،یچسب یبه آنتون شتریب

 یب یشدم؛ احساس غر اده یو درب و داغون نگه داشت، پ یمیقد  یخونه  هی  یجلو
 راه افتادم. یپس پشت سر آنتون کردمی م

 چرخوندم.  ابونی ترسناک خ  یفضا ی زد، نگاهم رو تو  یتقه به در چوب  چند

در رو   یآنتون دنیآورد، با د رونیاز پشت در سرش رو ب یباز شد و زن یژی ق یبا صدا  در
 ترسناک بود:  یادیخش دارش ز  یدر کنار رفت. صدا یکامل باز کرد و از جلو

 تو.   نیایب -زن

زد، قلبم   یحیبه صورتم انداخت و لبخند مل یچنگ زدم، نگاه یاسترس به کت آنتون با
 .  ختیفرو ر 

 پشت سرش راه افتادم.   زدیتند تند م  جانی که از ه یدرکار نبود، با قلب یترس گهید

 .  دیدرو ببند -زن

ترسناک مقابلم رو از نظر   ی هاو قاب عکس   یمیقد  لیبرگشت و در رو بست. وسا  یآنتون
 گذروندم. 

 .  میدارسوال  ه یازت   رایو  -یآنتون

 اش پر از چروک و جوش بود: داد، چهره  هیوسط سالنش تک یچوب زیبه م رای و

 .  شنومیم  -رای و
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بردم و جعبه رو به  فمیدست داخل ک عی بهم اشاره زد تا گردنبند رو بهش بدم. سر  یآنتون
 دادم.   رای و

 نه؟!  ایاس  شده  نیگردنبند نفر نیا  ایآ مینیبب  میخوا ی م -یآنتون

بدون پلک زدن به داخل جعبه   هیابرو باال انداخت و در جعبه رو باز کرد. چند ثان  رای و
 شد.   رهیخ

 شده؟!   نی گردنبند نفر  نیواقعا ا  یعنی د،یکوبی گرومپ گرومپ  م قلبم

مشتش گرفت و    یاون رو تو   یا لحظه یبرا  د،یکش رونیرو لمس کرد و از جعبه ب گردنبند
 مکث اون رو داخل جعبه پرت کرد.    یابدون لحظه 

 زده بود.    رتی انداختم، اون هم مثل من ح یبه آنتون یشدم، نگاه رهیبهش خ رتیح پر

و زودتر از شرش   دیبر  نجایهزار ساله! از ا  یباال نشینفر  سوزونه،ی داره قلبمو م -رای و
 !  دیخلص ش

 !؟! شه؟ی نگاه کردم، مگه م رای و مبهوت به و  مات

 . کنمی... جبران مرای م... ممنون و -یآنتون

 جعبه رو کف دستم گذاشت و بهمون پشت کرد.   یجواب چیبدون ه رای و

 . می اش خارج شداز خونه  یآنتون یاشاره  با

رد و بدل    نمونیب یحرف چیطول راه ه  ینفسم باز شد. تو دیرس رونیکه پام به ب نیهم
 !میحق هم داشت  م،یوکه بودنشد، هر دو ش 

 کردم.  میقا لمیوسا  یرو تو  قهیعت

 !  م؟ینجات بد  یانا؟! پدرمو چطور میکن کاری حاال چ -یآنتون

 زدم:  یبشکن
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که ارزون پامون در   میریگی تر مکم سن و سال  یقه ی عت هی  میر یآهاااان حاال شد! ما م -آنا
و  سیبه پل میزنی بعد هم زنگ م م،یدیبه قاتل م  یاصل یقهی عت یو به جا  ادیب

 ! میکنی و فرار م  مید یمکانشونو لو م

 باال انداخت:  ابرو 

   م؟یفرار کن یپس چطور -یآنتون

 زدم: ییطانیش لبخند

 بماند...!  -آنا

  *** 

 گفت:  زی از پشت م یمرد   م،یمغازه شد وارد 

 اس.  مغازه بسته  -

 .میدونی م -یآنتون

 با دستش به در اشاره کرد: مرد

 !  رونیپس ب -

 ! شیخی س  خیس  یرو مخ با اون موها  یکه یمرت

 زدم:  یلبخند

 .  یآنتون می! بر یهم بدرفتار قهی عت یها ی با مشتر دونستمینم -

 که عقب گرد کردم و خواستم به سمت در قدم بردارم بلند گفت:  نیهن

 ؟ یخوا ی م یصبر کن... چ -

 سمتش برگشتم:  به
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 !  یزیچ  هیشد   نیآهان ا  -

  شی اقهوه  ی چشما  یتو   زیو ت م یقدم برداشتم، مستق زشیبه سمت م  تیغرور و با جد  پر
 شدم: رهیخ

 باشه.  ینداره چ یصد سال! فرق  یباال می خوا ی م قهی عت هی -

روش در   دهیچسب یمتیجام با چند تا سنگ ق  هی  زشی م ری باشه پلک زد و ز  یمعنا به
 آورد.  

 هفتاد ساله.   یداد که سنش کم کم باال صیتشخ شدی م

دو سالم رو    یبیپول تو ج ادمهی گذاشتم،  زش ی م یدر آوردم و رو  بمیطلم رو از ج دستبند
 بخاطرش جمع کردم! 

دستبند رو برداشت و باال   زدی چرخ م شیصندل یباال انداخت و همونطور که رو  ابرو 
 گرفت. لبش رو کج کرد: 

 کمه!   -

 زیم   یدر آوردم و رو بمیرو از ج متیسنگ شفاف و گرون ق دم،یکش یاکلفه  هوف
 گذاشتم. 

