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  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 
 
 

 :مقدمه

 دریای. بود کرده پنهان را خود ابرها میان در عظمتش و زیبایی تمام با ماه بارید؛می باران

 ایزمزمه. دادمی آزار را گوشش سهمگین اییصد و کوبیدمی هاصخره به سخت را خود طوفانی

 . خواندفرامی خود سمتبه را او عجیب

 و درد از پشتش یتیره و بود شده روان بلندش و ژولیده موهای میان از عرق درشت هایقطره

 پیش از بیشتر داشت،برمی که قدمی هر با براقش و مشکی هایکفش. کشیدمی تیر نگرانی

 از ترنزدیک صدا کند؛می دریا وخیزجست به نگاهی. رفتمی فرو هاسبزه انمی والیِگِل درون

 . زندمی پچ گوشش زیر همیشه

 اشفانی جسم بعد، چندثانیه و کشانده خشمگین هایآب سمتبه را او نامرئی دستی... ناگهان

 هایآب از حجمی زیر شود،می جاری پوستش زیر عجیب آرامشی. رودمی فرو هاآب زیر به

 نوری سمتبه خمارش هایچشم و کرده حبس نفس. تپیدمی آرامیبه که قلبی و خروشان

 دریا قعر به ضعیف، نورِ سمتبه اطرافش، رنگارنگ هایماهی همانند. شوندمی کشیده ضعیف

 .خواندمی آهنگین آوازی و وارزمزمه صدا. کندمی شنا

 با اتومبیلی رنگی، هایحباب و هاآب یکِتارنیمه میان در. زنندمی برق عجیب هایشچشم

 و گرفته خیز سمتشبه. کندمی جلب را توجهش گرفتهلجن هایشیشه با گِل از پر پیکری

 .چرخدمی دورش کنجکاو و وارپری

 خود جای سرِ بود، شده کوبیده دیوار روی بر که محکمی میخِ همچون اتومبیل هایدستگیره

 از. بود شده جاساز اشریه هایتهته در که بود اکسیژنی آخرهای. کنندمی مقاومت و ایستاده

 اتومبیل درِ دنبالش، به و شودمی کنده جا از دستگیره. نبود مشخص چیزهیچ هاشیشه پشت

 هایآب میان در سخت و سفت جسمی. شودمی کنده جایش از آهنین درِ و شده باز آرامیبه

. کوبدمی اشسـینه به همیشه از ترهراسان و ترکممح قلبش و نشیندمی دستانش روی جاری
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  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 نگاهش خندان و خیره خالی،تو یدایره جفت یک و بود گرفته را لبخند جای که منحنی خطی

 .کردندمی

 *** 

  

 و داغ هایشعله و کشیدمی سرک کشیدهفلکسربه درختانِ میان از همیشه از ترسوزان آفتاب

 هراسان هایپچپچ و صدا از موجی. کردمی ساحل کنار در شدهعجم هایآدم یروانه را تیزش

 خود فوتی چند به کنجکاو و نگران نگاهی با چشم جفت چندین و گسسته هم از را فضا سکوتِ

 .بودند شده خیره

 هشدار تابلوی مانند کرد،می آشکار را جرم یصحنه که تیره و بولد هاینوشته با زردرنگ نواری

 هایکاله و مندقانون هایلباس با مرد چند تنها و بود برگرفته در را ممنوعه یطهمحو دورتادور

 . داشتند ورود یاجازه بود، شده کشیده شانپیشانی تا که ایتیره

 همچنان بود شده باعث اخیر هایکنجکاوی همان و بود داده چین را هابینی لجن، نامطبوعِ بوی

 .آیدمی محکمی هایقدم و بلند فریادی صدای. شوند معج ممنوعه یمنطقه هاینزدیکی در

 خبره؟ چه اینجا -

 ...بشید پراکنده! رالی؟ یمسابقه اومدید مگه -

 : توپدمی ناواردش همکارِ به وپاگیر،دست و کنجکاو جمعیتِ دیدن از کالفه و خشمگین مرد

 کنی؛ شرکت گلف ابقاتمس تو بری بهتره دربیاری، وپابازیدستبی خوایمی اگه! پسر هی -

 !نیست عرضهبی هایآدم جای اینجا

 صدای و شده رد مردم میان از استوار و بلند هایقدم با و خوردهگرهدرهم ابروهای با سپس و

 موهای یکدست سفیدی. زندمی گره هم در را کنجکاو مردمِ وپایدست کمی خشمگینش غرشِ

 هردونفر. دادندمی عمر گذر از خبر داشتند، ارقر چشمش هایگوشه که ریزی هایچین و شقیقه

 از هنوز زمین. شوندمی نزدیک ممنوعه یمنطقه سمتبه و کنندمی رد تندیبه را سرباالیی

 . بود آلودگل و خیس قبل شب بارانِ
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  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 خورده تابوپیچ یکدیگر به که هاییاخم و شخصی لباس در پوشیده مردِ دیدن با جوان سربازِ

 و داده تکان سر برایش مرد. کوبدمی پا خورده،خیس زمینِ به توجهبی واررساست بودند،

 پسر شود؛می خیره واردشتازه همکارِ مرددبودن به سکوت در و شودمی رد نوار زیر از آرامیبه

 به وارکودک و کردمی سِیر هایشکودکی در هنوز انگار غریبش،وعجیب پوشش با که جوانی

 .پیچدمی گوشش در فریاد صدای. بود حرکت در غریبه جمعِ میان در ترشبزرگ دنبال

 .کنید عجله هابچه -

 !وراین از -

 .نشاندمی لبانش روی محوی لبخند آرام، ایزمزمه

 !رسیده لعنتی؛ اوه -

 را درشتش هایچشم خورد؛می چین غضب به اشپیشانی و بینی و کندمی جمعیت به نگاهینیم

 جمعیت گوش به که است بلند قدریبه صدایش. غردمی سرباز تریننزدیک هب و کندمی غره

 .برسد نیز حاضر

 !نکردید؟ جمع رو وضعیت این هنوز شما! هااحمق -

 !بیچاره کارآموز اندازد؛می اطرافش به واریبیچاره نگاه و ایستدمی سیخ همکارش

 اطرافیانش تندوتیزی از. برندمی مهجو جمعیت طرفبه افراد، از تن دو همراهبه جوان سربازِ

 صحنه به قدمبهقدم و کرده قفل سرشپشت را هایشدست رضایت با برد؛می ـذت*لـ

 .شودمی ترنزدیک

 و پوشیده لباسی با دونفر و شده ایجاد والیگل و هاسبزه میان پهناوری و بزرگ تقریباً گودال

 پوسیده هایدنده میان از را والیگل ،مخصوص هایفرچه با و شده خم اسکلت روی سفیدرنگ

 . کردندمی خالی برداشتهترک و

  

 کوتاه موهای به دستی کالفه. بودند رفته فرو هاگِل درون نیمه تا مرد یخوردهواکس هایکفش

 :پرسد می و کشدمی پشتشکم و

 شده؟ حفظ خوب -
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 لبش یگوشه یشخندین. رود می جلوتر کنجکاو و کند می باز را دفترودستکش کارآموز

 نبود چیزی شغل این بیاموزد؛ نکتهبهنکته را چیزهمه و برود پیش خودش تا گذاردمی. نشیندمی

 رویش پیشِ و بود راه اول هنوز جوان پسرِ! باشد داشته گوش پشت مدادِ و دفترچه به نیازی که

 کوچک بازیِپارتی مانه اگر و آمدنمی دستبه تئوری ایتجربه هیچ. داشت قرار طوالنی راه

 سن این در وگرنه! نبود جنایت جمعِ میان و پایگاه در پسرک این جای وجههیچ به شدنمی اجرا

 .گرفتن کارآموز به چه و

 نزدیکش زد، می داد را عنوانش که کارتی و رنگکرم سرتاسر فرم لباس با بلند قد نسبتاً مردی

 جلب را اشتوجه نگریستمی را اطراف یزت که ریزش هایچشم و گندمگون پوست. آیدمی

 نگاهِ. دادمی نشان خشن حدی تا و جدی را صورتش محکمش فک و نازک هایلب. کندمی

 سر کمی احترام با. دهدمی قرار هدف بود، رفته فرو الیوگل در حدی تا که را اسکلت عمیقش

 :کندمی باز لب و کند می خم

 .کنیممی رو تالشمون یهمه داریم ما همگیِ ماا قربان؛ شده رها که وقته خیلی -

 نمایان کامالً دنده چند هایشکستگی و جمجمه هایترک. خزدمی هادنده درون به فرچه باز

 .بود

 حدس بود، همراهش که ایپوسیده و قدیمی کالهِ و گیجگاه استخوون و جمجمه سایز از -

 .مرده یه که زنیممی

 و بود شده سفیده حد از بیش پسرک صورتِ. کندمی ارآموزشک یروانه را تیزش نگاهنیم

 در چشمش هایمردمک درون عمیق ترسی. زدندمی بیرون کاسه از داشتند انگار هایشچشم

 .بودند دشوار برایش هادیدنی هضم هنوز و بود زدنپرسه حال

 پسرک زار حال به دلش ایلحظه. دارد پیش در را طوالنی راه که کندمی کیدٔ  تا دل در هم باز

 رضایت فرزندش انتخابیِ شغل از هیچ پسر مادرِ داشت خاطر در که جایی تا. سوزد می

 .نداشت

 .شده فوت زمانی چه دقیقاً نیستیم مطمئن -
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 هنوز هایشچشم و آیندمی دهانش جلوی هایشدست است، هدفبی و سست هایشقدم

 .شنودمی را زدنش عوق صدای. است زمین روی یپوسیده اسکلت یخیره

 .باشه افتاده اتفاق این پیش یدهه یه به نزدیک که کنیممی فکر هاموندیده طبق اما -

 روی مرد هوشیارِ و تیز نگاه. شودمی رویشروبه شخص معطوفِ نگاهش متفکر و متعجب

 :کندمی زمزمه متعجب. دهد.می جوالن صورتش

 !دهه یک -

 .درسته -

 جاری رویشروبه که ایصحنه دیدن با. کندمی جلب را را دو هر هتوج زنیهم به حال صدای

 نداشت رو به رنگ پسرک. دهدمی تکان سفٔ  تا از سری و خوردمی پیچ هم به هایشاخم شد،

 فریاد و کرده خالی آنجا هایآدم و اسکلت نزدیکی در جایی را نبود و بود اشمعده در هرچه و

 . بود درآورده را همه معترض

  

 از نیمی روی بلندش قامت یسایه. شودمی ترنزدیک اسکلت به مرگ، به رو پسرکِ به توجهیب

 .کندمی براندازد را هااستخوان روی ریز هایترک و شکستگی متفکر. افتدمی اسکلت

 نشده؟ مشخص هنوز فوت دلیل -

 کنندهخیره برقی آفتاب نور زیر روشنش هایچشم. گیردمی باال سر اسکلت کنار در نشسته مرد

 یعالقه همیشه کارکشته جیمزِ. زندمی آشنایی ینشانه از حاکی لبخندی دیدنش با. داشتند

 یپوسیده هایاستخوان با بازی. دارد جنایی معماهای حل و کردن قبر نبش به ایویژه

 خطاب «جانی» یا «دیوانه» را او همه و آمدندمی حساب به اشسرگرمی از جزئی هااسکلت

 در عجیبی طرز به جیمز اما داشت؛ اعتقاد او بودنِ دیوانه به نیز برگمن خود شاید. کردندمی

 !درخشیدمی ستاره یک مانند هاموریتٔ  ما میان

 خیس را اششده خشک هایلب زبان با و داردبرمی دهان روی از را سفیدش ماسک جیمز

 باز لب بود، صدایش تُن همراهِ همیشه که هیجانی و شور با. بود براق و مرموز نگاهش. کندمی

 :کند می
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 مونایده خالفِ اینکه مگر رسیده، قتل به زیاد احتمال به ش،جمجمه شکستگی به توجه با -

 .کنیممی اعالم گیرینمونه و آزمایش از بعد رو نهایی ینتیجه ولی بشه؛ ثابت

 .دیوانه جیمزِ برای جدید بازی یک یعنی این و

 کنید؟می منتقلش کِی -

 :دهدمی پاسخ محکم ملٔ  تا اندکی با و کندمی خم سری کنارش شخصِ

 .بشه منتقل 7 شماره پایگاه آزمایشگاه به سرعتبه رسیده دستور -

 .برگمن جناب قربان قربان، -

 و پریده ورویرنگ با سرباز. چرخدمی آمد،می سمتشبه که سربازی سمتبه حرفبی نگاهش

 .کندمی کارآموزش به ایاشاره دست با و گیردمی نفسی. شودیم نزدیک خسته نگاهی

  کنم؟ کارشچی میشه؛ بیهوش درد شدت از داره نیست؛ خوب اصالً حالش پسر این قربان -

 را عذرش زودیبه وگرنه کند عادت احواالت این به باید. اندازدمی کارلوس به نگاهینیم

 .خواستندمی

 .رتسرکا برو تو نیست، مشکلی -

 به برگمن. کندمی اجرا را فرمان حرفبی سپس و اندازدمی کارلوس به نگاهینیم مردد سرباز

 :زندمی لب محوی لبخند با و شودمی خیره منتظرش نگاهِ و دکتر

 ...دکتر بینممی پایگاه آزمایشگاهِ تو رو شما من پس -

 ادامه مندیرضایت بخندل با و اندازدمی رنگشطوسی پیراهنِ جیب روی کارت به نگاهی

 :دهدمی

 .لوپز دکتر -

 .کنید صدام فرانسیس میشم حالخوش لوپز، فرانسیس فرانسیس، -

 که ارزشمند و توانا محققی. بود رسیده گوشش به لوپز یآوازه قبالً. دهندمی دست مردانه

 .باشد دیوانه جیمزِ برای خوبی همکار توانستمی

 .فرانسیس ابِجن بود خواهد افتخار باعث و -

 .سخته کمی مردمش و شهر با هماهنگی شدم؛ منتقل بورنموث به تازگی به من -
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 .پاشدمی رویش به گرمیدل لبخند

 !هازن مخصوصاً هستند، چهرهخوش و استایلخوش واردِتازه یک پذیرای همیشه مردم -

 تند قدم سمتشبه و کرده تندی خداحافظی اش،بیچاره کارآموز نزار حال دیدن با سپس و

 توانست می که روزی و بود بر سر حوصله و بیکار روزهای آن از برگمن برای امروز. کندمی

 غرشی با و گیردمی بازویش زیر دستی. کند آشنا بیرون واقعیِ دنیای با را واردشتازه همکار

 .کشاندمی ماشین سمتبه را او لب زیر

 شدی؟ سیر جونت از! کردی؟ که بود کاریچه دیگه این احمق یپسره -

 بود، قراربی کارلوس. دهدمی فشار گاز روی پا و کندمی هدایت اصلی اتوبان سمتبه را ماشین

 اخیر هایصحنه اشبسته هایپلک پشت همچنان و گذاشته بخارگرفته یشیشه روی سر

 . شدمی تکرار

  

 بهتره؟ حالت -

 پس شده؛ حاضر ایصحنه سر بر که بود شاول یدفعه. دهدمی تکان سری حالبی کارلوس

 .باشد زودگذر و عادی باید احواالتی چنین داشتن

 !دراومدی من و خودت خجالت از خوب اونجا. باشه خالی باید شکمت -

 زمانیِ فاصله با و بود نکرده درک را موقعیتش هنوز انگار. است حیران و مات کارلوس نگاه

 پسرک گردن بود، قرار که گردنیپس خیالبی افتد؛می که خودش اوایل یاد. زدمی پلک زیادی

 .شودمی کند، سرخ را

 سپس و کرده هدایت اتوبان از ایگوشه را ماشین و کرده خیابان سوی آن به ایاشاره برگمن

 .کشدمی را دستی ترمز

 نکنم کرف داری، دادن انجام برای که کارهایی و پایگاه به رسیدن تا. بخوریم چیزی یه بهتره -

 .کنهمی اذیتت جوراین تمعده بخوری؛ غذا کنی وقت
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 خیال بود، نزده حرف او با احوالپرسی حین صبح امروز و گوشی طریق از پیش روز چند اگر

 و است هم زبانبی زد،می موج حرکاتش تکتک در که ناواردی بر عالوه پسرک که کردمی

 .است کرده انتخاب زیردستش عنوانهب را پسرک این او کردنِمسخره برای فرمانده

 .خواممی نوشابه با کباب برگر یه من -

 .قربان ندارم اشتها من -

 زردش ورویرنگ. داشت دنبال به خفیفی لرزش و بود آمده بیرون گلویشته از صدایش

 .آمدندمی نظربه چسبناک و خیس عرق از پرپشتش موهای و بود پابرجا همچنان

 بود اولت یدفعه! پسر کن جمع رو خودت نمیره؟ پایین گلوت از غذا دیدی اسکلت چون چرا؟ -