به سنگ انداخت و   یگذاشتم. نگاه فمیک یبرداشتم و تو  قهینذاشتم بگه کمه، عت گهید
 !  هیعال نهیبه در مغازه اشاره کرد. هم

  *** 

رفتم، با   یکنار  یبه سمت مغازه  عی نگاه کردم، تازه وارد شده بود. سر یدر فست فود به
  زی م یبرداشتم و پولش رو رو  ایما   یجلو  زیم  یرو از رو  خواستمی که م یزیعجله چ
 گذاشتم. 

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه یچشم ری ز  ایما 
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 دم.  به هزار در زدم تا برات جورش کر  ؟ی خوای نقشه فاضلبو م یچ  یبرا  یجد  یجد -

 زدم و گفتم:   یهول هولک لبخند

 . یبا  دم،یم ح یبعدا برات توض -

 رفتم. ییاومد متوجه نشه که جا یتا وقت ستادمی کنار موتور ا می قبل یهول سرجا  با

وجودم بود که هنوز هم   یتو یک رم هیخب  ی نداشت ول یکارپنهان  کردم ی که م یکار
 بهش اعتماد نداشت.

 کردم،ی داشتم ضعف م  یاومد. از گرسنگ رونی از مغازه ب  تزایبا دو تا جعبه پ باالخره
 .زدی دامن م م یصبحونه هم نخورده بودم و به گرسنگ

 رو لمس کردم.  بمیج ینوک انگشتم کاغذ تا شده تو  با

 وار موتور شدم که سوختم! سمتم اومد و موتور رو روشن کرد. پشت سرش س  به

 دهن باز غر زدم:  با

 !  کنن؟ی آفتاب موتور پارک م ریآخه ز  یسوختم!!! بترک ییوا یوا  یوا   یوا  -

 گفت: زدیکه داشت فلکه رو دور م یکرد و درحال یاسرفه   تک

 !  میتا برس قهی آنا! آدم باش چند د یزنی چقدر غر م -

 حرص به سمت چپم نگاه کردم.   با

رو عقب دادم. با صداش سرمو به سماش    یو صندل دم یشکم پرم کش یرو  یدست
 برگردوندم: 

 ه؟ یات بعد از انتقام گرفتنت چبرنامه  -یآنتون

 زدم:  یتلخ پکزخند
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 ه؟ یات چسوال خودمم هست. تو برنامه  -آنا

 آشپزخونه چرخوند:  یرو جمع کرد و چشم تو  لبش

هام. از  ادامه داد( پدرخونده دی رو که د  میآرتور و تام )نگاه سوال شیپ  رم ی با بابا م -یآنتون
 شهر عشق هم فکر بکنم!   یفرانسه! ممکنه به ازدواج تد دیشا دونمی... نممیر یم  سیانگل

 . دیو اون هم از غذا خوردن دست کش دی خودش خند یحرف مسخره  از 

 کرد تو گلوم!   ریبا حرفش گ غیت  هیرا من بغض کردم؟ انگار  من... چ  یول

 ... اون حق نداره ازدواج کنه... حق نداره منو ول کنه!اون

 !  شدمی م یروان داشتم

 بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم.   یصندل  یاز رو   هوایب

 شدم؟!   یچرا انقدر عصب اد،یبلکه حالم سرجا ب دمیکشی تند نفس م تند

قرص رو برداشتم و درش رو باز کردم. دو به شک به قرصا نگاه کردم، نکنه حالم بد   جعبه
 !  شهینم تی زیچ  یشه موقع فرار؟ نه نه نه اگه کم بخور

  نیزم یزبونم گذاشتم. بدون آب قورتش دادم و رو یدونه قرص برداشتم و آروم رو هی
 نشستم.  

  یرو یبودم گذاشتم و به نقاش شکمم جمع کرده  یزانوهام که تو  یسرم رو رو   درمونده
 شدم.  رهی خ وارید

کردن هم نداشتم. پس   یدل و دماغ نقاش یها خسته شده بودم ولقرص  ک یآرامش ف از 
 آهنگ خوندن: حالمی ب یهمونجا شروع کردم با صدا

 نبود   یکیبود   یکی

 گنبد کبود   ریز 
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 که عاشقش بودم   اون

 عاشقم نبود   اما

   ستی بود که االن ن یکی

 ست ینگران ن دونمی م

 من حالم بده   اما

   ستیقلبم ضربان ن تو

 گرفت   اموقه ی  ییو تنها  یرفت

 ازت حقمو گرفت    دیشا ایدن

  کنهی خوشحالم نم یز یچ چیو ه یستین

 صفر!    شهیبشه بازم م یضرب در هرچ  صفر

م تهش بدبختم!  صفر، منم هرچقدر شاد باشم باز   شهیبشه بازم م یضرب در هرچ  صفر
 !  مونمی به من بدن بازم بدبخت م  یهرچقدر هم شاد 

 چه مرگم شد؟!  نهیبب ومدی ن یسرم رو بلند کردم. هه حت  نیهم  یدرد گرفت برا ام چونه

 چه مرگم شده بود!  دونمی براش نداشتم چون خودمم نم یجواب ومد ی اگه هم م خب

. هر موقع به ساعت نگاه  مارستانیاز موقع فرارم از ت  ترع یسر  یحت   د،یدویم  ساعت
  ستاد،ی ایلحظه ساعت م  هی کوپ ینجات دادن ج  یکه دور بشه برا  دمیترسی و م  کردمی م
 !  گی م  گیو دوباره م زدی چشمک برام م هی