 ریزیخون و خون قتل، یصحنه با که هستم روزی دیدن مشتاق! هوف نگفتم، بهت چیزی که

 !گرفته آدمیزاد خونِ رو دورت و میشی مواجه

 با و زده خندیپوز بودند، شده اشخیره فراخ که هاییچشم و پسر یپریده ورویرنگ دیدن با

 :کندمی باز دهان عمیق غرشی

 ...بری بخوری، استخوون سوپ کنم مجبورت اینکه از قبل بهتره -

 حالت و آخر نگاه دیدن با. پردمی بیرون به کارلوس برسد، اتمام به اینکه از قبل حرفش

 رهایرفتا و مظلوم یچهره. خنددمی آرامیبه ناخوداگاه زد،می موج صورتش در که تهوعی

 .بود نشسته برگمن دل به آرامش

 حضور آرامشش از پر و کوچک اتاق و پایگاه در دیگر ساعتی رفتندمی پیش طورهمین اگر

 . آمدمی حساب به دومش یخانه آنجا. داشتند

. بود داده وتارتیره هوایی و باران به را خود جای سوزان هایاشعه و آفتاب که شدمی ساعتینیم

 ناسازگاری سرِ هواوآب. بود گرفته بازی به را اتوبان کنار درختانِ و وزیدمی تندی نسبتاً باد

 . شدمی آوار مردم سر بر آسایشسیل بارانِ گاه و کردمی عرق خیسِ را آدم آفتابش گاه داشت؛

 عبور کنارش از سرعتبه هاماشین گهگاهی. اندازدمی هاماشین آمدورفت به نگاهی جوان پسر

 خیابان عرضِ از و کرده سر به را سفیدشوسیاه یچهارخانه سویشرت کاله کارلوس. کردندمی

 .دهدمی جدید مشتری آمدن از خبر رنگطالیی یزنگوله درآمدن صدا به. گذردمی
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 دریافت را هاسفارش چوبی یبامزه هایپیشخوان پشت نفر سه و بود خلوت نسبتاً کافه

. کندمی بهتر را کارلوس حالِ کمی شدمی پخش که الیتی آهنگ و تیسن کامالً محیط. کردندمی

 نشسته نفری چند رنگی چوبیِ و کوچک هایصندلی روی. پیچدمی مشامش در گل خوشِ بوی

 کافه دیوارهای. بودند شده زیبایی و کوچک هایگلدان مهمانِ رنگ،ایقهوه و گرد میزهای و

 هاپیشخوان طرف دو در ستون دو و کرد تماشا را یرونب شدمی راحتیبه و بود شیشه سرتاسر

 دو پشت. بود آویزان هاآن از رنگیطالیی کوچکِ هایزنگوله و بودند شده کاری آینه زیبایی به

 المپ که چوبی مانندستاره لوستر و رنگی هایچراغ به را نگاهش و ایستدمی حرافی دختر

 . آیددرمی صدا به هم باز آویز. دوزدمی ،بود داده جای خود میان را پرنوری و بزرگ

  

 به تحقیر سر از نگاهی و نیشخند با همراه که شنودمی کنارش از را زیبا و جوان پسری صدای

 .بود زده زل پیشخوان پشت دخترک

 !تاد خانمِ دیدار مشتاق -

 این وجود با او. آمدمی نظربه لطیف و ظریف بسیار شود؛می متعجب جثه ریز دخترک دیدن با

. بود برگرفته در را صورتش نصف که داشت چشمانش روی ایگنده دودی عینک وهواحال

 رنگشسرخ و درشت هایلب و رسیدمی کمرش گودیِ تا اشبافته و رنگخرمایی و بلند موهای

 .بودند شدنله حال در هایشدندان فشار زیر

 خانم؟ دختر ندیدیم رو هم چندوقته -

 یک. باریدمی نفرت و تحقیر کلماتش تکتک از و کردمی نگاه دختر به باال زا آبی چشم پسرِ

 طرف از پاسخی منتظر و خیره اشکنندهدیوانه استایل آن با و کرده جیبش یروانه را دستش

 و سفید هایدندان میان از لطیفی صدای و کندمی کج سری پیشخوان پشت دختر. بود دخترک

 .آیدمی بیرون دستشیک

 !ساعت 8 و روز 778 -
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 از دوری ی لحظهبهلحظه آمار! است مجنون انگار دخترک. گویدمی زیرلب آرامی «اوه»

 اشزندگی اهمیتبی افراد از دوری خاطربه کسی وگرنه است مطمئن. دارد را اشـوقه*معشـ

 .شماردنمی را هاساعت و روزها

 بگید؟ رو سفارشتون میشه حاال -

 !لطفاً میگو، گربر ستِ کاپل یه -

 عنوان را سفارشش آرامیبه. شودمی پرت پسر و دختر از حواسش رسدمی که خودش به نوبت

 در بلندی نسبتاً غرش صدای. دهدمی تکیه پیشخوان نزدیک ستون به دستبه گوشی و کندمی

 به و گرفته اشموردعالقه بازی و گوشی یصفحه از را نگاهش آرامیبه پیچد؛می گوشش

 پشت مرد. دوزدمی چشم بود، وخمپرپیچ هایسیبیل با اندام درشت مردی که صدا احبص

 .بزند حرف او با آرام کرد می سعی و بود ایستاده دخترک سر باالی پیشخوان

 .بیار درش میگم بهت -

 . بود غریدن حال در پیوسته هم به هایاخم با و شده خم دختر صورت روی تقریباً

 .زنهمی هم به رو هامشتری حال داره -

 ترنزدیک پیشخوان به بحث، یادامه شنیدن برای کنجکاو شود، می بلند که دختر صدای

 .شودمی

 !خورهمی هم به حالشون هم ببینن رو من هامشتری اینکه بدون -

 توجه دختر بلند «هه» صدای شود،می برداشته دخترک چشمان روی از شدتبه رنگتیره عینک

 در درست دختر چرخش یک با که بود ایستاده نزدیکشان قدری به. کندمی جلب را نفر چند

 قرار میانشان که چوبی میز حیف. گرفتمی جای ـوشش*آغـ درون شاید یا و اشقدمی چند

 !داشت

 غرزدن حال در زیرلب و انداخته گل هایشلپ. لرزیدمی هایشپلک و بود بسته هایشچشم

 خمـار و درشت چشم جفت یک شدن باز با ناگهان که بود او یامزهب حرکات محو قدری به. بود

 .ماندمی حیران و شودمی کنده جا از قلبش
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 بسته نقش هایشپلک پشت که سیاهی خط و دارتاب بلند، هایمژه با کنندهخیره هاییچشم

 هایرنیهق. بود کرده ترنشیندل و زیبا صدهابرابر را هاآن هایشچشم عسلی طوسی رنگ بود،

 .بودند عسل هایحفره از پر چشمانش درشت

 بارچندین دختر، خاصِ یچهره از متعجب و داده قورت را دهانش آب دختر صدای شنیدن با

 .زندمی پلک

 زدی؟ زل من به چرا -

 کنی؟می نگاه چی به داری! پسر هی -

 .باتوئم کری؟ مگه! هی -

 : زندمی لب حیران

 !بله -

 :غرند می سرخش هایلب و زنندمی برق فرمشخوش و رنگی هایچشم

 کاسه از رو هاتچشم تخم قاشق با یا ـرون؟*چـچشم یمرتیکه هاتچشم تو کنم فرو میله -

 ! کنم درست سوپ باهاشون و دربیارم

 هایشچشم به دستی. پردمی جایش از و آیدمی خودش به دخترک مستقیم تهدید با کارلوس

 .بود کرده مورمور را بدنش دخترک ایهگفته حسِ. کشدمی

 ...قصدِ من خانم، سفمٔ  متا اوه، -

 رنگبی کمکم سرخش هایلب. ماندمی ناتمام دخترک یپریده ورویرنگ دیدن با حرفش

 .زندمی برق اشک از چشمانش یکاسه و شدندمی

 !شد؟ چی هی، -

 مانندش صدف هایدندان خوردن هم به صدای. لرزید می سرتاپا پیشخوان به چسبیده دختر

 .کشدمی جلوتر را خود نگران و هول کارلوس. آمدمی

 ...دختر هی! بهت نگفتم چی که من -

 .رسدمی کارلوس گوش به درمیانیکی نامفهومش هایزمزمه

 !نه نباید، اون اون، -
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 .کوبدمی کافه هایشیشه به را خود بیشتری شدت با باران و غردمی آسمان

 .میگو برگر ست کاپل یه. کنید چک لطفاً حاضره، تونسفارش آقا -

 .زندمی دودو دخترک هایچشم

 .اینجاست اون نمیشه، نه، -

 .کندمی لمس را دخترک بازوی آرامیبه

 ...جوان خانم خانم؟ دختر -

 خشک خمیده حالتِ همان در حیران آبی چشم پسرِ سمتبه دخترک ناگهانی خیزش با

 :گویدمی لرزان صدایی با و پیچیده پسر مچ دور کوچکش هایدست. شودمی

 .بمون بیشتر دقیقه سه فقط دقیقه، سه -

 !کنی؟می کارچی -

 .اِدی بیشتر دقیقه سه فقط کنم، می خواهش -

 :غردمی اطرافیان هاینگاه از عصبی و خشمگین و کشدمی عقب را دستش پسر

 .کن ولم شده؟ چت تو -

 یقطره چند و لرزیدمی صدایش. شودمی بازویش آویزان انپیشخو پشت از سختیبه دخترک

 .بود شده روان چشمش یگوشه از اشک درشتِ

 .برو بعد و بمون دقیقه یک دقیقه، یک فقط پس -

 و کردمی نگاهش لبخند با نامزدش خیابان طرفآن. اندازدمی کافه بیرون به نگاهی پسر

 طعم و کرده خود مال را او زیبا مراسمی در که دبو قبل ماه. کشیدمی را انتظارش صبرانهبی

 .بردمی دختر صورتِ جلوی تا را سرش و کشیده عمیقی نفس عصبی. بود چشیده را خوشبختی

  منه؟ نوبت حاال و بود مادرم قبل یدفعه چیه؟ هاحرکت و رفتارها این نیست، خوب حالت تو -

 به خیره اِدی. بودند شده خیره دو آن به همه. کشدمی درهم را هایشاخم اختیاربی کارلوس

 :زندمی لب دخترک زیبای هایچشم

 بزنم بهت حرفی اینکه بی چرا دونیمی کردم؟ ولت چرا دونیمی! تاد خانمِ نکردی تغییر هیچ -

  برنگشتم؟ وقتهیچ و کردم رها خیابون تو رو تو
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 بیرون دخترک ظریف انگشتان میان از را بازویش بلندی نسبتاً فریاد با و زندمی پوزخندی

 :کشدمی

 فهمی؟می رو این ای،شده نفرین تو. تاد ژانت میاری بدشانسی همیشه و ایدیوونه تو چون -

 

 با جوان پسرِ. کردمی نگاه را او ناراحت و پریشان ژانت و زدمی نفسنفس عصبانیت با اِدی

 .دهدمی تکان ژانت جلوی را انگشتش هشدار

 !احمق یدختره نشه پیدات هستم که جایی دیگه امیدوارم ...امیدوارم -

 کرده عادت اطرافیانش تمسخرآمیز نگاه و پچپچ به دیگر ژانت. آیدمی کافه در شدن باز صدای

 . کندمی نگاه پسر رفتن به رنگبی ایچهره با ناامید. بود

 و پذیردل و گرم زهاییرو بود، گذرانده را خوشی روزهای او با داشت، دوست روزگاری را اِدی

 و شدند جدا هم از روز آن رسوایی و مادرش مرگ از بعد اما کننده؛گرمدل و خوب اتفاقات از پر

 «آه»... حاال ولی بود؛ بـرده دیوانگی مرز به را او جوان، دختری با اشآشنایی خبر بعد ماه چند

 یلبه به را او تندش هایقدم. کندمی نگاه رفتنش به. کندمی پایین و باال را اشـنه*سیـ تلخی

 برای دلش تنها حاال و بنددنمی گذشته خاطرات به دل وقتهیچ او. کردمی نزدیک پرتگاه

 .سوزدمی او جوانیِ

 ناامیدانه هایشچشم و رسدمی گوشش به هاشیشه سمتبه مردم گرفتن خیز و فریاد صدای

 او از دقیقه سه تنها او. کندمی فرار اشتهبس هایپلک زیر از اشک ایقطره شوند،می بسته

 !بود خواسته فرصت

 ماشین صاحبِ. دودمی بیرون سمتبه برگر، کافه بیرون در سهمگین صدای شنیدن با کارلوس

 نورهای و کافه هایچراغ. بود شده خیره رویشروبه یصحنه به ناباور و شده پیاده سنگین

 .بودند کرده نروش را اتوبان وسطِ هاتیربرق ضعیفِ

 !خدایا اوه، -

 شد؟ چی -

 !افتاد؟ اتفاقی چه -
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 روی النا. شدمی شنیده خیابان طرفآن از مدلش و داشتنیدوست نامزد النا، فریاد و جیغ صدای

. کشیدمی جیغ تنها و بود شده خیره همسرش یگرفتهخون هایچشم به و نشسته خیس زمینِ

 را هاخون باران. بود کرده آلودخون را سفیدش یراهنپ و شده روان اِدی سروصورت از خون

 .بود شده گم جمعیت یهمهمه میان النا هایهقهق. بردمی خود همراه و شُستمی

 .مرده حتماً -

 .بیچاره پسرِ -

 گوشش کنار را همراهش گوشی و دودمی جنازه سمتبه اتوبان طرفآن از که بیندمی را برگمن

 ماشین پشتِ از هاماشین. دهدمی تکان سری اخم با و گیردمی را پسر نبض. دهدمی جای

 آمده بیرون هایشاناتومبیل از هایشانکنجکاوی ـای*ارضـ برای هاخیلی و کشیده صف سنگین

 .بودند

 ایگوشه به کارلوس. اندازدمی جانش به لرز سردی باد و شکافدمی هم از را آسمان غرانی رعد

 پسر همان او انگارانگارنه. کندمی نگاه بود، شده فوت درجا که پسری و جمعیت به و خزیده

 .بود کرده تحقیر همه جلوی را او و کشیده فریاد دختری سرِ بر که بود کافه داخل زیبای و جوان

 آن با تاد ژانت. شود می دخترک یخیره نگاهش کافه، هایشیشهپشت از و چشم یگوشه از

 پیشخوان پشت سرد ایچهره با و آرام دخترک! اشکنندهخیره و ازیب حد از بیش هایچشم

 .بود شده خیره اینقطه به و ایستاده

 !چشه؟ دختر اون! دختر اون -

 !گیردمی جای هایشچشم روی دیگری رنگِتیره و گرد عینک

 *** 

  

 روشن کمی ختهسونیم هایچراغ را فضا سیاهیِ. رودمی باال را هاپله تلوتلوخوران و آرامیبه

 شده آب خیسِ رویپیاده همه آن با اش،شدهبافته موهای و باریدمی نمکنم باران. بودند کرده

 .کندمی پر را گوشش پرآب و سرد زمین با هایشکفش سایش صدای. بود
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 کرد؛می عوض را خانه درب باید دیگر روز چند. شودمی باز داریخش و آرام صدای با درب

 ماهی یک را اشخانه یپنجره هایشیشه. آمدنمی کارش به آن یبادکرده و یمیقد چوبِ دیگر

  برسد؟ کوچکش یخانه به کمی کردمی وقت کِی. بود نکرده پاک که شدمی

 ایخانه. شودمی خانه وارد و داردبرمی پوسیده طنابِ روی از تکتک را آبش خیسِ هایلباس

 ! بس و بود خودش پذیرای تنها که کوچک

 . اندازدمی دستش جلوی هایعسلی میز از یکی روی را هالباس و کندمی روشن را هاچراغ

 پیش ساعتی از دلش. دهدمی صدا تاکتیک ساعت یعقربه رود،می یخچال سمتبه

 با قدیمی یبرگه. کشدمی پدرش قدیمی و خوانا خط به دستی. کشیدمی فریاد را اشگرسنگی

 را آن بارها شب و روز و چسبانده سفیدش و کوچک یخچال روی هک رنگتیره هایلکه

 ذهنش در بارهزاران را این بود، «سخت جان» او آری،« .میردنمی هرگز! سخت جان». خواندمی

 .شکستمی خود در برابر چندین و کردمی ییدٔ  تا

. بود رسیده سیری یمرحله به دیگر گرسنگی از اندازدمی هادونات و شیرکاکائو ردیف به نگاهی

 فیلم تکراری، نوارهای میان از. رودمی هایشفیلم یقفسه سمتبه و داردبرمی شیرکاکائو یک

 زیادی کرد؛می عوض را اشباتری باید شود،می درگیر کنترل با و کندمی پیدا را موردنظرش

 .بود کرده کار برایش

 نور هایاشعه زیر رنگشطالیی وهایم. کندمی پر را ویتی سیاهِ یصفحه جوان مرد یچهره

 ستودنی و جذاب حد از بیش را اشچهره اش،تیره آبی هایچشم و برنزه پوست و درخشیدمی

 لبخندهای و زدمی موج اشچهره خطوط در که ظرافتی کنار در زیبایی همهآن. دادمی نشان

 کامل پکیج یک با جذاب دمر یک را او کرد،می نمایان سخاوت با را درشتش هایلب که ملیحی

 .دادمی نشان

 میزهای و زیبا و سرسبز هایگل از پر ایکافه در پرشوروعاشق پسری نقش در براک جونیور

 .کردمی نگاهش خیره و نشسته بانمک دخترکی رویروبه ای،شیشه لوکس

 شتانشانگ طنازی با دخترک. بود حفظ از را هایشدیالوگ تکتک که بود کرده نگاهش قدرآن

 جونیور. کندمی هایشچشم یروانه نازکی بغض و کشدمی دارشحالت و بلند موهای میان را
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 ساعت. شودمی خیره اشـوقه*معشـ به متفکر و گذاردمی ایشیشه میز روی را هایشدست

 آرام و بم صدایش. بود کنندهخیره اششدهمشت هایدست و قوی مچ دور رنگاینقره مچی

 را دخترک اجزای تمام. خوردمی وتابپیچ نگاهش آبیِ در که خاصی حالتِ با هایشچشم و بود

 .گذراندمی نظر از

 هانا؟ شده چیزی پریشونی؟ انقدر چرا -

 :چیندبرمی لب گیردل و ناراحت ژانت

 ؟!چیزی -

 :کشدمی عمیقی نفس

 .شده چیزی واقعاً -

 جاجابه مبل روی. کردمی نگاهش الٔ  سوپر و خیره رنگ،سیاه ویِتی درون از براک جونیور

 . دهدمی قرار دستانش زیر را چهاررنگش بالشِ و شودمی

  

 ـزش،*آمیـتحقیر هاینگاه. گیرندمی جان ذهنش در گذشته ساعتِ چند ناخوشایند هایصحنه

 که خونی و هوا در چرخشش سپس و بود سوزانده را جانش عمق تا که هایی حرف و فریادش

 اشدوره پلیس هایماشین که گذشت چقدر. بود کرده رنگی را دوختشخوش و سفید پیراهن

 یاد به چیزهیچ دیگر. گذاشتند برانکارد روی را آلودشخون جسم زمانی چه و بودند کرده

 به که بود آخرینی بودند، شده روان اشپیشانی از از خونی هایقطره و آخرش نگاه. نداشت

 .دید چشم

 نگاه را او حرکتبی جونیور. دوزدمی چشم ویتی یصفحه به و گذاشته بالش یرو را اشچانه

 :شکند می را خانه مطلقِ سکوتِ سرد و مات صدایش. کرد می

 سختیبه. مشده کار مشغول تازگی به که ایکافه توی دیدمش، ساعت 8 و روز 778 از بعد -

 کمی اون صاحبش،. بمونم هم ور شب شیفت اوقات گاهی مجبورم و کردم پیدا رو کار اون

 .گیرهمی ایراد من کارهای یهمه به همیشه گیره، سخت

 .شودمی فرمششخو هایلب قابِ پوزخندی
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 به رو خودم آویزون احمقِ یه مثل من میره که هرجا کردمی فکر اون! بود تصادفی عجب -

 فریاد سرم اون. بود متنفر من از چقدر فهمیدم امشب. میشم خراب سرش و رسونممی اونجا

 !ندارم دوست رو احساس میزانِ این من و بود خودم به نفرت از پر نگاهش زد،

 .گیردمی نفسی

 ...اون اون،. مشده نفرین من من،. میارم بدشانسی من گفت گفت، -

 در کرده خوش جا بغض کنترل برای لرزانش و عمیق هاینفس دهد،می آزار را گلویش بغض

 .کشدمی هایشچشم زیر نمِ به دستی و شودمی جاجابه کمی. بود گلویش

 .احمق یپسره بدشومه، خودش خودش،! ستمسخره چقدر چقدر، من، خدای -

 .زندمی موج صدایش در نازک بغضی

 بود؟ زیادی هم دقیقه یک رفت؟ چرا نداد؟ گوش چرا. بمونه دقیقه یک حداقل گفتم بهش -

 .سوختم فکر این از! بشم آویزونش خواممی که که، کردمی فکر کرد،می فکر احمق یپسره

 .گیردمی بر در درد و شرم را اشچهره

 گذاشتم، و شدم عصبی میارم بدشانسی گفت بهم وقتی... وقتی دادم، دست از رو کنترلم باز -

 ...که گذاشتم

 روی اشک ایقطره دهد،می دست از را هایشاشک کنترل ناگه و شودمی تنگ نفسش

 .نشیندمی ملتهبش هاینهگو

 اصرار بیشتر باید گرفتم،می رو جلوش باید... باید بود که هرطور هر،. بره ذاشتممی نباید -

 .نذاره بیرون رو پاش لعنتی یکافه اون از تا کردممی

 ماننداِل صورت به اشرنگیرنگی یبامزه هایمبل. کندمی نگاه جورشوجمع و کوچک یخانه به

 چشمانش جلوی یپنجره دو رنگگلبهی توریِ هایپرده و گرفته قرار کوچکش ذیراییپ درون

 از ترمظلوم را اشکش پر یچهره آتش نور و سوختندمی شومینه هایچوب. بودند پوشانده را

 .داد می نشان همیشه

 مرد؟ من خاطربه یعنی یعنی، -
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 و گذاشته کنارش را رکاکائوشی. شود می جمع خود درون معصوم و پناه بی کودک یک مثل

 روی گلولهگلوله اشک هایقطره و بیندمی تار هایشچشم. اندازدمی زانوهایش دور دست

 .بودند شده روان صورتش

 میارم؟ شانسی بد من چون چون، مرد؛ واقعاً اون -

 قرار زانوهایش روی را سرش. ـصند*رقـمی هوا در دارشتاب و خیس هایمژه زند،می پلک

 .فشاردمی هم به محکم را هایشپلک دهد،یم

 .میارم بدشانسی من گفت،می راست اون درسته آره، -

 .زندمی هق آرام

 .منه تقصیر -

 :گویدمی هذیان گریان

 .بره ذاشتممی نباید. منه تقصیر همش. مرد من خاطربه اون... منه تقصیر درسته، -

 :کندمی زمزمه ترسیده

 ! ردم هامچشم جلوی اون -

  

 را صبح هاینزدیک ساعت تاکتیک. پیچدمی اشخانه کوچک فضای در اشمظلومانه هقهق

 به هایمژه و خیس صورت. کندمی نگاه آینه به. بود تنش بیرون هایلباس هنوز. دادمی نشان

 از آب هایقطره زند،می صورتش به آبی. دادمی نشان همیشه از ترمعصوم را او اشچسبیده هم

 .شوندمی روان هایشلب و چانه روی تا هایشمژه تاب

 ـوش*آغـ در که زمانی افتد،می گذشته یاد. داشت را کسی کاش. آزاردمی را او پناهیبی درد

 مهربان یهچهر هم هنوز. کردمی تعریف عجایب از هاییداستان برایش او و شدمی گم پدرش

 پرمهر کرد،می ـوازش*نـ را موهایش هایشگریه از بعد بود، او کاش ای. دارد یاد به را پدرش

 .زندمی هق. نشاندمی اشپیشانی روی عمیق ایـوسه*بـ و کردمی نگاهش

 ...بابا -
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 با. بود رفته پدرش به زیبایش و درشت هایچشم. زدمی زار و نشسته پدرش رویروبه»

 :گویدمی گریان و مالدمی را هایشچشم کوچکش هایمشت

 بابا؟ چرا میاد، من سر همش این چرا ؟چرا -

 را او پدرش. پیچیدمی شانخانه سرسبز حیاط داخل اشگریه بلند صدای. کندمی گریه زارزار

 .کندمی ـوازش*نـ را لطیفش صورت و هاچشم و نشاندمی پاهایش روی آرامیبه

 .ژانت نیست چیزی دخترم، نیست چیزیت -

 .رودمی باالتر کودک هایگریه صدای

 .کننمی اذیتم اونا ترسم، می من -

 .کنهمی خوب رو هاتچشم بابایی عزیزم، نباش نگران ژانت -

 هنوز دخترک. گیردمی جای کودک هایچشم روی دودی هایشیشه و قرمز هایدسته با عینکی

. کندمی نگاهش پراشک هاییچشم با و داردبرمی چشمانش روی از را عینک کرد؛می گریه

 .بودند کرده درخشان را شفافش پوست اشک هایقطره

 . ژانت جادوییِ عینک یه این -

 :پیچدمی گوشش در پدر نرم صدای. گیردمی جای گریانش هایچشم روی دیگر بار عینک

 .عزیزم بینینمی رو ترسناک چیزای اون از کدومهیچ دیگه بزنی، رو عینک این اگه -

 .دهدمی گوش درشپ به ضعیف، هایهق و سکوت در کودک

 بینم؟نمی رو ترسناک چیزای دیگه واقعاً -

 «.ژانت باشی قشنگت هایچشم مراقب خیلی باید تو. خوبم دختر درسته -

 بود، آویزان کمد درون میخ روی بر که آن رنگهم نخِ و قرمز فریم با کوچک عینک به دستی

. داشت باور و کردمی درک را او که بود پدرش تنها. کشدمی پر روزها آن برای دلش. کشدمی

 .گیردمی راه لرزانش یچانه تا چشمش یگوشه از اشک ایقطره و آوردمی باال را عینک

 .کنم رو کاراین تونمنمی دیگه کنم، تحمل تونمنمی دیگه بابا، -

 *** 
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 در ناخوشایندی وضعیت چه. خوردمی هم به است، غیرتیمی و تیمی شام هرچه از حالش دیگر

 به برگمن همکارانِ. کشیدمی خجالت خودش از. داشت خالف و پردود و قدیمی رستوران آن

. بازگشت اشخانه به خالی یمعده همان با بیچاره که گذاشتند واردتازه جوانک سربهسر قدری

 جایی ایستگاه این در وقتهیچ حال این با بود گفته. پیچدمی گوشش در برگمن هایحرف

 را جلویش کمی ضعیفش یبنیه اما بود؛ کرده تالش روزها همین برای هاسال وا. ندارد

 گیرد قرار جایگاهی چنین در که داشت آرزو هاسال او. کردمی عادت چیزهمه به باید. گرفتمی

 .دادمی وفق آن با را خود باید بود رسیده اشخواسته به که حاال و

 و لطیف صدای. بردمی سرش از هوش و رسدیم مشامش به معطری بوی خانه به ورود با

 کفش بندهای کردن باز برای نشیند،می لبش روی محوی لبخند خواند،می را آشنا آوازی زیبایی

 :گویدمی کنندهمدهوش صدای صاحبِ به خطاب بلند و شده خم

 .اومدم من -

 راهرو از. دهدیم جای جاکفشی درون و درآورده را هایشکفش. شودمی قطع وارزمزمه صدای

 را اشداشتنیدوست دلبر و کشد می سرک بود، دید معرض در که آشپزخانه، و خانه درون به

 کوتاهِ آستین پیراهن و پر هایـنه*سیـ و بلند قد آن با عزیزش یخانههم. بیندمی آشپزخانه در

 روی بر همیشه که لبخندی و دادمی نشان خوبیبه را زیبایش قامت و قد و استایل که تورتوری

 .کردمی نگاه او به منتظر بود، هایشلب

 !بستی بندپیش تو سوزان اوه، -

 .نشاندمی سوزان یبرآمده هایگونه روی ایـوسه*بـ برد،می هجوم آشپزخانه به

 .میاد خوبی بوی چه -

 .میزه روی کادوت. داشتی سختی روز کنم فکر کارلوس، مبارک تولدت -

 چند و کاهو یشده تزئین ساالد نیز غذاخوری میز روی و بود مختلف اهایغذ از پر گاز روی

 :زندمی عمیقی لبخندی. داشت قرار رنگیرنگی لرزان یژله

 .خوشگله هستی خوبی دلبرِ تو نبود، یادم خودمم -
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. گذاشتی جواببی رو تماسش که گفت. معترض و بود نگران. کارلوس زد زنگ مادرت -

 .میگه تبریک رو تولدت که باشه فرین اولین خواستمی

 .گیرهسخت کمی مامان -

 دووم دروپیکربی ی اداره اون توی تو. پسر دربیاره بازیپارتی برات کردی مجبورش تو -

 .پریده وروترنگ نمیاری؛

 !همین نخوردم، غذا -

 با رنگطوسی بافت کشد،می بیرون آبی و قرمز یشده تزئین یجعبه از را زیبایی بافت

 .اشعالقه مورد رنگ مشکی،-سفید درمیانیکی هایلوزی

 :کندمی زمزمه آشکار ایعالقه و داغ نگاهی با

 .نظیریبی تو سوزان، ممنون اوه، -

 و کوتاه موهای میان به دستی سوزان. کندمی رنگی را زن هایلپ مفهومش؛ و معنا پر نگاه

 :کندمی زمزمه آرامیبه شود،می کشیده هایشدندان میان که لبی با و بردمی فرو رنگششرابی

  دربیاری؟ نگرانی از رو مادرت نیست بهتر عزیزم -

  

 از مطمئناً پس میدی؛ اطالع بهش دقیق رو اومدنم خبر که هستی کسی اولین تو که دونممی -

 .خوشگله درمیاد نگرانی

 .زندمی برق سوزان روشن هایچشم

 .کنیمی خام رو مادرت و من زبونت همین با همیشه تو -

 .عزیزم دارم خاصی تبحر توش که کاریِ تنها این -

 !راستی اوه، -

 .دهدمی نشان کارلوس به و کشیده بیرون را سفیدرنگی یجعبه میز روی هایوسایل میان از

 .نره یادت رو این -

 هست؟ چی اون -

 .شناسدمی را رنگشسفید و کوچک جلد رود،می ترنزدیک
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 سر از دست کرد التماس و کن مصرفش سرموقع ماهه، این برای تو داروی این گفت مامان -

 .بکشی هواییت به

 یـوسه*بـ و رودمی جلو سوزان رنگِخوش غذاهای و بافت دیدن از سرخوش کارلوس

 .نشاندمی سوزان ملتهب هایلپ روی تریمحکم

 .تمهس خودم مراقب من. لطفاً نشو دوم مامان تو سوزان، اوه -

 .هستیم تو نگران ما و -

 کِی تو. نگران همیشه و ریزبینه حد از بیش مامان عزیزم، ذارمنمی تو نگرانیِ برای جایی -

 نباشه؟ من نگران که دیدی

 .بشه منتقل رویال بیمارستان به بعد ماه از قراره گفت مامان -

 .شودمی گرد هایشچشم

 .کنم دهآما رو خودم االن از باید پس جداً؟! اوه -

 روی سبزرنگ چراغ. شودمی شنیده اشگوشی پیامک صدای شان،دونفره هایخنده میان

 و گیردمی سوزان پرشور هایچشم از نگاه سختیبه. کندمی جلب را اشتوجه گوشی یصفحه

 :کندمی زمزمه

 حسابی بشورم؛ رو صورتم و دست میرم من. خوشگله نکنم نگرانت دیگه کنممی سعی -

 .مهگرسن

 گوشی. بودند کرده پر را اشگوشی سیاهِ یصفحه عجیبی کدهای. رودمی بیرون در از آرام

 اشخانه زیرزمین و رز گل هایبوته به را خود و کرده رد را کوچکش حیاط تند خورد؛می زنگ

 خودش هایچشم روی که لیرزی با در قفل. رودمی پایین دوتادوتا را هاپله. رساندمی

 گرفته، غبار اتاقک میان در پیچد،می مشامش توی خاک بوی. شود می باز بود، شده یرمزگذار

 آشنا کدهای صفحه و مانیتور پشت به را خود. بود شدنروشن و خاموش حال در ضعیف چراغی

 :پیچیدمی گوشش توی زیری و بم صدای و رساندمی

 کردی؟ بررسیش شد؟ چی -

 !آره -
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 و ترس حس بودش، دیده نزدیک از که باریآخرین. دیدمی را او ورد راه از که بود هاسال

 و خمـار هایچشم زمان آن. بود آورده درد به را قلبش زد؛می موج صورتش در که نگرانی

 .بود گرفته فرا وحشت از موجی را رنگشتیره

 هایتنگیدل رفع برای بداند، او آنکه بی باردو یا یک سال در گرفت تصمیم که بود آنجا از