چند   ستیکه معلوم ن یمی کارخونه قد هی  ینگاه کردم،جلو کی تار ی استرس به فضا  با
 !!!  میو منتظر قاتل بود  میبود  ستادهی ه ااس از کار افتاد دهه
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.  شدی و تپش قلبم باال رفته بود و صداش داخل مغزم اکو م اومدیتند تند باال م  نفسم
ر شده بود و حت  . کردی رو برام سخت م ستادنی ا  یتنم از استرس س 

رو   ی. دست آنتونستمی با تونستمی نم گهید اومدن،ی م د یبا گهی د یقه یحدود پنج دق   
 .  دیدستش بدنم لرز  یرها کردم. از سرد  نیزم یگرفتم و خودم رو رو 

 ام رو گرفت: با هول کنارم نشست و شونه    

  دیبا  یچجور  یغش نکن هنوز نگفت کنمی خواهش م زم؟ یآنا! حالت خوبه عز  یه   -یآنتون
 دختر!  میر یبه فنا م م یشیبدبخت م یحاال غش کن  میفرار کن

 : دیوقت جا زدن نبود. نگران پرس  تگفی م راست

  انیکمربندم نما  یچرمم رو کنار زدم که اسلحه رو  ؟کتی دفاع از خودت دار یبرا  لهیوس -
 شد. 

تکون داد و از جاش بلند شد و من هم بلند کرد. پشتم بهش گرم بود،  یبا تعجب سر   
 ! زنمی جا بزنه منم جا م

امون کردن. با  محاصره  یاومد و بلفاصله پنج تا لندکروز مشک  کی الست غیج یصدا    
 و اون هم دستش رو دور کمرم انداخت.    دمیچسب یبه آنتون شتریوحشت ب

  هانی در ماش یشدن و سرجاشون جلو ادهیپ  هان یحدود پونزده مرد مسلح از ماش   
 انگار قانون بود که کچل باشن!   زد،ی کچلشون برق م یها. کله ستادنی ا

عقب رفت و در رو باز کرد،   ی شد و به سمت در صندل ادهی پ نیماش  نینفر از آخر هی   
اون شخص منحوس    دنیها بود منتظر دکه مدت   ییتمام وجودم چشم شده بود! چشما 

 ودن!  ب

و   یمشک  ونی پاپ هیبراق، همراه با  یشد، کت و شلوار دود  ادهیپ  یمرد کت شلوار   
 مرتب.    یموهاش جو گندم
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تر از  و جذاب   ترپ یخوشت یل یمن خ ی بغضم گرفت؛ بابا دنشیدست خودم نبود با د   
 حرفا بود!    نیا

روز و   ه ی نی ا  یانگار تو کوپمیباز شد و من... من؟ ماتم برد! عمو ج یاگه ی د نیماش در
 شده بود!   رتریده سال پ یا خورده 

شده بود، از  رهیبرگشت که مات و مبهوت به پدرش خ ینگاهم به سمت آنتون   
 کرده بود.   ت یکه چرا اون روز پدرش رو اذ  دیباری م  یمونیپش اشافه یق

که   یکه زود هرچ یمن  احمق بود! من  ریاتفاقات تقص نی ا یبگم؟ همه  تونستمی م یچ   
 باور کردم و حاال...  دمویشن

  کردمی خدا من فکر م یپولداره؟ وا  یلیخ یبود که حتما قاتل اصل دهی چرا به عقلم نرس   
 شهر بودم!  نی آدم ا  نی ترکه باهوشم و در اصل احمق 

 .  ستادنی ا  امونگه یفاصله دادو به سمت د نیمرد کچل عمو رو کشون کشون از ماش    

 و اون غول کچل رو به رومون.   کوپیدر اصل آدولف سمت چپمون، عمو ج یعنی   

. باالخره آدولف  دادی اعصابم بود. استرس داشت قلبمو فشار م  یاش رو نداشته  یموها    
 اش رو باز کرد: دهن وامونده 

 رو بده.   قهیعت -

 که از خودم سراغ داشتم گفتم:   یاچهره  نیتر باال انداختم و با خونسرد  ابرو 

 ول کن!   وکوپ یاول ج -

 حدقه چرخوند:   یرو تو  چشماش

اتون رو سوراخ سوراخ  همه جان ی هم نیباش یباشه اما اگه سر کارم گذاشت -آدولف 
 ! کنمی م
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 عمو رو باز کرد و به سمتمون هول داد.  ی هادست  هاگارد یاز باد ی کیزدم،   یشخندین

و بغل  که هم دیکشی و عمو دلشون پر م یآنتون دونمی عمو آروم به سمتمون اومد، م   
 . تونستنی نم طی اون شرا  یاون همه آدم و تو   یجلو  یکنن ول

بود دادم. اون   ستادهی ا  کمونیکه نزد  یگارد یو به دست باد  در آوردم فمیجام رو از ک   
مرد   نکهیو به محض ا  ستادی هم کنارشون ا  یمرد موفرفر   هیرو به سمت آدولف برد، 

 رو ازش گرفت و شروع کرد به چرخوندن و نگاه کردن.  قهی شد عت کشونینزد

ام رو جمع  کردم تا خنده  یاام شد، تک سرفه ناخودآگاه باعث خنده   شیفرفر  یموها    
 کنم.  