 «کردن نگاه» یک تنها وجودش داشتن حق از او. کند تماشایش دور از گاهی پایانش،بی

 روزها این که تنهایی حس کمی شاید و گرفتمی آرام دلش جوراین شاید. شدمی نصیبش

 .یافتمی تسکین کمی داد،می آزارش سخت

 آن از را انگلستان شهر رینتامن و سرسبزترین لقب و انگلستان شمال در بود شهری شفیلد

 خود به را توریستی هر توجه جالبش، و عجیب هایساختمان و زیبا هایخانه. بود کرده خود

 در سبز هایزمین و گل هایبوته و بودند سرسبز و آمدورفتکم هایشخیابان. کردمی جلب

 .شدمی دیده شهر این جایهمه

 که پرآبی یرودخانه. است دیده حالتابه که تاس ایرودخانه زیباترین شیف، یرودخانه

 ژانت. کنندمی عبور شهر وسط از درست و دارند قرار آن روی رنگی کوچک هایچراغ با هاقایق

 بود، رفته آنجا به که دوباری که چرا باشد؛ معروف باید نیز عشاق رود به رود این که بود معتقد

 لطیف و آرام فضایی با و نشسته بانمک و کوچک هایقایق درون که بود دیده را جوانی هایزوج

 .کنندمی سواریقایق روان، آب روی بر

 پسری و دانشگاه استاد یک با و داشت سکونت هاالم شفیلد دانشگاه هاینزدیکی در مادرش

 آخرین. آوردنمی مهر با را پدرش اسم وقتهیچ او. کردمی زندگی ساله شش-پنج و کوچک

 آرامش و مهربان پدر با زندگی از فراری را مادر کودکی، دوران از درشما و پدر خاطرات

 .دیدمی

 هواپیمای نرم هایصندلی از یکی روی حاال و بود گرفته شفیلد مقصد با بلیطی پیش یهفته

 تا که رنگهم پیراهن با را سفیدرنگش دودی عینک. بود آن درآمدن پرواز به منتظر پیکرغول

. بود کرده ست رنگشآبی و دارپاشنه هایکفش و لی شرتک و یدرسمی ـن*باسـ زیر
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 بسته محکم مشکی، هایگیره با سرش روی ایگوجه سپس و بافته معمول طبق را موهایش

. بود کرده گود را زیبایش هایچشم دور خوابیبی و بود مانده کافه توی شیفت دو دیروز. بود

 وهوایحال کمی مادرش دیدن با شاید. آمدندمی نظربه رنگبی کمی سرخش همیشه هایلب

 داده دست از نیز را دیگر عزیز دو مادرش، کنار در که هاستسال او. کند تغییر روزهایش این

 ...دومی و پدرش اولی بود،

 ما مقصد و کنهمی صحبت شاین جوزف کاپیتان اومدین، خوش هواپیما به آقایون و هاخانم -

 .هست انگلستان شمال در شفیلد زیبای شهر

 شود،می باز هایشچشم. شودمی پاره گوشش زیر چیزی شکستن صدای با کوتاهش چرت

! ندارد دوست اصالً را رنگیرنگی دنیای. تپدمی سرعتبه قلبش بیند،می رنگیرنگی را جاهمه

 نگاهی و آویزان هایلپ با دخترک. افتدمی دستش کنار تپل و فرفری مو کودک به نگاهش

 !لعنتی شود،می بلند نهادش از «آه». بود شده خیره زیرپایش دودی عینک به امیدنا

 !کوچولو؟ کردی کارچی -

 موهای میان را کوچکش و ظریف هایانگشت بودند، ایگوجه و سرخ دخترک آویزانِ هایلپ

 .است زار و پشیمان صدایش. بردمی فرو اشفرفری و پر

 .افتاد یهو اون. خانم نبود حواسم من -

 :زندمی لب و اندازدمی عینک شکسته هایشیشه به نگاهی زدهحسرت

 .بشی ناراحت نیست نیاز. عزیزم نیست مشکلی -

 .کندمی نگاهش لرزانش هایلب با

 .خانم متاسفم -

 آلودگوشت هایآویزان آن از یکی کشیدن با و زندمی بانمکش و مزهخوش یچهره به لبخندی

 :گویدمی

 .نیست ایمسئله کوچولو، خانم نکن اذیت ور خودت -

 اومده؟ پیش مشکلی خانم -
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 شده حبس نفسش. ماندمی اشـنه*سیـ در تپشبی ایلحظه برای قلبش. گیردمی باال که سر

 کرده فکر شاید. زندمی لبخندی او واکنش دیدن با مهماندار. پردمی هایشگونه از رنگ و

 .ودب کرده متحیر را دختر اشزیبایی

 جوان؟ خانم هست مشکلی -

 به سواین از و است پرواز حال در وتارتیره ایسایه مهماندار پشت ندارد، جان دیگر ژانت

 بوی. بودند گرفته را نفسش راه ترس و بغض چرخاند، می چشم. زندمی پرسه سوآن

 .شودمی اشبینی یروانه نامطبوعی

 !خانم؟ -

 با رنگسرخ و گرد چشم جفت یک. بیندمی را وحشت از هاییسایه خالی، هایصندلی روی

 نگاهش عمیق ایخنده با. بود چکیدن حال در کدرش پوست روی از که خونی هایقطره

 شده تنفسبی و سنگین برایش هوا. زندمی خفیفی جیغ رود،می عقب به قدمی ترسیده. کردمی

 .شودمی کوچکش قلب ینهروا عمیقی درد. گذاردمی اشـنه*سیـ روی را دستش بود؛

 موهای با رنگسیاه شبحی زد،می موج آن در نگرانی که نازی نگاه و فرفری مو دخترک کنار

 بوی. آیدمی سوختگی بوی. کردمی نگاه را او بودند، میاندریکی که هاییدندان و بلند یآشفته

 هایشچشم و کشندمی سوت هایشگوش. است نزدیک مرگ و وحشت بوی آتش، بوی دود،

 .دربیایند حدقه از که مانده کم وحشت و ترس از

 سفیدی به رنگش چهره،بهچهره درست هم آن دیدنش با بود، شده روان اششقیقه از خون

 کابین درب سمتبه زدهوحشت و ترسیده. خراشدمی را اشحنجره بلند، فریادی و زندمی

 پایین و باال را شده قفل یدستگیره و کوبدمی درب به محکم هراسان بود؛ بسته. دودمی

 .دهدمی

 .کنممی خواهش نکنید، حرکت کنین، صبر کنین، صبر -

 و درب به محکم را خود. دوندمی سمتشبه زن و مرد مهماندار چند. آیدمی دویدن صدای

 .چسباندمی دستگیره

 .نکنید حرکت کنممی خواهش -
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 :زندمی غر آرامیبه او، حاالت از متعجب و شاندکمی عقب طرفبه کمی را او مهماندار مرد

 ! افتاده؟ اتفاقی چه خانم خانم، -

  

 .کنید باز رو در این کنید، باز رو در کنممی خواهش -

 بلند جا از نداشتند دید صحنه به که افرادی بود، کرده جلب را همه توجه فریادش و جیغ صدای

 .بودند شده خیره دخترک رثمبی هایتالش به هاصندلی روی از و شده

 !باشم اینجا نباید من کنید، باز رو در کنممی التماس. کنید باز رو در نه، نه، -

 بیرون مرد قدرتمند هایدست میان از را خود ترسیده ژانت کردند،می نگاه او به و ایستاده همه

 .چسبدمی درب به و کشیده

 .مشوگ گفتم گمشو، احمق، شو دور من از کنید، ولم -

 .آیدمی بیرون رنگشبی هایلب میان از بلندی یناله

 .بشن پیاده باید همه بذارید، نباید بذاری، نباید بشه، بلند نباید هواپیما این -

 مهماندار. لرزیدمی درد و بغض از هایشلب بود، کرده نمناک و خیس را سفیدش پوست اشک

 :کندمی دور درب از کمی و گرفته را او دست خشمگین مرد،

 .کنید خبر رو مورهأ  ما لطفاً ونیز خانم کاریه؟چه این خانم، -

 :کندمی التماس! نه انسان، همه این. کندمی نگاه هواپیما در حاضر جمعیت به ترسیده ژانت

 .بدید گوش من به کنم می خواهش بشه، بلند نباید هواپیما این -

 !ستدیوونه دختره -

 .هندار عقالنی سالمت انگار -

 .اومدن مورهأ  ما -

 :شنودمی ناآشنایی صدای

 .بیارینش طرف این از -

 بود کشیده که دادهایی و جیغ اثر بر صدایش گذرد،می هاصندلی میان از بسته هایدست با

 .بود شده نازک و دارخش
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 .کنید باور رو حرفم کنممی خواهش. میرنمی میرن،می همه بشن، پیاده باید همه -

 صحنه گوشی با نفری چند که بودند دیده ایدیوانه انگار هاآن و کردمی نگاه افراد به التماس با

 .کردندمی ضبط و ثبت را

 .کنید گوش حرفم به کنممی خواهش رسه،نمی مقصد به وقتهیچ هواپیما این -

 چشم گیرد،می باال سر پراشک هایچشم با. بود پیچیده هایشدست دور سرد بندیدست

 و فرفری موهای. است گرنظاره را او رفتن دستبه عینک که بیندمی را دخترک داند؛گرمی

 .بنددمی چشم درد با بود، کرده هاعروسک مثل را او بلندش

 از. بود شده خیره رویشروبه به مات نشسته خلوت نسبتاً راهروی و سرد هایصندلی روی

 و بود زده فریاد بود، ریخته اشک .بود دیده را هواپیما رفتن سراسری هایشیشه پشت

 خود آن از را«  دیوانه» لقب تنها و کرده را تالشش تمام او! بود نکرده باور را حرفش کسهیچ

 .بود کرده

 به هااحمق آن فقط. بمانند زنده همه که بود خواسته او نبود، بدشانس نبود، شوم و بد او

 لعنتیِ آن که بود کرده تکرار بارها او .بودند نکرده گوش دلشته از فریادهای به حرفش،

 !رسید نخواهد مقصد به پیکرغول

 صبح 6 ساعت سٔ  را شفیلد شهر مقصد به 158 مدل ئی آی بی آرو هواپیمای فوری، اخبار -

 همراهبه که نواقصی علت به پرواز هنگام و کرد ترک را بورنموث المللی بین فرودگاه امروز

 . کرد سقوط داشت

 .کندمی پر را راهرو زدهحشتو ایهمهمه

 .مردن همه! هی -

 .نبودم هواپیما اون توی من شکر رو خدا اوه، -

 !گرفته آتیش آسمون و زمین میون نکرده؛ سقوط هنوز لعنتی، -

 *** 
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 در پوشیده فردی. آیدمی جاییجابه آرام صدای شود،می تششع اطرافش از نامطبوعی بوی

 چهاردیواری. بود کنکاش حال در و شده خم شده پیدا کلتِاس روی آزمایشگاه فرمِ لباس

 پوشانده بود، رنگی هایمایع با بزرگ و کوچک هایشیشه از پر که بلند هایقفسه را آزمایشگاه

 هایدستگاه و کاغذ دسته چندین که داشت قرار آزمایشگاه یگوشه استیل و کوچک میز دو. بود

 کرد،می خودنمایی میز دو میان در بزرگی میکروسکوپ دند،بو شده تلنبار هاآن روی ودرشتریز

 .بود پوشانده را هاسقف و دیوار هایگوشه نوار مانند مالیمی زرد و بودند سفید دیوارها

 آزمایشگاه وارد و شده رد شیشه از پر هایقفسه میان از گذشته، راهرو پیچ از برگمن همراه

 و پوست صاحب روزی که بود هاییاستخوان ایپذیر استیل جنس از بزرگ میزی. شوندمی

 با جیمز و بودند شده چیده موردنظر میزِ روی کامل و ترتیب به هااستخوان! بودند گوشت

 .رودمی جلوتر برگمن. گذراندمی نگاهش تیغِ زیر از را هاآن تکتک آرامش

 خبر؟ چه جیمز؟ چطوری -

 هایچشم دارد،برمی دهان روی از ارکن را ماسکش و شودمی بلند اسکلت روی از جیمز

 نظربه ترجوان کمی اما برگمن هایوسالسنهم و بودند کرده بانمک و جذاب را او روشنش

 .آمدمی

 پسر؛ حالمخوش دیدنت از کارلوس. آوردی که هم رو هواتسربه کارآموز رابرت؟ چطوری اوه، -

 !ترکوندی روز اون

 با باراین جوان پسر. اندازدمی اسکلت به نگاهی جیمز کالمِ تمسخر به اهمیتبی کارلوس

 رعایت را فاصله کمی هم هنوز و بود دوخته چشم اسکلت به کنجکاو نگاهی و سخت ایچهره

 .زندمی لبخندی مساعدش حال دیدن با برگمن! کردمی

 .باشه انتظارش در روشنی یهآیند امیدوارم -

 .زندمی پوزخندی جیمز

 !نره یادت مرد، توئه یردستز اون! البته -

 :اندازدمی اطراف به نگاهی کنجکاو و داده تکیه میز کنار ستونِ به برگمن

 !کنی؟می کار اسکلت روی تنهایی -
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 میز. کندمی میز کنار سطل راهی و درآورده دست از را اشپالستیکی و سفید هایدستکش جیمز

 .گیردمی قرار هاآن رویبهرو و زده دور را

 و سرد یچهره برخالف مردک این گذاشت، تنها رو من تماس یه با! فرانسیس پسره، اون -

 .میاره راه به رو طرف اشاره یه با قهاریه؛ باز*زن سختش

 آن زیروبم تمام راحتیبه حاال. کندمی زیرورو را اسکلت مرد، دو هایحرافی به توجهبی کارلوس

 .ببیند توانستمی را

 فهمیدید؟ هم چیزی این از -

 ی صفحه روی که هایینام به تریدقیق نگاه کارلوس. بود پردازش حال در جیمز یرایانه

 .کندمی بود، آمدورفت حال در مانیتور

 !زن هاینام هم اون گردید؟می دارید رو گمشده افراد لیست چرا شما -

 گرفتن تا و شلوغه خیلی سرت گفت من به بوتزاتی حاضره؟ اِیاِندی تست ینتیجه: برگمن

 .بکشه طول کمی شاید آخر گیرینمونه

 این االن شد،می تلنبار سرم کار کلی و آوردیدمی گیر تنها رو من که بود زمانی مال این -

 .خوبیه همکار اون ببینم، رو هاشبارگیزن فقط انصافیهبی خب فرانسیس، پسره،

 درنهایت؟ و -

 .مبد نشونت رو بامزه چیز یه بیا اول -

 برداشته هاپاره کاغذ میان از را پالستیکی و رودمی سمتیبه صورتش پهنای به ایخنده با جیمز

 .کندمی موردنظر پالستیکی به ایاشاره چشم با. گذاردمی برگمن و کارلوس جلوی و میز روی و

 درش پالستیک توی از تونیدمی نیست، مشکلی. بندازید بهش نگاهی یه خودتون بهتره -

 .یاریدب

 .دهدمی تکان سری متفکر و دهدمی چین را اشپیشانی مالیمی اخم نرم جسم لمس با برگمن

 که کالهی اون جریان. خوردن خط کالً اولیه هایگیرینتیجه پس خانومه، یه اون پس -

 چیه؟ گفتیدمی

 .خنددمی جیمز
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 !مرد نبود کاله اصالً اون -

 بازی نرم هایشدست زیر جسم گیرد،می دست در را نرم و رنگتیره جسم کنجکاو کارلوس

 .کندمی

 چیه؟ این -

 .کندمی نگاهش جیمز

 !خنگی؟ به زدی رو خودت یا ایساده چیه؟ اون دونینمی واقعاً تو! هی -

 با جیمز. زدمی تیرگی به و بود دستانش کف یاندازه. کندمی نگاه جسم به متعجب کارلوس

 .بردمی هایشـنه*سیـ سمتبه بودند گرفته بر در را نرم جسم که را دستانش خنده

 نه؟ نرمن، خیلی! داری هاتدست توی چی بشی متوجه کنم فکر حاال -

 آشغالی چه دیگر هااین! لعنتی. دهدمی فشار هم روی را هایشلب و شودمی کدر کارلوس نگاه

 ؟!بودند پیش دهه یک یپوسیده اسکلت آن برای نرم هایـنه*سیـ این بودند؟

 .هاستخانوم چیزِ این این،! اوه -

 .خنگ پسر درسته -

 .کندمی نگاه اشپوسیده هایاستخوان و اسکلت به زدهحیرت کارلوس

 !نپوسیدند؟ هااین چطور مرده؛ پیش سال 10 از بیشتر قربانی وقتی -

 .زندمی لب سفٔ  تا با و کندمی نگاهش عجیب برگمن

 بوده هرکی زنِ این! کارلوس نمیره بین از هم قرن یک از بعد حتی سیلیکون سیلیکون، -

 سطح دانشگاه تو آمریکا تو مگه پسر، هی! بیاد نظربه جذاب آقایون برای شدتبه خواستهمی

 !نخوندی؟ درس باال

 محوِ لبخند کندمی سعی و است بازجویانه و خیره نگاهش. داردبرمی سمتشبه قدمی برگمن

 .کند پنهان را لبانش یگوشه

 !داری رو نمرات بهترین تو نیست؟ جعلی تحصیلیت مدرک باش، روراست من با پسر، هی -

 :کندمی زمزمه ناامید کارلوس

 .نداره هااین به ربطی هیچ مرشته سفانهٔ  متا قربان؛ خوندم حسابداری من -
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 .کندمی قطع را بحثشان جیمز بم صدای