 !میشی آبکش م میمشخص بود دست از پا خطا کن کرد،ی م  ینیسنگ اون همه نگاه روم   

  کاریچ  ایخدا  گرفت،ی رو ازم م می و داد اومد، استرس داشت تمام انرژ  غیج یصدا    
 شدم؟!    جیکنم؟ چرا انقدر گ 

. نفسم هیبه چ یچ ننیاشاره کرد برن بب گاردهایدرهم به دو تا از باد  یآدولف با اخما    
 کردم استرسم رو بروز ندم.   یرو فوت کردم و سع 

 گفت:  ی پسر موفرفر   

 . شه یمال حدود صد سال پ قهی عت ن یا -

 زد:  ادیفر  آدولف 

   ؟ی گیم یچ -

 مات  گفت: کوپیج عمو

 !  ؟یچ یعنی -

 چاه رو کنارمون رو هول دادم: یزدم و با پام در یشخندین
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 عمو!   نی ا یعنی -

 و هولش دادم داخل!    دمیتم و به سمت چاه کشدستش رو گرف زمانهم

که وجود داشت   یو هر فحش زدی م ادی همه جا رو پر کرد، آدولف فر س یپل ریآژ  یصدا 
 نداشتم!   یحس چی ه گهی و من... من؟ د کردی نثار من م

و    مردمی تموم شده بود، چه م زی! همه چی... نه حس بدیبود... نه خشم ینه ترس   
 !  موندمی چه زنده م

 زد:  ادی مات و مبهوت فر یاومد، آنتون کی شل یصدا 

 آنا؟!  یکنی م کاریچ -

 رنگ شبش نگاه کردم:  ی به چشما آوردمی ام رو مکه اسلحه  یحال در

 !  دمی بهت قول م ام،یچاه! منم م یبرو تو  -

 چاه. یکه هولش دادم تو کردی مات و خشک شده داشت نگاهم م  نطوریهم   

  گاردیکه کنار سه تا باد یپشت سر هم اومد و حاال... باالخره پسر کی چند شل یصدا    
 بود!   ررسمیت ی بود و برادرم رو کشته بود تو  ستادهی ا

بلند آدولف تنم رو   ادی فر  ی! صدا رهی که برادرمو نابود کرد قراره بم  یاون پسر عوض   
 لرزوند: 

 ؟ یکنیم یچه غلط یدار یعوض -

 گفتم:  رمی نگاهم رو از مارک بگ نکهیبدون ا  شخندین با

 کنم!   کیبه پسرت شل خوامیم  ست؟یمعلوم ن -

 ترس و لرز گفت:  با
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 !  یپسربچه رو بکش هی  یخوای که م یپس... تو هم قاتل  -

 زدم:  یتلخ لبخند

بزرگ شده تا ظلم   یکاف یکه به اندازه کشمی رو م یانه مستر آدولف، من دارم پسربچه  -
 کنه و آدم بکشه!  

شد به سمت مارکو که حاال   دهیاومد و من نگاهم کش یر یت یهمون لحظه صدا  و
 اش پر از خون بود! صورت 

شد  ده ینگاهم کش  افتاد به من زل زده بود! ی م  نیزم یکه رو یباز درحال  یچشما  با
 نکردم!!   ک ی... من شلدستم، من  یکلت تو  یرو

چاه گذاشتم   یدورم بود رو محاصره کرد، پام رو تو  هاشونن ی که از ماش یاحلقه  سیپل   
بلند اومد و بلفاصله درد طاقت   کی شل هی یو خواستم بپرم و که همون لحظه صدا 

 ام تموم جونم رو برد!  شونه  یفرسا

   دار؟یب  ایمن خوابم   دم،یشکمم دست کش  یمات به خون رو    

 آروم شده؟ ها گنگ و گلوله یصدا   چرا

 چشمام تاره؟   چرا

 !چرخهی دور سرم م زیچ همه

  رونیرو از بدنم ب میتمام انرژ کبارهیباز نگه داشتن چشمام رو نداشتم، انگار   ینا
 !  دنیکش

ر شده.   حسهیب تنم  و س 

فاضلب رو ندارن، ممکنه اون تو   ینقشه  کوپی و ج یآنا! آنتون یری می م نجا یا  ینر اگه
 !  رتشونیبگ  سیپل ای  فتنیب ریگ
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 ...برو

 !  اری خاطر اونا هم که شده دووم ب به

و   خورهی تونل م فی. پام به آب کثکنمیچاه پرت م  یخودم رو تو  یشده ول نیسنگ نفسم
 .  کنهی چلپ درست م یصدا 

  یبا درد دستم رو رو  رم،یگیم  واریکه دستم رو به د   فتمیب خوامی و م  شهیخم م زانوهام
 .  ذارمی شکمم م

 : کنمی و با درد ناله م چکهی . از درد قطره اشکم مزنهی از شکمم فواره م  نخو

 آخخخ... خداااا...  -

دور نشده باشن تا   ادیکه ز  کنمی . خدا خدا مچرخهی همه جا دور سرم م اد،ی باال نم تفسم
 بهشون برسم و نقشه رو بدم.   ترع یسر 

 بزنم.  غیاز درد ج خوادی م دلم

  یره یش  دارمی که برم یهام لرزونه و انگار هر قدمقدم  کشم،ی زور خودم رو به جلو م به
 .  مکهی و مجونم

 تا بتونم ادامه بدم.  کشمی م  یقیعم نفس

هم به حال مزخرف و بدم اضافه    یو حالت تهوع کوفت چهیپی دماغم م یفاضلب تو  یبو
 ! کنهی م

 .  ارمینمجر آب باال  یزیو چ زنمی گند اوق م  یازبو

خون لبم ماتم   دنیکه... با د ارمیم  نی و پا کشمی لبم و دهنم م ی رو به گوشه  دستم
 !  رمی بم خوام ی من نم  ای... خداای خدا بره،ی م

 . دمیدوباره به راه رفتنم ادامه م  یقیو با نفس عم کنمی م بغض
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 : شنومی م  یآروم یکه صدا  رمی چقدر راه م دونمی... نمدونمینم

 م؟ یحاال؟ گم نش می از کدوم طرف بر  -

 اومد:   یاگه یپچ پچ وار د یصدا 

 ... یی نکنه قاتل... قاتل بل اینکنه گرفتنش   ومد؟ ی بابا چرا آنا ن -

 بشه! ش یز یچ دینشده! نبا  شی زیخفه شو الل شو آنا چ سیه -

 جون لبخند زدن ندارم!   یحت

 :زنمی صدا م  حالیب

 ! دیای... بکنمیم... مخوا... خواهش...  ؟یعمو؟ آنتون -

شده، به  حسیشکمم از درد ب فتم،یم نیزم ی درست حرف بزنم، محکم رو  تونمینم
 شده.  س یکه کل تنم از خون و آب کف فاضلب خ فهممیم یخوب

 نفس بکشم!  تونمینم لرزم،ی دارم م سردمه،

تاره؟ چرا من انقد  زی! چرا همه چنمیبب یزیچ  تونمی نم گهید ره،یم  یاهی س چشمام
 ام؟  خسته 

  تونمیانقدر بلنده که نم یآنتون ادی فر ی. صدا ادیآب م  ی رو یعمو و آنتون  یهاقدم  یصدا 
 بشم: دنشیمنکر شن

 !  یواااا ااااا ی... خداای !!!!!! خداحیمس  یسی ع ااای -

 دارم؟!   یاحساس خوب شی ته دلم از نگران چرا

 ...یآنا! تو عقده دار  یتو عقده دار چون 

 ام گفتم:نداشته یتمام انرژ با
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 ... کت... کتمه!  بیج ی... فاضل... اب... تویکتم... نق... نقشه بیج -

 !  نیهم

 رفت!   رونیتمام جونم از تنم ب یراحت نیهم به

 :دمیشنیصدا بود که م   فقط

  نیو خدا نخواب! آنا ببازت! آنا تو ر کنمی چشماتو باز کن... خواهش م  زم؟یآنا... آنا عز -
جز تو ندارم که! دختر چشماتو باز کن! تو که   یزیچ  گهی! دییتو  می من دوستت دارم زندگ

  نی از ا تری تر و قو محکم  یل یکه من عاشقش شدم خ ی ! اون دخترینبود فیانقدر ضع
 حرفا بود!  

 دوستم داره؟   ی! آنتون زدیقلبم هم نم  گهینزد! از شوق د گهی... قلبم دقلبم

و بخاطر خودم بخواد؟ چرا  نفر هست که من  هی نفر وجود داره که براش مهم باشم؟   هی
 !  شم؟ی دارم ذوق مرگ م

 ذوق مرگ شدن هم داره!   یآنتون ی... اره ابراز علقه اره

 ... دیشا

 اون لحظه کمکم کنه زنده بمونم!    تونستی بود که م یتنها حرف شاسد

  میدرد زندگ نیتر تجربه کردن وحشتناک نیودم! شاد بودنم در عوقت انقدر شاد نب چیه
 !بهیواقعا عج   نجایتا به ا 

 هم هست؟   یترب یعج زی مگه چ یآنتون  یابراز علقه  از 

 ... یهوشی شکمم و بعد از اون ب یرو یدست  یشد. حس گرما تراد یتنم ز  لرزش 

  *** 
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هام  پلک  ی. به سخت سوختیو شکمم م  کردی . سرم درد مدمیشنی رو نا واضح م صداها
 پلک بزنم.  یه   شدی و باعث م زدی چشمم م یباز کردم، نور تو  یرو کم

 شد!   یچ دمی فهمیم دی بخوابم، با خواستمی نم یول کرد یتنم درد م تمام 

شروع کردم به سر و صدا   اریاخت یهام رو باز نگه داشتم و از درد ناله کردم. بزور چشم به
 !  زدمیرو صدا م ی چرا آنتون دونمیخودمم نم یکردن ول

 . ستییی! من حالم خوب ناایب  یآنتون ؟ی آنتون -آنا

رنگ  ی و به روز نبودن ول ک ی ش یلیخ لی بودم، وسا یمشک دیاتاق با دکور سف  هی ی تو
  نیاتاق خشک شد، ا یگوشه یمشک  انویپ یاتاق رو قشنگ کرده بود. نگاهم رو یمشک

 بود که دوستش داشتم و دوستم داشت؟!   یاتاق مرد  نی بود؟! ا  یاتاق آنتون

 بهم ابراز علقه کرده بود؟!  مردمی م  یزیداشتم از خونر یاکه لحظه یمرد  همون

 بودم!   دهید می کل زندگ یبود که تو یاتاق نی تر  بایاگه اتاق اون مرد بود که به نظرم ز    

تخت نشست و دستم رو   ینزد. کنارم رو  ینزدم و حرف یاومد کنارم، حرف یآنتون باالخره
 گرفت.  

 زدم:  یحال ی بوده. لبخند ب خته یبهم ر صورتش

 شد؟  یشدم چ هوشیب ی وقت -

 : دیرو باال برد و بوس دستم

شلوغه  نجایلندن. ا  یتو  ،ییما   یاالن هم خونه ؛یبود  هوشی هفته ب هی -یآنتون
م پزشکه، اون گلوله رو از شکمت در آورد. آدولف هم بازداشت شد  , عمهکننی نم دامونیپ

حکم اعدامش اومد. حاال با   ی بودنش فور بیاز حد و تحت تعق شی ب یهاو بخاطر جرم 
 م؟ یکن کاری چ قهیعت

 گفتم: راشی جذاب و گ  یچشما ی تو رهیخ
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 !  میسپاریرو به موزه م قهیعت -

 و آروم گفت:  شوکه

 !!!  ؟ییچ -

 دستم گرفتم: ی همون لبخند سرم رو تکون دادم و دستش رو محکم تر تو با

و به  میر یم  نجایا از ا! بعدشم، میآنتون ارهیم  یگردبند نحسه! با خودش نحس ن یا -
  ی نطور یمارو بکشن؛ ا خوان یماست همه م  شیاون گردبند پ  یتا وقت  م،یکنی هرحال کار م
 !  زمیعز میمونی در امان م

 رو فشرد: دستم

 باشه. استراحت کن. -

عاشقانه   یلیخ اد،ی بلد نبود قر و فر ب پوشمیاش رفتم، پسر مشکدلم قربون صدقه ی تو
 !  کردی رفتار نم

 رفت تا استراحت کنم.   رونیاتاق ب از 

  یدفعه جا نیا  غ؛یشخمم با ت یرو  یهابجز زخم گهید  یادگاری  هیسقف نگاه کردم،   به
 گلوله!  