 .خورهمی توئم درد به یا،ب توئم پسر هی اینجا، بیا لحظهیه برگمن -

 را جدیتش که اخمی با و رفته فرو برگه چند درون گردن تا او. روندمی جیمز سمتبه دو هر

 .کردمی نگاه کاغذ روی خطوط به داد،می نشان

 یاشعه با بعد و گرفتن جای تکمیل و درست چیزهمه. چیدیم هم کنار رو هااستخوون ما -

 .نهاییه تست و گیرینمونه ینتیجه اوراق این. کردیم سیبرر رو هااون تکتک ایکس

 .خواندمی را هابرگه خط به خط برگمن

 قسمت یدنده روی شکستگی این پس ست،جمجمه روی ترک روی اصلیتون بحث شما -

 چیه؟ چپش

 قسمت این به خاک که زیادی فشار و پوسیدگی اثر بر قلب سمت یناحیه یدنده شکستگی -

 یضربه با جمجمه روی ترک قانونیپزشک ینظریه طبق ولی هست؛ آورده، ناستخوو از

 تو سختی و سفت جسم با قاتل بگم باید باشه صحیحی نظریه این اگه گرفته، صورت سنگینی

 .میده نشون رو این خورده،ترک قسمت! کوبیده بیچاره این سر

 با کارلوس ولی ست؛عادی نبرگم و خودش برای وی هایگفته. چرخدمی و زندمی حرف جیمز

 .دهدمی گوش را هاآن پنهان هیجانِ کمی

 .نشده پیدا اونجا قتلی ـت*آلـ -

. داشته وقت قتل ـت*آلـ کردن پنهان برای بیشتر هم شاید و دهه یه قاتل مطمئنا! خیالبی -

 !لعنتی... اَه

 .ندکنمی نگاه بود، وآمدرفت در که هایینام و مانیتور به نگاهی سه هر

 ...که هاییِاسم این -

 .نداره مطابقت هیچی -

. بود کرده دخیل رفتارهایش در را آقامنشانه کمی رنگشطالیی فریم و گرد عینک آن با جیمز

 کمی بود، کرده پنهان خود در را موهایش که مخصوص کاله آن با اشاستخوانی و گرد صورت

 .آمدمی نظربه داشتنیدوست و بانمک
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 ؟!هیچی -

 با کدومهیچ ولی گشتم؛ هم گذشته سال 30تا حتی رو گمشده هایزن سوابق من هیچی، -

 .ندارن مطابقت هست دستمون که اطالعاتی

 .نشده گزارش هم گمشده حتی زن این احتماالً! کیه؟ یجنازه این پس -

 .نهاییم ینتیجه منتظر صبرانهبی. برگمن جناب شماست دست قضایا مابقی دیگه -

 شلوار روی از رنگشآبی گشادِ و بلند پیراهن کند،می نگاهی دستش در پالستیک به کارلوس

 . بود آویزان رنگشتیره

 موهای. کندمی نگاه بود، سیلیکونی هایـنه*سیـ ی خیره که کارآموزش کنجکاو نگاه به برگمن

 آینده در اشوپاییدستبی کنار در او. بودند نشسته اشپیشانی روی زیبا و پرپشت کارلوس

 .شد خواهد جذابی مرد بپوشد، لباس سنش به نسبت و بدهد اهمیت خود به کمی اگر فقط اگر،

  بیاریم؟ دست به کجا از باید ما خواستارشه، جیمز جناب که اطالعات این قربان -

  

 ی؟درباره -

 باشیم؟ پیگیر باید چطور پس. نبود ما هایداده بانک توی کردیم پیدا که اسکلتی -

 ...اگر هست، زیادی هایراه -

 :دهدمی ادامه زد،می موج آن در شرارت که لبخندی با و زده سرش به ایضربه انگشت با

 .کنیم فکر کمی اگر -

 :کندمی اشاره پالستیک به

 .هستن نوارمانند خط اون زیر اونجا،. کن توجه هاستاون روی که عددهایی به -

 صاف خط یک ماننده و بودند شده هک جسم روی ریز تنهایبی که رنگیکم و محو اعداد

 . کند می جلب را اشتوجه آمدند،می نظربه

 و کرده کارو این که بیمارستانی اسم سازنده، اسم شماره این. نکارخونه سریال شماره اونا -

 باشه تو یعهده به کار این بهتره. میگه ما به رو گرفته صورت روش عمل این که بیماری نام

 .کارلوس
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 :زندمی لب نگران بود، اعداد خواندن دنبال همچنان کارلوس

 .قدیمین خیلی اینا قربان، شدن پاک عددها اما -

 البته و کارلوس باشن داشته شنوایی هایگوش و تیزبین هایچشم باید قانون مورهایٔ  ما -

 .جوان مرد یایبرب پسش از راحتیبه امیدوارم و توئه یعهده به کاراین. هوشیار ذهنی

 او اش،بیچاره شکار به شکارچی مانند برگمن. گیردمی محو اعداد از را نگاهش ناچار کارلوس

 .کردمی نگاه را

 .کارت دنبال بری بهتره پسر؛ داشت نخواهی زیادی وقت -

 و سرخوش و کرده ول را او کند اشراهنمایی آنکه بی پیرمرد. کندمی تماشا را برگمن شدن دور

 و محو اعداد وقتی اندازد،می سیلیکونی هایجسم به نگاهی. بود شده اتاقش راهی زنانسوت

 ؟!کند پیدا سرنخی باید چطور هستند؛ ناخوانا

 روی. گذاردمی کارش اتاق میز روی را دیگر جسم آمیزشیطنت و محو نیشخندی با برگمن

 بهتر. کندمی فکر کارلوس صلٔ  مستا هاینگاه به کمی و نشیندمی چرخانش و ایقهوه صندلی

 .کند رسیدگی مسئله این به نیز خود دورادور است

 از را او ظریفی جیغ که بود رنگتیره و قدیمی هایجسم روی گرداندن چشم مشغول کارلوس

 حال در فرم لباس در پوشیده مرد دو رویشروبه از و داشت قرار راهرو انتهای. پراندمی جا

 دخترک. دویدمی تقریباً دستبه بنددست و پریشان موهای با دختری نمیانشا در و بودند آمدن

 :زندمی جیغ شد،می فشرده و پیچیده بازویش دور که هاییدست که معترض

 !منحرف نزن من به دست هی، -

 و گرفته درد مرد هایدست فشار زیر دستش پراند؛می لگد قانون مورٔ  ما به لجباز دخترک

 نگاه دخترک به متفکر و متعجب کارلوس. رودمی کبودی به نیز ستشپو رنگ که بود مطمئن

 بود؟ دیده را او کجا. آمدمی نظربه آشنا نقشش ریز اندام و صورت کند،می

 .مردک کن ولم. میام دارم خودم من بکش، رو هاتدست میگم -
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 هر بود، دهش پنهان پریشانش و بلند موهای زیر آن از نیمی که کاملش یچهره دیدن از قبل

 به و خارانده را ابرویش باالی شست انگشت با متفکر. شوندمی ناپدید دیوار پشت در نفر سه

 .شودمی خیره رویشروبه دیوارِ

 !زدمی آشنا چقدر بود؟ کی دختره این -

 .کند آزاد را خود کردمی سعی وخیزکنانجست ژانت

 .بلدم رو اومدن راه خودم کن، ولم میگم -

 .کن ولم کنممی خواهش. گرفت درد دستم مردک هی -

 ایاشاره و شده بلند میز پشت از آشنا، مورِٔ  ما دو و حالپریشان دخترکِ ورود با ناآشنا مردی

 .کندمی اتاق یگوشه به

 .بشینه اونجا ببرید هم رو دختر این کنید، جوروجمع رو اونجا -

 پیش سکته مرز تا را او شدنزندانی تلخ حس. کشدمی راحتی نفس شدند باز که بندهادست

 جاری ذهنش بر که است ایکلمه تنها «شلوغ» اندازد،می بازرسی اتاق به نگاهی. بود بـرده

 نشسته او به پشت متهم، آهنیِ هایصندلی روی زیاد نسبتاً هایفاصله با مرد سه. شودمی

 و ایستاده سرشان باالی نظامی هایفرم و آلوداخم هایچهره با جوان نسبتاً مرد دو و بودند

 . بودند گرفته نظر زیر را نفر سه هر عقاب مانند

 هایقفسه از پر دیوار یک. داشت قرار بزرگ اتاقِ توی کاغذ هایدسته و پرونده از پر میز پنج

 روی بر شدهنصب جاکلیدیِ بود، خود سمتبه که دیواری و بود آهنی دراز هایجعبه و مهر کتاب،

 که لباسی چوب آخر در و داشتند قرار رنگاینقره کمد دو کنار در کلید، هایدسته از رپ دیوار

 شده گم لباس از باری زیر کرد،می نگاه خیره را او که مسن نسبتاً مرد به پشت و رویشروبه

 .بود

 نگاه بود، نشسته بوتزاتی ستوان جلوی و او به پشت که دخترک به پنجره پشت از کارلوس

 اطرافش شلوغی این. خوردمی تکان آهنی و سفت صندلیِ روی قراربی و عصبی ژانت. کندمی

 :کندمی باز دهان خشن صوتی با مقدمهبی. بود کرده قبل از ترکالفه را او

 .نکردم کاریهیچ من جناب، گفتم چندبار من -
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 به هایشتدس کردنقفل با و گرفته سردش و چرم صندلی از را اشتکیه سردخون بوتزاتی

 .دهدمی قرار اشچانه زیر را هاآن یکدیگر،

 شدی؟ پیاده تو بشه، بلند هواپیما اینکه از قبل چرا پس -

 .لرزدمی کرده بغض قبل ساعت چند یادآوری با ژانت

 .انداختن بیرون رو من اونا نشدم، پیاده داوطلبانه -

  

 .ندببی را دخترک صورت تا بردمی ترپایین را سرش بوتزاتی

  هوم؟ بمیرن؟ قراره اونا یهمه دونستیمی چطور تو دختر، کن نگاه رو من -

 با و شده جمع خود در سرما احساس با. بودند مرده هاآن یهمه لرزد؛می خود به ژانت

 .گیردمی ـوش*آغـ در را خود هایشدست

 تروریستی؟ نمیدی؟ جواب چرا ها؟ -

 :زندمی جیغ و زده چنگ میز به وارهیستریک

 .نبود من تقصیر نیست، من کار گفتم چندبار نه، نه، -

 موریٔ  ما دو اون نرسه؟ مقصد به هواپیما اون قرار دونستیمی چطور پس نیست تو کار اگه -

 سالم هواپیما اون و میرنمی همه گفتیمی دادوفریاد با تو که کردن اعتراف کشیدنت بیرون که

 تو کار اگر دونستی،می چطور جوان؟ خانم داری کارهاتینا برای جوابی چه رسه،نمی مقصد به

 نیست؟

 من، نیستم، مقصر من داشته، فنی نقص زیاد احتمال به لعنتی هواپیمای اون شد ذکر اخبار تو -

 ...من

 .چکدمی بود، پوشانده را میز چوب جنسِ که ایشیشه روی اشک ایقطره

 ونستی؟دمی چطور نیست تو کار اگه توئم، با دختر -

 راست اِدی شاید. نبود قاتل و متهم او. زندمی هق و بودند کرده خیس را صورتش هایشاشک

 هایهق و دخترک آشکار لرزش دیدن با بوتزاتی! بود «شوم» تنها بیچاره ژانت گفت،می

 .بزند حرف قبل از ترمالیم کندمی سعی ضعیفش
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 بین از و سوختن هواپیما اون توی نفر دص به نزدیک. مهمیه یمسئله این تاد، خانم ببین -

 همه دونستیمی چطور بگو، من به. کنم کمکت بتونم تا بگی من به رو راستش باید. رفتن

 .بگی من به رو چیهمه باید تو فقط کنم، کمکت که میدم قول بهت من میرن؟می

 زبان خالفِ که مرد یحوصلهبی و خشمگین هایچشم به و گیردمی باال سر کرده بغض ژانت

 نشینیعقب ایلحظه او یخیره نگاهِ از خورده جا بوتزاتی. شودمی خیره بود، مالیمش و نرم

 .کندمی

 یدیوونه یه من من، کردن فکر اونا ولی بشن؛ پیاده باید گفتم من نیستم، مقصر من من، -

 که که، نمینداختم راه دادوفریاد اونجا که بودم تروریست... تـ اگه من... مـ. نیستم بیشتر احمق

 ...من من، بندازم، خطر به رو خودم جون

 بزن، رو حرفت راحت و بکش عمیق نفس جان، دختر نکن بگیر،گریه رو دستمال این چی؟ تو -

 .بیار خانم برای آب لیوان یه توماس. کنم کمک بهت بذار

 مثل که آویزان و لتپ هایلپ آن با فرفری مو کودک یادآوری با. بنددمی را هایشچشم ژانت

 زیر نم دستمال، با. ریزدمی اشک کرد،می خودنمایی سفیدش پوست روی سرخی سیب

 :کند می زمزمه زیرلب و گرفته را هایشچشم

 .دیدمشون من -

 ؟!چی -

 هاینفس با و نوشدمی را آن از قلپی مکثبی گیرد،می جای لرزانش هایدست درون آب لیوان

 :زندمی لب وارزمزمه. دارد قلبش دیوانه هایتپش کردنآرام در سعی درپیپی و عمیق

 .بینممی رو اونا من... سایه -

 ظریف دخترک به شانتوجه اتاق از طرفی در دیگر قربانی دو. رودمی فرو مطلق سکوت در اتاق

 مانند و شده جمع خود در که ریزاندامی دخترکِ به کنجکاو هایچشم. شودمی جلب گریان و

 .بود شده خیره بود، لرزیدن حال در سرپناهبی هایککود

 .بگو بلندتر میگی؟ چی -
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 عصبی و کوبدمی میز روی را لیوان. است دارخش و لرزان هنوز صدایش. گیردمی باال سر ژانت

 :غردمی ترسیده و

 .میرنمی همه بعد بینمشون؛می من هستن وقتی بینمشون،می من ها،سایه -

 پوستش و گیردمی بر در را بدنش خفیفی لرز افتد،می هواپیما داخل سیاه اشباح یاد

 :زندمی لب شود،می سوزنسوزن

 .میرنمی همه گفتم بشن، پیاده که گفتم من بودم، ندیده هم با همهاون تاحاال -

 طریقِ از اختیاربی گوشش و چسباندمی شیشه به قبل از بیشتر را سرش کنجکاو کارلوس

 :زندمی لب زدهحیرت و خزدمی اتاق درون به شدهباز یپنجره

 !کنه؟ بینیپیش رو مرگ تونهمی یعنی! چی یعنی-

 ماشین زیر که آبی چشم مرد! بارانی روز آن. شودمی پدیدار نظرش در آشنایی یچهره ناگهان

 پسرِ به هایشالتماس از پس که دخترک مرموز و رنگخوش هایچشم و داد جان درجا سنگین

 . بود شده خیره ایگوشه به شمال قطب سانِ به وان،ج

 اندام ظریف رنگیِ چشم دخترِ همان او کند،می تماشا را صندلی رو یشده مچاله جسم بادقت

 صورتی با او و بودند پسر جانبی جسم تماشای مشغول همه که دید را او وقتی بارآخرین. بود

 ینتیجه از زدههیجان کارلوس. بود شده خیره مبهم اینقطه به غیرعادی قسمتی تا و حسبی

 :کند می باز لب اشذهنی وجوهایجست

 ! برگر سفارش آره، دیدم، کافه توی رو اون اون، اوه -

 مدلِ موهای با ساله34-30 حدوداً زنی کند،می پرت را حواسش واردتازه زن فریاد صدای

 که تندی و بلند هایقدم با و رسیدمی یشزانو زیر تا که بلندی پیراهن و رنگطالیی یپسرانه

 لیز کمی و صاف زمین روی که تقیتق دارپاشنه هایکفش و ـصید*رقـمی هوا در داشتبرمی

 هراسان آن به توجهبی زن و لنگیدمی چپش پای کمی رفتن راه حین بود، انداخته راه سروصدا