  *** 

 :دیکوب زیم  یمشتش رو رو   تیعصبان با

  اقوتیداده!  ل یرو به موزه تحو  قهی عت  ریآنا؟ اون فقط زنج یچ یعنی  یفهمی م -یآنتون
 !  دهیرو دزد یاصل

اش  شونه  یدست رو رفتمی زمان که به سمتش مزدم و همز  یآروم و مهربون لبخند
 گذاشتم:



 ی دود صورت 

 
170 

 

داره، بزار بدبخت   نینفر اقوتی اون  ست،ی! اصل مهم نزمی عز ستی باور کن مهم ن -آنا
 !  ستی دنبالمون ن  سیجز پل یو کس م یما از شرش خلص شد   نهیشه؛ مهم ا

زدم و با   ی نگاه کردم تا نظرش رو بگه که شونه باال انداخت، لبخند مرموز  کوپ یعمو ج به
 دوخت.   زیاشاره کردم. با خجالت و هول شده نگاهش رو به م  ایکتور یهام به و چشم

 !  میافتاد  یعروس هیشده بودم، فکر کنم    کردندی که رد و بدل م ییهانگاه  متوجه

سرش رو باال    یای ت. بعد از مکث طوالنو سرش رو گرف   دیموهاش کش  یتو   یدست یآنتون
 گفت:   ز یبه م رهیآورد و خ

 . یگی آنا، راست م یگ یراست م -یآنتون

دستش گذاشتم و لبخند دلگرم   یمبل و کنارم گذاشت، دستم رو رو   یرو رو  دستش
 زدم.   یاکننده

که پشت خط بود رو به  یبا کس  یبه دست وارد سالن شد و بعد از خداحافظ یگوش آرتور
 نشست:  کوپیو کنار عمو ج ،یمن و آنتون  یرو

رفتن به فرانسه جور شد! با واسطه حرف زدم، بهم بدهکار بود بجاش   یکارا -آرتور
 ور آب.اون  می بر کنهی کمکمون م

 چرخوندم: یآرتور و آنتون  نیبه شک نگاهم رو ب دو

 !  گه؟ی د مایاممم... با هواپ -آنا

 جوابم رو داد: سیپوکر ف یآنتون

 !  یقاچاق -

 خورده و بلند گفتم: کهی

 نهههه!!!   -
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  *** 

 یروز  ن یام انداختم و آروم آروم شروع کردم به قدم برداشتن. آخرشونه  یرو رو  امکوله 
 بود.   ومدهیدنبالم ن چکسی کمپ بودم و ه یبود که تو 

تر از  ... و درد! ترک کردن سخت یخستگ ،ییداشتم، تنها یخاص یحس افسردگ  هی   
 !  کردمی و مبود که فکرش  یزیچ

بود، چون... چون   یافرانسه فکر مسخره  میای ب یقاچاق  میبخوا نکهیاز اولش هم ا    
 رو از دست بدم!   نم یزتر ی باعث شد عز

 !  نمشی وقت نتونم بب چیه  گهید  دی... شادیشا

 ها خودم رو با فکر نابود کرده بودم، نابود  نابود! ماه   نیا  تمام 

 که دلم براش تنگ شده؟!   کنهی درک نم یچرا کس نجا،یا م یاومد ی کاش نم   

 لب:   ری شروع کردم به زمزمه ز  آروم

Mmm, baby, I don't understand this   

You're changing, I can't stand it   

My heart can't take this damage   

And the way I feel, can't stand it   

 اش نرفته بودم! هفت ماه بود خونه  آوردم،یم ادیبه   یآرتور رو به سخت یخونه  ری مس   

 مدت ناراحت بود.   نیا یلیاز تام جدا شده بود! خ چاره،یب آرتور

خود   قای دق ی. خب منظورم از کسومدهیدنبالم ن یکس نکهیناراحتم، دلخورم از ا  منم
 !  هیآنتون
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نکرده   یکار  چیاز دست دادم، چرا؟ چون اون ه با یرو همونطور که گفتم تقر  کومیج عمو
 هیمونده بود، گفته بودن   کوپی هم با عمو ج یآنتون یدنبالش نبود و عمه  سیبود و پل
 شد؟ ی رد و بدل م نشونیب یینگاها 

که به من گفته بود منتظر بوده   طورن یا  ین و آنتوناره درسته اونا هم ازدواج کرد خب
 کنه.  یمن ترک کنم بعد خاستگار

 شده!   مونی پش یعنیبعد هفت ماه  ومدهیکه االن دنبالم ن ییاز اونجا  و

ته   ی ول ادی به نظر م معنایمسخره که هرچند ب یه ینظر  هی  اس،ه ینظر هیفقط   نیا  البته
 . کنهیم  یدلمو بدجور خال