 .بود رسانده موردنظرش اتاق به را خود

 ...عزیزم اومدم؛ من اومدم، من عزیزم، من، خدای اوه، -
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 موهای با مرد. ماندمی ومبهوتمات رویشبهرو مرد یشده کبود یچهره دیدن با زن صورت

 و کبود بناگوشش و گونه از قسمتی و چپ چشم پای و بود صورتش پخش که فرفری و بلند

 و عصبانی مرد. بود افتهی امتداد اشچانه و لب کنار تا که ریز خراش چند جای و شده متورم

 به را او مضحکی شکل به روشنش سبز پیراهن و انداخته صندلی دسته روی را کتش کالفه

 .کردمی شبیه ساله18 تخسِ هایپسربچه

 صورت بزنن تونستن چطور آخه آورده؟ سرت رو بال این عوضی کدوم! عزیزم هرنس، اوه -

 !کنن له رو یکی

 روی نزدیکی نسبتاً یفاصله در که نشیندمی دیگر مرد ود آشنای هایچهره روی زن نگاه

 ویتی قاب پشت از بارها را هاچهره این از یکی کردند،می نگاه دو آن به و نشسته صندلی

 !بود دیده شانخانه

 خشنِ و تند العملعکس کنترل تا کنندمی علم قد جلویش سرباز دو که گیردمی خیز سمتشانبه

 .گیردمی بر در را بازرسی اتاق فریادش صدای. دگیرن دست به را زن

 بازیگری چون کردی فکر نکنه کردی؟ رو کار این جرئتی چه به عوضی؟ تونستی چطور -

 دستم بکشمش، تا کن ولم کنید، ولم احمق، مردک کشم،می رو تو من کنی؟ هرکاری تونیمی

 ...کن ول رو

 .آیدمی جلوتر کند،می جلب را خشمگین زن توجه بلندشدنش با دوم مرد

 !ترآروم کمیه خانم -

 و آرام را خشمگین پلنگِ ماده آنی به زدمی موج هایشچشم در که برقی و روشن هایچشم

 .کندمی دفاعبی

 !اوه -

 به نگاهی اوشاکان ادوین. کندمی پایین و باال را او نگاهش با و رودمی ترعقب کمی مردد زن

 .داشت زیبایی نسبتاً یچهره د،اندازمی زن آشنای یچهره

 شناسم؟می رو شما من -
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 تنها او. درخشدمی ذهنش در چراغی رویشروبه مردِ سبزرنگ درشت هایچشم دیدن با زن

 ترعقب رنگپریده. بود کارشصاحب هایچشم او! بود دیده را زیبایی هایچشم همچین باریک

 .کندمی خم سری احترام با و رودمی

 .اوشاکان جناب کنممی کار بیمه ریزبرنامه عنوانبه و رویال یبیمه از هستم هیندالد رزا من -

 .کندمی زن به ایاشاره جونیور

 ادوین؟ شماست کارمند اون -

 با و گیردمی جان جونیور درشتِ هایشلب روی پوزخندی. است زن یخیره لبخند با ادوین

 فشار نیز صندلی آهنی جنس به حتی اشدهگن هیکل. دهدمی لَم صندلی روی راحت خیال

 .آوردمی

 .بدین رو خسارتش خوب فقط! عالی چه -

 .گیردمی خیز جونیور سمتبه ناراحت و خشمگین زن همسرِ

 ...آشغال مردکِ کردی؟ غلطی چه تو -

 به رویشروبه یصحنه دیدن با بوتزاتی. شودمی بلند دادوفریاد صدای و پیچندمی هم به مردها

 بر که رزا. دارد هاآن جداکردن در سعی خراب اعصابی با و گیردمی خیز سمتشانبه و آمده وهست

 خورد، می دیگر مرد دو از همسرش کردن جدا حینِ پهلویش و شکم به که محکمی یضربه اثر

 کمد کنار و زمین روی دو هر و کندمی برخورد ژانت به محکم و شده پرتاب عقب سمتبه

 .شوندمی آوار صلیا هایپرونده

 یصحنه ناگهان و رودمی سیاهی هایشچشم. گیردمی بر در را ژانت بدن سرتاسر تلخ حسی

 عجیب و زندمی نفس عرق از خیس. کشدمی بیرون وهم دنیای از را او ظریف جیغی و دود از پر

 شده نبارتل هایسفیدی از ایتوده زیر را زن صورت. شودمی خیره کناردستش زن به ترسان و

 .بیندمی

 ! کنی؟می کارچی خانم هی -
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 بلند جایش از و کندمی نگاه دخترک عجیب حرکات به رزا. کندمی ول را زن دست سرعتبه

 دود؛می طرفشبه و بـرده یاد از را چیزهمه همسرش پرحرص و سرخ صورت دیدن با. شودمی

 :کندمی زمزمه ساستر با و کندمی لمس را کبودش چشم زیر سرانگشت با

 هرنس؟ عزیزم؟ خوبی -

 .خوبم -

 :زندمی لب سردخون و کرده مرد یشدهله سروصورت به نگاهی خیالبی جونیور

 .شدی تیپخوش -

 .عوضیا -

 :غردمی بلند بوتزاتی

 نه؟ یا میاین کنار هم با -

 را همسرش بازوی و داده خود به تکانی دستپاچه قانون، مورٔ  ما تهدیدآمیز نگاه دیدنی با رزا

 .کرد نخواهد فکر شدنش اخراج به اصالً و دارد دوست خیلی را کارش او مطمئناً. زندمی چنگ

 .درسته این بیایم، کنار بیا هرنس بله، بله، اوه -

 رو ایدیگه دعوای اعصاب دیگه باشه، منتظر بیرون خانمش همراه مرد این بهتره: بوتزاتی

 .ندارم

 ناامید. بود حیف مردن برای بلوند پوستِ سفید زنِ آن کند،می نگاه انجو رزای به پردرد ژانت

 :کندمی زمزمه زیرلب

 !میره داره هم خانم اون -

 .کندمی نگاهش گیج و عصبی بوتزاتی

 میگی؟ داری چی چی؟ -

 : نالدمی کردهبغض ژانت

 .میرهمی زودیبه زن اون سایه، -

 .شودمی ترنزدیک کنجکاو دخترک عجیب حال دیدن با ادوین

 !پیشگوئه؟ -
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 زانوهایش دور را هایشدست ها،پرونده کمد به پشت و دیوار یگوشه گریان و ترسیده ژانت

 .بنددمی چشم و دهدمی پیچ

*** 

 ایگوشه ستدقیقه چند که خوایمی چی من از دونمنمی من نزنی حرف تو تا جان پسر -

 !پایمی رو من داری و ایستادی

 بوتزاتی. نبود مرد سه آن هایگرییاغی از خبری دیگر اندازد،می اطراف به گاهین کارلوس

 .بود کرده خود سرنوشت راهی را هرکدام و کرده تمام را کارشان سریع

 قورت را دهانش آب پنهانی پسر. کردمی نگاه را کارلوس خیره، و منتظر هم هنوز بوتزاتی

 .نبود اقات در کسی طلبکار مردک و او جز. دهدمی

 کردید؟ آزادش ؟!اومد دختر اون سر بالیی چه بدونم خواستممی من من، قربان من، خب، -

 گـبی معصوم، عجیبی طرزبه او. افتدمی دخترک اشکیِ و خمـار هایچشم یاد بوتزاتی ستوان

 !آمدمی دیوانه و ـناه

 ست؟دیوونه یدختره اون منظورت -

 !؟بود خوب حالش گفت؟می چی اون -

! گذاشته سرکار رو ما هم کمی و کنهمی استفاده موندن ساکت برای حقش از داره کنم فکر -

 .نمیگه هیچی اون ولی بود؛ خوبی بازی

 ؟!بزنم حرف ایشون با باریه من دیدمی اجازه شما قربان، میگم، -

 دلیلش؟ -

 .قربان بدید رو اجازه این لطفاً... و دیدمش جایی کنممی حس -

 صندلی روی. بود شده زندانی ایآینه هایشیشه با تاریکینیمه و سرد چهاردیواری رد ژانت

 اتاقک این چیزهیچ. بود گذاشته رویشروبه میز روی را سرش و نشسته آهنی و کوچک

 یا کسی اینکه حس کردند؟نمی ولش چرا دانست؛نمی چیزهیچ او نداشت، دوست را بازجویی

 کمی. دادمی آزار را او کنند،می نگاه را او طرفهیک ایِآینه هایشیشه آن پشت از کسانی
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. بود کرده دوندون را تنش پوست اتاقک سردِ فضای دهد؛می پایین را پیراهنش هایآستین

 .کند باز را هایشچشم شودمی باعث ایآهسته صدای

 !بخوره دردتبه کنم فکر -

 با کارلوس. کردمی نگاه را او شب تاریکی هب چشمانی و پرپشت و سیاه موهای با جوان مردی

 با گرد عینک به ایاشاره سر با و نشیندمی او مقابل و صندلی روی ژانت باز هایچشم دیدن

 :کندمی داشت، قرار میز روی بر که دودی هایشیشه

 . داشتی هاتچشم روی عینک باز تو و بود شده تاریک هوا تقریباً دیدمت که قبل یدفعه -

  

 زیبایی عینک یتیره هایدسته در رنگطالیی هایرگه. داردبرمی را عینک آرامیبه ژانت

 .بودند داده او به ایدخترانه

 برگشته جرم یصحنه سر از موقعاون. دیدمت پیش روز چند من نمیاد؟ یادت رو من احیاناً -

 تو و گرفت زیر رو آبی شمچ پسرِ یه بزرگ کامیون یه اونجا آ، اونجا، نبود، خوب حالم و بودم

 .بودی انداخته راه باهاش خوبی چندان نه بحث هم قبلش البته! کردی نگاه تنها

 :زندمی لب لرزیده حین همین و کندمی نزدیک صورتش به را عینک دستپاچه و هول ژانت

 .دونم نمی -

 .کن صبر هی -

 .پیچدمی دخترک ظریف مچ دور دستانش

 .زیبان خیلی اونا ونی؟پوشمی رو هاتچشم چرا -

 .شودمی کشیده هادوردست به ذهنش و خوردمی آرامی تکان ژانت قلب

 «.قشنگن خیلی اونا پوشونی؟می رو هاتچشم چرا -»

 و کشدمی جلو را خود کارلوس. کندمی حس لرزانش هایپلک پشت را آرامش نگاه و لبخند

 :کندمی زمزمه مردد

 کنی؟ جلوگیری هاسایه اون دیدن از تا زنیمی عینک تو -

 شنیدی؟ رو همه تو تو، -
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 کار دونممی خب،. کردممی گوش هاتونحرف به و بودم ایستاده پنجره پشت من سفم،ٔ  متا -

 !نکردم درستی

 کنی؟می باور رو من -

 :گویدمی آهسته و کشدمی لبش پشت دستی نگران. شودمی هول کارلوس

 .گفتی تو که هست چیزی این اما! نه دقیقاً، خب، -

. کندمی نگاه را او امیدوارانه کارلوس. گیردمی پایین سر و زندمی چشم به را عینک ناامید ژانت

 سرد اتاقکِ روشنِنیمه در مانندشعاج پوست و بود بسته محکمی کش با را بلندش موهای

 .درخشیدمی

 بینی؟نمی رو اونا بزنی، رو اون اگه -

 همچنان و کردمی براندازش دقیق و کنجکاو کارلوس. کندمی اهشنگ عینک باالی از ژانت

. بودند پوشانده را صورتش از نیمی زیبایش موهای از ایدسته. بود الشٔ  سو پاسخِ منتظر

 :کندمی زمزمه زیرلب و دهدمی تکان سری اختیاربی

 زنممی سیاه کعین وقتی معلق، یپیچیده درهم یتوده یه یا آتش دود مثل سیاهن؛ هاسایه -

 .بینمشوننمی دیگه

 اون کرد، تصادف که پسری اون منظورم... آ... قبلیت پسـردوست اون کافه، توی روز اون -

  داشت؟ رو هاسایه

 .دهدمی تکان سر ناامید ژانت

 بمیره؟ و کنه تصادف کامیون با قراره دونستیمی تو یعنی -

 .نکرد گوش اون و بمونه کافه خلدا دیگه یدقیقه یه حداقل گفتم اون به من -

 .داشت یاد به را روزش آن هایحرف. کردمی نگاهش زدهبهت کارلوس

 ؟!چطوری آخه، -

 .بشم متوجه رو میرهمی آدم اون که ایلحظه تونممی کنم، لمس رو هاسیاهی اون اگه -

 ؟!چی -
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 که راستیبه .کردمی نگاه رویشروبه دخترک به مات بود، شده خشک جایش در کارلوس

 ؟!شدمی مگر بود؟ دیوانه

 اون تا دارم نگهش کردم سعی همین برای. مُرد... اون و زد بهش کامیون که دیدم من -

 !هستم آویزونش من که داشت اصرار همچنان اون اما بشه؛ رد سنگین ماشین

 . کشدمی اششدهپخش موهای میان ایپنجه ناباور و دهدمی تکان سری سفٔ  متا کارلوس

 !ممکنه چطور آخه -

 :زندمی لب ناامید ژانت

 درسته؟ نکردی، باور -

 .کنم باورت کنممی سعی من ولی داره؛خنده کمیه این و بینیمی رو هاسایه میگی تو خب اوه، -

 .فشاردمی هم به محکم را هایشپلک و گیردمی هایشدست میان را سرش ناامید ژانت

 . شدممی پیاده لعنتی از اون با حداقل باید بود، نشسته من کنار لوکوچو دختر یه هواپیما توی -

 .آزاردمی را گلویش بغض

 ذهنم از کرد،می نگاه من به که آخری یلحظه. بکشم دست بهش کردن فکر از تونمنمی -

 .نمیره بیرون

 تکیه صندلی به و کشدمی تلخی «آه». گیردمی را چشمش زیر اشک یقطره انگشت سر با

 .دهدمی

 .خطرناکم یشدهطلسم هیوالی یه من من،. شده طلسم من هایچشم میگن، درست مردم -

 را اخبار خودش خاص تیزبینی و دقت با و نشسته مخصوصش صندلی روی بوتزاتی ستوان

 .کندمی دنبال

 داده رخ 158 مدل ئی آی بی آرو هواپیمای برای تازگیبه که ایسانحه که است شده اظهار -

 طبق نیز اولیه خبر در. داشته دنبالبه را هواپیما فنی نقص و نبوده تروریستی یحادثه یه ست،ا

 تحقیقاتی طی اکنون ولی بود؛ شده ذکر گمان و حدس عنوانبه تنها فنی معاینات و گزارشات

 یماندهباقی یالشه بررسی از پس و گرفته صورت رسمی بازرسان و هوایی خط توسط که
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 شده شکستگی دچار موتور داخل کمپرسور از بخشی که کردند ییدٔ  تا هاآن حادثه، زا هواپیما

 .بود

 ژانت. کندمی هدایت روزش چند این آشنای سمتبه را ماشین و چرخاندمی را فرمان کارلوس

 :زدمی غر زیرلب و بود ناراحت و عصبی هنوز

 دستگیر بودنتروریست جرم به رو ـناه گـبی آدم یه بلدن فقط میزنشین،پشت هایاحمق -

 تروریست یه تونهمی چطور نیست؛ وجودش تو زرنگی جو یه که تنها دختر یه آخه. کنن

 !بشه؟ محسوب خطرناک

 :کندمی بلندتر را صدایش و شودمی رد ای شیشه در از

 .میدم بشر حقوق دفتر به رو همتون گزارش. اَه -

 ...دختر هی -

. کردمی نگاه را او لب روی بر لبخندی با و داده پایین را یشهش کارلوس گردد،برمی عقب به

 بیرونش کارواش از لحظه همان انگار زد،می برق تمیزی از آفتاب نور زیر سفیدرنگش اتومبیل

 .بود آورده

 برای خوبی خبر شنیدم، رو اخبار اومدممی سرکار به داشتم که زمانی تاد، خانم خیربه روز -

 .بود عزادار هایخانواده برای ایکنندهناراحت خبر و شما

 بود نکرده عوض را هایشلباس بود، نشسته را موهایش که بود روز سه. رودمی سمتشبه ژانت

 .زدمی هم به خودش از را حالش داشت کرد، می حس هایشـل*بـغـ زیر از که عرقی بوی و

 .تاد خانمِ شده برطرف هاسوءتفاهم یهمه که حالمخوش -

 نگاهِ به نگاهی آنکه بی و داده فشار را دستگیره رویشروبه پسر بازیزبان به اهمیتبی نتژا

 .شودمی سوار بیاندازد، او الِٔ  پرسو و مات

 .مخسته خیلی برسون؛ خونه به رو من لطفاً خونه؟ میری -

 ...سرکار اومدم تازه من من،! نه -
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 چرت برای را خود کارلوس هایگفتن «شیدببخ» به توجهبی و بسته را ایمنی کمربند دخترک

. کند کارچه باید دانستنمی خستگی از دیگر و کردمی درد تنش تمام. کندمی آماده کوتاهی

 :کندمی زمزمه ناامیدانه کارلوس

 !زنهنمی بیرون سرکارش از زودی این به صبحِ کسهیچ آه، -

 با سپس و زندمی زل بود، شده پخش صندلی روی تحرکبی یجنازه یک مثل که دخترک به

 :گویدمی حرص

 ...آدرس حداقل -

 .سیتی وایت یمحله راست، سمت از خیابون دومین شدی رد که پل از -

 صدای. چرخاندمی را فرمان و زده جا را دنده دخترک به ایغرهچشم با و شودمی بسته دهانش

 صندلی پشتیِ از سرش اندازد،می دخترک به نگاهینیم. بود کرده کالفه را کارلوس خروپفش

 .بود شده آویزان هایگوش از یکی از عینکش و افتاده

 .میندازه دردسر به رو آدم جورههمه بابا، ای -

 جلب را اشتوجه اتوبان یگوشه در زیادی جمعیت. راندمی پل سمتبه و شودمی رد گذرگاه از

 و جوان پسری اتوبان؛ سویآن. داردمی نگه ایگوشه سپس و کرده کمتر را سرعتش کند؛می

 .نشیندمی هایشلب روی پوزخندی. گفتمی ناسزا و کشیدمی فریاد و ایستاده سکو روی آشنا

 .کرد شروع باز! بیکار مردک -

 .بمیره قرار اون -

 .کندمی نگاه او به و گرددبرمی هوابی کارلوس

 بمیره؟! چی؟ -

 :کندمی زمزمه تلخی «آه» با و گیردمی نادیده را کالمش تمسخر ژانت

 .بمیره قراره اونه، نوبت -

 .بود آشنا اشچهره کند،می نگاه پسر به بادقت ژانت

 !تیازادِ بِرت اون! اوه -

 . بمیره نیست قرار وقتهیچ اون! دختر خیالبی شناسی؟می رو اون -
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 ساله29 احوالِ انپریش و جوان پسر تیازاد بِرت دهد،می نشان را پسر اشاره انگشت با

 گوششان به نامفهومش فریادهای صدای. بود گرفته باال را سرش و کرده باز را هایشدست

 .رسیدمی

 خوری هوا برای صبح روز هر امروز؛ به تا پیش ماه دو از. معروفه خیلیخیلی اینجاها آقا این -

 سکو از آخر و کنه می تهدید رو همه و زنه می فریاد کمی... ایسته می سکو اون باالی ره می

 اون روی که بود پیش هفته دو بار آخرین نداشتم، خبری ازش که بود مدتی البته میاد؛ پایین

 .داد دست از رو تعادلش بعد و گفت می بیراه و بد داشت و بود ایستاده سکو

 .دهدمی نشان را کردن سقوط دست با و خنددمی آرام

 ...بعد و افتادیم سکو اون روی از داشت واقعاً اون -

 .کندمی ایخنده تک

 دختر میرهنمی وقتهیچ اون! کنن کمکش تا زدمی فریاد و بود چسبیده پل هاینرده به محکم -

 .نباش نگران. خانم

 :کندمی زمزمه دارخش و لرزان لحنی با. کردمی نگاهش عصبی و خیره ژانت

 !ضیـو*عـ گویدروغ کنی،می باور رو هامحرف گفتی تو -

 .کشدمی پر کارلوس هایلب از خنده

 !چی -

 . نیست مهم برام دیگه! هیچی -

 . نیستم عوضی گویدروغ من -

  

 را آخرش نگاه نیز کارلوس شود،می خیره بیرون به و چرخاندمی را سرش او به اهمیتبی ژانت

 .بود نقش اجرای مشغول هنوز. دوزدمی جوان پسر به

 !شد؟ اخراج زودی همین به. بود کرده پیدا کار بازیگری نسآژا یه تو کردممی فکر -
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 ژانت. داردمی نگه لیمویی رنگِخوش دیوارهای با وجوریجمع و کوچک آپارتمان کنار را ماشین

 پنجره از را سرش معترض کارلوس. کوبدمی هم به محکم را در و شده پیاده ماشین از حرفبی

 :غردمی و آوردمی بیرون

 .شد کنده جا از ماشین در! هی -

 مرد این. شودمی خیره ایلحظه او به و ایستدمی ناگهان. رودمی خانه سمتبه او به اهمیتبی

 براقش ماشینِ و خوردنمی سالش و سن به که بدترکیب و زشت هایلباس آن با هیکلقوی

 .رودمی باال تندتند را هاپله و دهدمی تکان سری. آمدندنمی محله این به هیچ

 !داره مشکل واقعاً دختر این اوه، -

 .اندازدمی اشمچی ساعت به نگاهی

 .شده دیرم لعنتی -

 اداره به ترسریع هرچه باید. دهدمی فشار گاز روی پا و کرده هدایت مدنظر الین به را ماشین

 اصالً اشگوشی روی برگمن خشنِ یچهره تصویر. برگمن آمدن از قبل حداقل رسید،می

 .کندمی برقرار را تماس ناامید نبود، خواهشدل

 دیگه یدقیقه ده تا و راهم توی االن من شد، دیر کمی و اومد پیش کاری سفانهٔ  متا قربان -

 .رسممی اداره به

 .تنبل مرتیکه -

 .پیچدمی ماشین کوچک اتاقک در برگمن فریاد صدای

 کردی؟ پیدا رو سیلیکون یشماره هی، -

. کرد ترمیمیش میشه که گفت ایشون قربان، دادم نشون متخصص یه به رو اون دیشب من -

 .کنیم صبر کمیه باید

 .کندمی قطع را گوشی ایچندثانیه سکوت از بعد او هایحرف شنیدن با برگمن

 .گیردمی نفسی کارلوس

 .بداخالق مردک -
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 در. زندمی ربهض پیام روی دست یک با. بود ناشناس شماره. شودمی بلند پیام هشدار صدای

 کنینمی باورم دونستممی». شودمی روان رنگیتیره و ریز هاینوشته صفحه سفیدی میان

 «.ـوضی*عـ

 .کندمی مرور را شده دریافت پیام دیگر بار گرد هایچشم با شود،می شوکه

 !آورد؟ کجا از رو من شماره اون... دختر این! ـوضی؟*عـ... عَوَ! چی -

 چندباری ژانت ولی شناخت؛می دورادور را او. بیندمی را نام بِرت آید؛می باالتر که نگاهش

 ویژگی تنها که استایلخوش تقریباً جوانی. بود دیده تبلیغاتی هایپیام در را اشغربی یچهره

 .بود اشگوشتی هایلب و عسلی هایچشم برقِ اشکنندهخیره و جذاب

 جمع دورش باز نکردن؟ عادت کارهاشاین به هنوز دممر! ایستاده اونجا هنوز نمیشه باورم -

 .میشن

 زند،می پلک دهد،می فشار ترمز روی پا شدتبه... سپس و شودمی رد نگاهش از اتوبوسی

 و سکو سمتبه و شده رد خیابان از سرعتبه که آیدمی خود به وقتی. بار سه دوبار، بار،یک

 هانرده کنار و پل یلبه به و زندمی کنار را هشد فشرده جمعیت دست با. است دویده جمعیت

 و پچپچ صدای. کردندمی نگاه پایین به هانرده یلبه از و ایستاده پل روی همه. شودمی نزدیک

 .کندمی پر را گوشش ناباور فریادهای

 !کرد خودکشی -

 .انداخت رو خودش اون -

 .بیچاره یپسره -

 !شد پرت پل از پسره -

 : کندمی هزمزم زدهبهت

 !انداخت پل از رو خودش اون -

 خم هانرده از هاخیلی. بود گرفته بازی به را موهایش مالیمی نسیم. چرخدمی خودش دور کالفه

 . کردندمی نگاه بود، شده جوان پسر یک قاتل که زاللی آب به و شده

 .اورژانس به بزنه زنگ یکی -
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 .بزنید زنگ -

 میان که نبضی و گردنش یشدهمتورم رگ. کندمی پنهان بزرگش هایدست میان را صورتش

 .کندمی حس را کوبیدمی محکم بناگوشش

 .کنم باور تونمنمی! من خدای -

 ماشین درون به را سفید یپارچه در پیچیده یجنازه اورژانس کند،می نگاه پل پایین به

 .کشاندمی

 !مُرد اون -

 .انداختمی چنگ را صورتش بِرت مادر. کوبیدمی نزمی به را خود و کردمی ناله آنجا زنی

 .بریدمی کجا رو پسرم پسرم، نمیشه، باورم -

 صبح. بود خوابیده نفسبی پسرش خالص سفیدیِ آن زیر. کندمی نگاه سفید یپارچه به ناباور

 آب از حجمی از را او االن است ممکن چطور بود؛ رفته بیرون خانه از خندان و شاد پسرش

 :کشدمی را موهایش واردیوانه و زندمی زجه کند،می ناله بلند! باشند؟ کشیده نبیرو

 .نبریدش ست،زنده اون برید؟می کجا رو پسرم... پسرم پسرم، پسرم، -

 برادرش. گِریدمی و گیردمی ـوش*آغـ در را مادرش خرگوشی موهای با ایمدرسه دخترک

 و کشیده موهایش روی دست رفتن، بیرون از قبل صبح او. بود اشزندگی داشتنیدوست انسان

 کندمی هقهق مظلومانه و آرام بیاورد؟ دوام را بودن او بی چطور. بود ـوسیده*بـ را اشپیشانی

 آلود درد صدای. بگیرد را مادرش غیرمعقول کارهای جلوی کوچکش یجثه آن با کندمی سعی و

 :لرزاندمی را تنش مادرش

 .پسرم خدایا، -

 را وجودش سرد و تلخ حسی. کردمی نگاه رویشروبه یصحنه به افتاده فرو سری با لوسکار

 و کشدمی تیر سرش. است نمانده انجمادشدنش تا چیزی کردمی حس. بود گرفته فرا

 پدیدار نظرش در درشت و رنگی چشم جفت یک ناگهان. رودمی سیاهی ایلحظه هایشچشم

 .کندمی پر ار هایشگوش لطیفی صدای شود،می

 «.میرهمی پسر اون -»
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 .شوندمی تکرار سرهمپشت هاصحنه

 «.بینممی رو هاسایه من -»

 ! ـوضی*عـ گویدروغ. کنیمی باور رو هامحرف گفتی تو -»

  

 خوبه؟ حالتون آقا -

 .کندمی نگاه مقابلش مردِ به گنگ

 بله؟ -

 .هخطرناک شدید، خم نرده روی خیلی خوبه؟ حالتون میگم -

 مرد به تشکر با و آیدمی ترعقب کمی افتد؛می اندامش بر لرز ایلحظه و کندمی نگاه پایین به

 .شودمی خیره

 .خوبم من. تذکرتون از ممنون -

 هاماشین کمکم شنید،می نامفهوم و زیر را بِرت مادرِ صدای. بود شدنپراکنده حال در جمعیت

 پایین به را خود پل سکوی روی از که نامی بِرت کسهیچ دیگر روز دو تا و افتادندمی راه به

 خیره پل زیر جاریِ هایآب به و کشدمی موهایش به چنگی قراربی. آورد نخواهد یاد به انداخت،

 :نالدمی زیرلب. شودمی

 !میرهمی که گفت اون کنه، بینیپیش رو مرگ تونهمی اون. گفتمی راست اون -

 .بنددمی نقش هایشپلک پشت رنگش،سرخ هایلب و چشم طخ با ژانت درشت هایچشم

 !پیشگوئه هیوالی یه یه، زیبا دخترک اون -

 به. است خالی از پر ذهنش و زندمی دودو هایشچشم. رودمی وروروآناین معتاد هایآدم مانند

 با چوبی کوچکِ ی پنجره دو. کشدمی باال را خود و دهدمی تکیه رورفتهورنگ آبیِ هاینرده

 دیوار به. کردمی خودنمایی پنجره هایشیشه پشت از گل هایگلدان و شده رنگ مالیم لیموییِ

 .زندمی خانه یکرده باد چوبیِ درِ به ایضربه و داده تکیه

 بوی. بودند کرده خوش جا سمتیبه هرکدام اشژولیده موهای و بود شده متورم هایشپلک زیر

 .شدمی استشمام اشسخیصدفر از ـکل*الـ گندِ
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 پوشانده را صورتش از نصفی که ایگنده و گرد عینک و رنگطوسی لباسی در پوشیده ژانت

 .آوردمی بیرون را سرش است،

 یشیشه کارلوس. خوردمی مشامش به بدی بوی و گذراندمی نظر از را مرد آشنای صورت

 :زندمی لب زد،می موج آن رد ترس کمی که کشیده لحنی با و آوردمی باال را سبزرنگ

 .کرد گریه خیلی مادرش پرید، پایین پل از اون اون،... مرد اون -

 :زندمی لب آرام مقابلش، مرد ناخوشِ حال از ثرٔ  متا ژانت

 .بودم گفته بهت که من -

 دخترک به خمـار و کندمی شده باز درِ بندِ را دستش. دهدمی تکانی خود به قراربی کارلوس

 .بود گرفته خون را هایشچشم یعنبیه. شودیم خیره

 گوش حرفت به اگه اگه،. کرد تالش خیلی زندگیش برای اون بود، کوشیسخت پسر اون -

 حرفت کجایهیچ نکردم، باور رو حرفت و بدم نجاتش تونستممی من. آه... اون االن بودم داده

 .نبود جور من منطقِ با

 .خوردمی سُر زمین روی آرام کارلوس .دهدمی گوش ناالنش صدای به ژانت

 .کشتم رو اون من گفت میشه عمالً. منه تقصیر همش -

 هایقطره آمد،می نظربه معصوم مهتاب نور زیر صورتش کشد،می موهایش میان ایپنجه

 .زدمی برق اشکشیده و بلند پیشانی روی عرق درشت

 یه من... من گفتی،می راست وت. احمقم چقدر من من،. دادممی گوش حرفت به باید -

 ...وگرنه وگرنه، نکردم باور رو حرفت من ـوضیم،*عـ گویدروغ

 و عجیب هایواکنش به ناراحت نیز ژانت. کندمی نگاه سمتشبه افتد؛می دخترک یاد ناگهان

 .بود شده خیره او غیرعادی هایقراریبی

 طوراین من و بود من اولِ یدفعه این این، کنی؟ تحمل تونیمی چطور میاری؟ طاقت چطور -

 .باشی گذرونده حس این با باید رو زندگیت کل تو ولی شدم؛ نابود

 زمزمه خشن و کشیده درهم را هایشاخم گذراند،می که باریمرگ زندگیِ یادآوری با ژانت

 :کندمی
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 .گمشو برو -

 .بایستد لرزانش پاهای روی تا کندمی تالش و دهدمی تکان سر ـت*مسـ کارلوس

 .کنممی فرو هاتچشم تو رو سوجو شیشه همین وگرنه برو اینجا از -

 :زندمی لب ـت*مسـ و ایستدمی کارلوس

 ...نه نه، -

 به خانه توی از ویتی نامفهومِ صدای. کندمی جلوگیری آن شدنبسته از و گرفته را در دست با

 :غردمی و کندمی نگاه ـت*مسـ پسرکِ به عصبی ژانت. رسدمی گوشش

 .کنی ول که نفعته به رو در چیه؟ منظورت تو، هی -

 و خمـار هایچشم آن نیز دودی هایشیشه پشت از که انگار برد،می جلو را صورتش کارلوس

 .بیندمی را مرموز

 .نیستی نیستی، زدی،می حرف ازش که ایشدهطلسم هیوالی اون تو تو، -

 .دوزدمی چشم مرد یوارفته تصور به و گیردمی آرام ایلحظه ژانت

 رنگسیاه هایشیشه زیر داری که قشنگی هایچشم این زنی،می حرف ازش که طلسمی این -

 ...همش همش، کنی،می پنهانش

 :زندمی لب عمیق لبخندی با و خنددمی آرام

 دتخو هاحرف این با داری فقط تو. تاد خانمِ نیست نفرین و طلسم این. ستهدیه یه شهمه -

 .کنیمی دریغ خودت از رو خوب زندگی و گیریمی انتقام خودت از داری داری، میدی، آزار رو

 را دخترک گذارد،می چشمانش روی را انگشتش متفکرانه و کشدمی عقب را خود تلوتلوخوران

 .دیدمی دوتا

 با رو هاسایه تونیمی ببینی، رو اطرافیانت مرگ تونیمی هاتچشم با تو که واقعیت این -

 رو بقیه جون باهاش تونیمی یعنی این این،. دختر باحالیه چیزِ خیلی. ببینی رنگیت هایچشم