 : گفتیم  یکه به فرانسو  یپسر یاومد و بلفاصله صدا  ینیبوق ماش یصدا 

 برسونمت.   اینداره ب یاشکال  ب؟یب یگم شد-

 کنم قدم زدم    شریسرعتم رو ب نکهیبدون ا  نیبه زم  رهی نگاه هم نکردم و خ یحت بهش

 اومد و از رفتنش مطمئنم کرد.   نشیگاز ماش یصدا 

 . کردمی داخته بودم و اصل احساس گرما نمسرم ان  یهوا کله لباسم رو رو  نیا  ی تو

 گرم نبود.  ادیهوا ز  یتابستون بود ول یهااول 

 پوشم!  یپسر مشک ی... رنگ مورد علقه یرنگم دوختم، مشک یاستار مشکرو به آل  نگاهم

 هم آزاد شدم!    گهیزندان د هی باالخره ترک کردم؟ از   نکهیاز ا کنمینم  یاحساس شاد   چرا

خسته   یبودن به هر نحو یزمان از زندانبودن و هم  یعادت کردم به زندان گهید یدونی م
 شده بودم.  

 ... خونهم یتی یزندان

 بازداشتگاه...  یزندان
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 ...مارستانیت یزندان

 !!! یآنتون یزندان

    به نام "کمپ" آزاد شدم! یحاال هم که از زندان و

 و بخوابم.   رمیآرتور برسم تا بگ یزودتر به خونه خواستیبودم، دلم م  خسته

در   زنمی زنگ م یدر بود، پس چرا هرچ نیخلوت انداختم، مطئنم هم یبه کوچه  ینگاه
 !  کنن؟ی رو باز نم

 رو زدم.  هیدر همسا  زنگ

 بله؟  -

 رفتم:  فونیآ نیدورب یجلو

 ست؟ ین یآرتور ل  یمگه مال آقا  یساختمون کنار -

 اومد:  فون یزن  از آ یصدا 

  دشونویآدرس جد نجا،یا  ادیم ی دختر خانم هیرو فروختن، بهم گفتن احتماال  نجایا ر،یخ -
 بهتون بدمش.   امیدادن گفتن ب

  *** 

در  دم؛یکش نی در رو پا ره یو دستگ  دمی کش یاباز نکرد، هوف کلفه یدر رو زدم، کس  زنگ
 کمال تعجب در باز بود. 

شب شده بود حدودا ساعت هفت   گهیبود، د کیبه داخل قدم برداشتم، همه جا تار  آروم
 بود.   میو ن

 سالن رو روشن کرده بود.  یکوچه کم یچراغ تو  نور
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 به جلو برداشتم و در رو پشت سرم بستم:  یقدم

 ن؟ ی ! کجای! آرتور! آنتونیآها  -آنا

 : دمیکش یاخفه غیسالن ج یها المپ  ییهویروشن شدن  با

 !  نییییی ه -

فشفشه به دست داشتن آهنگ   ای کتوریبه همراه عمه و  کوپیو آرتور و عمو ج یآنتون
 .  خوندنی و متولدت مبارک 

بودن که من براشون مهم باشم و برام   یچشمام جمع شد، هنوزم چند نفر یتو  اشک
 !  رنیتولد بگ

دهنم گذاشتم و با شوق به جمع رو   ینشات گرفته بود دستم رو رو  یشاد که از  یبغض با
 به روم نگاه کردم.  

 به منم رو کرده بود؟   یزندگ

و بغلش کردم. اون هم مهربون و محکم بغلم   دمیپر  کوپیبه سمت عمو ج اقی اشت با
 کرد. 

 :دیاز چشمم چک  اشکم

 دلم برات تنگ شده بود... بابا!   -

نداشتم؛ داشتم؟! نه   یپدر گهی و از خودش فاصله داد. من که دبا بهت من ر کوپیج
امون رو به باد همه  یزندگ هاش ی بود که با وجود تموم مهربون ینداشتم، پدر من همون

 دادم!   لشیکه آخرشم به دولت تحو یکوفت یقه یعت  هیداد فقط بخاطر  

مرد بود که با وجود به خطر افتادن جونش و متنفر شدن ازش و گمراه   نی من هم یعمو 
 شدنم ازم محافظت کرده بود!  
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آرتور و عمه  دم،یجد یبابا  ،یجمع چهار نفره بود "آنتون نیمن هم یخانواده  تمام 
 " ا یکتور یو

 کنه.   دامونیکه اعدام شده پ یقاتل نکهی پنج نفره، بدون استرس ا  یخانواده  هی

 ! ی استرس چیه  بدون

 جمع بود!    نی که من آرامش رو داد هم یا خانواده 

 .  دیباری م  اقیگره خورد، از چشماش شوق و اشت ینگاه مهربون آنتون ی تو نگاهم

جمع شاد رو گذروندم. البته همراه با   هیکمپ باالخره   یها تنها بودن تو از مدت  بعد
 تولد!    یکادو

 افتادم.  NDAآهنگ  اد ی.  کردمی نگاه م هابودم و به ستاره  ستادهیبوم ا پشت  یرو

همه بل    ن یهاست؟ برادر مظلوم من، حقت نبود ااون ستاره   کیاالن پارسا نزد  یعنی
 . ادی سرت ب

  ینگاهم یشده بود ن رهیها خکه کنارم به ستاره  ی به آنتون ستاد،یکنارم ا   یکردم کس حس
 : دمیانداختم و دلخور پرس

 ! دنم؟ید ومدهیهفت ماه ن نی چرا ا -

 گذاشته بود.   ری تاث یلیخ یلیلحنم خ یتو  یریدلگ نیبودم و ا  ریدلگ ازش

 سکوت صداش بلند شد:  هیاز چند ثان بعد

  دمی ترسی ... مدمیترسیم  نمت،یاون اوضاع بب یتو  خواستمیو بگم... نمراستش  -
باور   خوام،ی ! آنا... من... من معذرت مینش تیدور تا فقط اذ یجا هی بدزدمت و ببرمت 

 !  ؟یبخشی و مبکنم! من  یکار  نی ممکنه همچ نمتیاون وضع بب ی اگه تو دونستمی کن م
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 از یاون حال بد بهش ن  یسکوت بهش نگاه کردم؛ هنوز هم قانع نشده بودم، من تو در
 بود.  ومدهین دنمید یبرا  یداشتم و اون حت

بود و   یکه نصفش صورت یکیش یبرد و جعبه  بشیج یدست تو دیرو که د  امره ی خ نگاه
 پام زانو زد و در جعبه رو باز کرد.   یرو در آورد. جلو  یمشک  اشگه ینصف د

   ست؟ی خواب ن نایا یعنیروش نگاه کردم؛  یکوچولو نیزده به انگشتر ساده با نگ بهت

 توهمه؟!   هیاش  همه نکنه

 بخت بشم!  انقدر خوش  تونستمینم وقت چ ی... من همن

برات انگشتر گرفته داره   نیچقدر به فکرته دختر! بب نیبب د،یام چکگونه یاز شوق رو  اشکم
 ! کنهی م  یازت خاستگار

 ! نگاه کن!  یو نصفش مشک  هیانگشتر نصفش رنگ صورت  یکن جعبه نگاه

 جعبه رنگ تو و اونه! مخصوص توئه! نیا

 شد:  رهیپر از اشکم خ یو جذابش به چشما  رایهمون نگاه گ با

 !  ؟ی دختر صورت یکنی کن من! با من ازدواج مآنا... دلبر خونه خراب  -یآنتون

از جاش بلند   یمثبت تکون دادم. با لبخند جذاب  یو سرم رو به نشونه دمیاشک خند با
 شد و انگشتر رو از جعبه در آورد. 

نگاه به    هیت. با شوق دستم انداخ یدستش گرفت و آروم انگشتر رو تو  یرو تو  دستم
 کردم.  یانگشتر و به نگاه به آنتون

 قلبش گذاشتم.   یمحکم بغلش کردم و سرم رو رو    

 آنا.   -یآنتون

 هوم؟  -
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 هام گفت: به چشم رهیآورد و خ رونیرو از بغلش ب سرم

 من دزدم تو هم که خب...   م، یباش یپدر و مادر معمول هی مینتون وقتچ یممکنه ما ه -

 ادامه دادم:   یرو بدون ناراحت حرفش

 منم که قاتل!   -

 خواست حرفش رو جمع کنه:  هول

 ناراحتت کنم!   خواستمینبود... نم نینه نه من... من منظورم ا  -یآنتون

 زدم:  یمهربون لبخند

و مادر   پدر ست ی ما قرار ن ه؟یچ یدونی اما خب م ،ی! ناراحتم نکرد یآنتون دونمی م -
بزارم دخترم هر   دمی م حی. ترجدمیم حی! من خاص بودن رو ترجمیباش یای عاد

پسرم مثل   دمیم  حیدردسر نندازه! ترج یبکنه و فقط خودش رو تو   خوادی م ییخرابکار 
! فقط  ستی قدارم بد ن! اون ؟ینیبی! منهبک  خوادی دلش م یباباش بد باشه، هرکار

خود   یول م یراه رو ادامه بد  نی هم ستی! قرار ننی بزنن، هم بیبه خودشون آس خوامینم
 دوست دارم!   یکه هست ینطور ی! من تورو همیآنتون میدی نم رییرو هم تغ  مونیواقع

 زد و موهام رو پشت گوشم زد.   یلبخند

اق،  ات هی   یتو یآرتور و آنتون م،یکه بخواب میزودتر رفت میخسته بود  ی لیکه خ ییاونجا از 
 اتاق.   هی یاتاق، من هم تنها تو   هی ی تو  ایکتور یبابا و عمه و 

زدم و خواستم   یلبخند  خوردی ها داشت حرص مکه بخاطر اتاق  یآنتون  یآور ادیبا ب   
 . دمیصحبت شن  یصدا  یوارد اتاقم بشم که از اتاق آرتور و آنتون

 که رفته بود آب بخوره پس مطمئنا آرتور بود.  یآنتون

 رو به در چسبوندم.   گوشم
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 ازدواج کنه...    خوادی م یآنتون ست،ین طشیفعل شرا کی ما  -آرتور

- ... 

 !  رم؟یبگ یروز عروس هی  یبا پسرم تو ی خوا ی نکنه م -آرتور

 ! کنمی صبور باش، مطمئن باش من ولت نم  کی ما -آرتور

نگاه کردم. پس آرتور   زدی در به آرتور که داشت با تلفن حرف م یالاز   یطانیلبخند ش با
 هم َپر؟  

 !  ستین ی کار خوب یفوضول -

 بود برگشتم.   ستادای که مشت سرم ا یخورده به سمت آنتون کهیترس و   با

 :یشگ یهم یشدم به همون آنا  لی خودم رو جمع و جور کردم و دوباره تبد  عیسر 

 بد بکنم!   یکه نخوام کارا  ستمین یمنم دختر خوب -

   انیپا

 ۱۴۰۰مرداد  ۳

  14:42 ساعت

 کلمه حرف   چند

که   یکه رمان رو تا آخر خوندن. مرس ییهااون دالور  یخدمت همه  دی و خسته نباش  سلم
 .  دیتا آخر رمان همراهم بود

که صرفا فقط    آنا رو کروئل انتخاب کردم تیمن عکس شخص  دیدونی که م همونطور
 . گهید ز یعکسش بود نه چ