 .رو هاخیلی جون. بدی نجات

 اخمش موهایش تار چند شدنِ کشیده با ژانت. زندمی چنگ را دختر چشمان روی عینک هوابی

 :آیددرمی جیغش و شودمی ترعمیق
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 .احمق تو؟ کنیمی کارچی! هی -

 گندِ بوی. ایستدمی دخترک اینچی چند در هایشچشم. رودمی ترنزدیک و نزدیک کارلوس

 .زندمی لبخند خرابش و عجیب حال خیالبی کارلوس. اندازدمی چین را ژانت بینی دهانش

 !دختر باحالی خیلی تو. تو... و من. دختر کنیم کار هم با بیا -

 :زندمی لب و کندمی هایشچشم به ایاشاره

 طلسمِ یه نه ستهدیه یه حقیقت در هست درت که توانایی که کنی ثابت خودت به باید -

 فکرش از تونینمی که همون ژانت، کن فکر بچه اون به! تاد ژانت نیستی هیوال تو. شدهنفرین

 دختر اون از کنی،می ناراحتی احساس کردی ول داربال لعنتیِ اون تو رو اون اینکه از تو دربیای،

 ن؟شدهنفرین هاتچشم کنیمی فکر چرا چرا؟. زیاده بیرون این هابچه

 .بود بسش دیگر. کشدمی عقب کرده بغض ژانت

 .ببینمت خوامنمی... برو برو، اینجا از -

 موهای. شدنمی محو هایپلک پشت از ایلحظه دخترک یبامزه یچهره. تپیدمی تند قلبش

 .بود کرده خوردنی را صورتش فرفری

 .باشی رنگسیاه هایبال با فرشته یه تونیمی تو تاد، ژانت نیستی خطرناک هیوالی تو -

 *** 

  

 خواباتاق از سر دیشب چطور داندنمی هنوز. چرخدمی اکوروار گوشش در مبهمی هایصدای

 اهنگ را او عجیبی طوربه سوزان صبح کشد،می موهایش در دستی عصبی. بود درآورده سوزان

 ! کندمی میل صبحانه دارد و نشسته جلویش چشم یک فضاییِ یک انگار که کردمی

 جلوی پرونده داخل هاینوشته. خاراندمی را سرش اشاره انگشت با و کشدمی «آهی»

 .زندمی آزادبوق همیشه از ترخالی ذهنش و روندمی رژه هایشچشم

 .کارلوس مایی یاداره شرم یمایه تو -

 .کندمی بود، دستانش در که ایپرونده به ایاشاره برگمن. آیددرمی فکر از

 !برعکسه -
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 دیشبش ـتی*مسـ همان در هم هنوز انگار دهد،می قرار میز روی را پرونده سریع شرمگین

 .کردمی سیر

 .درگیره کمی ذهنم قربان، سفمٔ  متا آه، -

 دستبه تازگیبه که ایروندهپ مشغول را خود و نشیندمی کارلوس کنار صندلی روی برگمن

 کند،می نگاه را پرونده آخر یصفحه و کرده تر زبان با را انگشتش. دهدمی نشان بود، گرفته

 .بودند آورده کاغذ روی خطبهخط را مرگش یطریقه و شده فوت شناسایی مدارک

 کردی؟ پیدا رو هاسیلیکون یشماره -

. ستفاصله دقیقه 25 اونجا تا. کردم پیدا رو بود دهخری که بیمارستانی اون من قربان خب، -

 هایجراحی پرستار یگفته طبق و بود جراحی عمل مشغول دکترش اما رفتم؛ اونجا به صبح من

 . گیرنمی تماس من با بعداً گفتن اونا کشه،می طول هاساعت ایشون

 :گویدمی کالمش در خفته خشمی با سپس و بنددمی را هایشچشم ناامید ایلحظه برگمن

 تو پسر، هی بگیرن؟ تماس باهاش بعداً که داده رو این اختیار مردم به کارگاه یه تاحاال کِی از -

  هستی؟ چیزی امالکی، دالل کردی فکر

 .کندمی نگاه برگمن غران و شده درشت هایچشم به نگران کارلوس

 !بود جراحی عمل سر دکتر قربان، اما -

 بگیرن؟ استم باهات قراره کِی -

 جوالن چشمش هایمردمک در عجیب تهدیدی خشم، کنار در بود، خاصی جور برگمن نگاه

 .داردبرمی عقب به قدم چند. دادمی

 !بگیرن تماس قراره که -

 .اجازه با... من من، قربان، باشم پرونده این پیگیر بهتره من... آ -

 رویشروبه مانیتور از را سرش زاتیبوت. کشدمی عمیقی نفس و کندمی نگاه رفتنش به برگمن

 .راندمی لب روی تمسخرآمیزی لب و درآورده

 !رابرت احمقه یه اون -

 .خودت اوایل مثل تام، نیست حالیش هیچی که واردهتازه یه اون -
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 :زندمی غر زیرلب و نشیندمی صندلی روی

! کنه؟می کارچی اداره توی حسابدار بچه یه دونی،می هم خودت رو این! احمقه یه اون ولی -

 .دستش از کنم کارچی... اوه

 را اشتوجه پرونده روی رنگتیره و درشت خطی. اندازدمی جلویش باز یپرونده به نگاهی

 . کندمی جلب

 «سوئیندون در 1999 سوزی آتش حادثه»

 .گرددبرمی خود یپرونده سمتبه و مالدمی را هایشچشم جفت شستش و اشاره انگشت با

 پیش سال 20 که اتفاقیه دنبال چرا. بربیاد افتاد پیش روز دو که ایقضیه پس از تونهنمی اون -

 ! افتاده؟

  

 هایشدانسته تمام و زیستمی شهر این در سال سالیان که است اهالی از بورن جاناتان دکتر

 به را شریز و رنگ شکالتی هایچشم. است درآورده اجرا به داشتنیدوست شهر همین در را

 باقی سرش روی مو تار چند هنوز زبانخوش پیرمرد. دوزدمی وقامتقدخوش جوانِ کاراگاه

 اشپزشکی لباس در پوشیده جاناتان. دادمی اهمیت خود تیپیخوش به شدتبه و بود مانده

 نمایش به را اشخوردهواکس و براق هایکفش و نشیندمی اتاق رنگآبی هایمبل روی

 کارلوس به بادقت و گذاشته ایشیشه میز روی را داشت دستش در که ایپرونده .گذاردمی

 .کندمی نگاه

 من دادید من به که هاییشماره به توجه با جوان؛ مردِ شدندمی استفاده پیش سال 20 هااین -

 .ببینم بذار خب. کردم پیدا رو بیمار گزارشات

 بادقت و داده قرار چشمانش روی عینکی پیرمرد. کندمی نگاهش هوشیار و منتظر کارلوس

 .کندمی دنبال را پرونده ریزِ هاینوشته

 ...آ... ایشون. داشته ـنه*سـیـ پروتز یه از بیشتر شخص این -

 :گویدمی مشتاق کارلوس. کندمی نگاه جوان به مردد
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 ایدیگه هایعمل اون ـنه؟*سیـ پروتز یه از بیشتر چی یعنی دکتر؟ جناب چی شخص این -

 داشته؟ هم

 ...و بله -

 :گویدمی مردد سپس و کندمی مکث ایلحظه

 !برداشته اونجاشم اون -

 !اونجاش؟ -

 :پرسدمی متعجب و آیدمی خود به دکتر چشمِ یاشاره با

 داده؟ انجام جنسیت تغییر جراحی عمل که اینه که، اینه شما منظور -

 .درسته -

 .نبود گمشده افراد تلیس تو اسمش که همینه خاطربه! آه -

 از بعد و قبل عکس من. داشته صورتش روی هم زیبایی جراحی چند اون ها،این بر عالوه و -

 .ببینی تونیمی. دارم رو بیمار جراحی

 .کشدمی جلو را خود آورده، دستبه که سرنخی از سرخوش کارلوس

 .البته -

 به هاینوشته با کاغذی روی بر عکس دو. بردمی پرونده درون به سر مشتاق چشمانی با

 پر هایشچشم جلوی رنگِنارنجی یپرونده برد،می ماتش ایلحظه. بود شده منگنه پیوسته،هم

 از قبل! دوم عکس سپس و اول عکس. ـصند*رقـمی عکس روی لرزانش هایچشم کشد،می

 !بودند نکرده تغییر هیچ هایشچشم! هایشچشم. عمل از بعد و عمل

 اشحوالی درنده گرگ یک مثل ترس. گیرندمی راه سروگردنش از عرق رشتد هایقطره

 .لرزدمی خود به آرام و خزیده ایگوشه معصوم ایبره یک همانند نیز او و غردمی و چرخدمی

 هایشچشم روشن هایمردمک. کردمی نگاه او به عکس درون از وحشی و تیز چشم جفت یک

 موهای. بردنمی یاد از وقتهیچ را اشبرآمده های ـنه*سیـ و درشت هیکل. زدندمی صدا را او

 بود، ایستاده طلبکار ایچهره با و بود داده جای هایشگوش پشت را براقش مشکیِ و کوتاه

 !همیشه مثل
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 دستشیک و سفید هایدندان بود، دادن جوالن حال در صورتش جلوی هایشکودکی ترس

 .شودمی برقرار تماس. نددرخشیدمی اشرژخورده هایلب میان

 .نشد دستگیرم هیچچیزی اینجا. قربان بود اشتباه سریال شماره انگار -

 و ریز هایشماره جان به کوتاهش ناخن با. شودمی خیره دستش توی نازک و نرم جسم به

 . گرفتمی برگمن از را دیگری باید. افتدمی محو

  

 گشادش لباس روی بر سروصورتش زا آب خیسیِ. کشدمی نمناکش موهای میان دستی

 دیوار به دست. بود کرده احاطه را چشمانش یتیره هایمردمک رنگیسرخ یهاله. چکدمی

 کاش. کندمی مچاله مشتش در را نرم جسم. کردمی نگاه خیابان به پنجره از و گرفته

 قبل از محوتر هایشناخن کندوکاو زیر هاشماره. کرد پرتش بیرون پنجره همین از توانستمی

 هایشرگ در که سردیخون و مات کارلوس و زندمی غر گوشی پشتِ برگمن. آمدندمی نظربه

 :کندمی زمزمه بود، شده جاری

 دیگه بار میکروسکوپ با قراره دارم، قرار باهاش االن قربان، متخصص پیش میرم دیگه بار -

 همدیگه به شباهت خاطربه عددها از دوتا شاید گفت متخصص. کنیم بازنویسی رو هاشماره

 .قربان میدم اطالع هم شما به رو نهایی ینتیجه. باشن دراومده اشتباه

 دلش. دهدمی فشار گاز روی پا اتوبان بودنخلوت به توجه با و کندمی عوض را دنده

 افتاده خون تیزش هایدندان فشار زیر هایشلب یگوشه شود، رها کابوس این از خواستمی

 و قدیمی پل زیر و کناری شهر در. برسد قدیمی پل آن به باید دهد؛می گاز بیشتر. دندبو

 انجام که غیرمجازی واردات و کیفتبی تولیدات خاطربه پیش هاسال که متروکه ایکارخانه

 .بود شده پلمپ داد،می

 مرددش یهاقدم. آیدمی ناله صدای. دهدمی آزار را مشامش دود و خاک بوی و خاکی زمین

 را خود رونق هنوز کارخانه وقتی دور، روزهای آن. رودمی غذایی مواد نگهداری بخش سمتبه

 و زمینی سیب از پر هاییگونی و غذایی مواد از پر وپیکردربی و بزرگ لعنتیِ یسوله آن داشت،

 .بود ذرت کنسروهای
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 است، مانده چوبی هاینجرهپ و آجری دیوارهای تنها عظمت آن از حاال شنود،می فریاد صدای

 .بودند زده زنگ هاقفسه و شدهشکسته و چوبی هایپنجره

 بزرگ یسوله در فریادهایش صدای. آمدمی باران. بود شب. کندمی روشن را آسمان رعدوبرق

 تمام در درد و شودمی کوبیده آهنی هایقفسه به محکم دخترک سر. پیچیدمی کارخانه پشتِ

 خون هایقطره. بودند کرده پنهان را اشزخمی صورت موهایش. شودیم پخش سرش نقاط

 .چکندمی زمین روی

 به و بود شده پنهان چوبی هایپنجره پشت کنجکاو و ترسیده خودش. کندمی نگاه خودش به

 . کردمی نگاه زمین روی بر شدهپخش دخترکِ و زن هایگریوحشی

 و گرفته وپایدست زیر را ظریفی دخترکِ ودش،آلگوشت و بلند قدوقامت و هیکل آن با زن

 شده دارخش و بم صدایش تُن و سوختمی فریاد همه آن با اشحنجره. کشدمی را موهایش

 .بود

 کجاست؟ بگو من به -

 .گیردمی هایشچنگ میان را دخترک یشده پخش موهای

 کجاست؟ فیلم اون بگو بگو، من به ببین، رو من ببین، رو من هی -

 روی بر خون از جویباری. رسدمی گوشش به دخترک ضعیف هقهق صدای. رودمی تریکنزد

. آوردمی دخترک صورت به فشاری پلنگی، مدل پیراهنِ در شده پوشیده زن. بود گرفته راه زمین

 :غردمی برنده و تیز و مالدمی هم به وحشیانه را سرخش هایلب

 جون؟ خترد گذاشتیش کجا کجاست؟ بگو، من به بگو، -

 :پیچدمی گوشش در ضعیفی صدای شود،می رد خالی هایقفسه از

 .دونمنمی -

 .آیدمی قهقهه صدای

 .کنم کمکت من بذار پس دونی؛نمی که دونی؟نمی -

 را ایمدرسه دخترک گلوی زن هایکفش نشیند،می دخترک خونین یگونه روی محکم سیلی

 .دهدمی فشار
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 .ذارمنمی تزنده وگرنه ـوضـی*عـ یدختره بگو بگو، من به -

 از نیمی و رودمی کنار به رنگشخرمایی و بلند موهای. شودمی هموار زمین روی دخترک خون

 کوچکش و ظریف تن روی آهنی هایقفسه. گذاردمی نمایش به را پردردش و خمـار هایچشم

 .شوندمی کوبیده

 کردی؟ قایمش کجا رو فیلم اون لعنتی، -

 بارآخرین کشد،می دست خاک به و نشیندمی زمین روی اندازد،می اطراف هایبشکه به نگاهی

 .بود دیده اینجا را او

 هنوز. بود رفته پیش خفگی مرز تا اینجا دختر آن. گذراندمی نظر از را جاهمه تیزش هایچشم

 در صبح خود تا ترسیده بارانی شب آن او. پیچیدمی هایشگوش در دخترک هقهق صدای هم

 و کرده دور گذشته از را ذهنش کند،می خم را گردنش. لرزیدمی خود به و زده پرسه هاخیابان

 زیر دست. گیرندمی خود به پیروزی از رنگی هایشچشم. کندمی نگاه ناسالم هایقفسه زیر به

. کندمی پاک را رویش خاک آرامیبه و آورددرمی را رنگاینقره نشان اندازد؛می هاقفسه از یکی

 !بود شده هک رنگاینقره استیلِ روی «تاسل هانا»

 .شودمی کوبیده جلویش میز روی رنگمشکی و ضخیم جلدهای با قطور یپرونده دو

 تحصیل حال در مدرسه این توی 1999 سال در که آموزانیهدانش تمام اسامی پرونده دو این -

 .بودن

 سری احترام با و زندمی ورق آرامآرام را ضخیم و روغنی هایبرگ. کندمی باز را اول یپرونده

 .کندمی خم مدرسه مدیر برای

 .دانریک آقای ممنون. باشن اینجا باید همه درسته، -

 عکسی یعالوهبه آموزدانش از کاملی مدارک صفحه هر. گذراندمی نظر از دقت با را هرصفحه

 .بود دورانش آن از

 .باشه ینجاا باید تاسل هانا مدارک -

 .شودمی نزدیک موردنظرش یصفحه به

 .اوه -
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 .کشدمی صفحه به دستی متعجب سرش باالی مرد

 !شده پاره اون -

 !شده کنده صفحه این وقته خیلی میاد نظربه -

 :پرسدمی مدرسه مدیر به رو و کشدمی موهایش میان چنگی عصبی کارلوس

 کنم؟ چک رو اسلت هانا یچهره من بشه که هست ایدیگه راه -

 .کندمی نگاه جوان کاراگاه به متفکر مدیر

 .میارم براتون االن بشه؛ سال کتاب طریق از کنم فکر -

 .گذراندمی نظر از را مختلف دخترهای یچهره زند،می ورق را بزرگ و سبزرنگ کتاب

 !نیست هم اینجا انگار -

 التحصیلیفارق از قبل احتماالً. باشه کتاب این تو عکسشون که اجباریه همه برای! غیرممکنه -

 .باشه رفته ایدیگه یمدرسه به

 بگیرن؟ رو عکس این باید بشن التحصیلفارق زودیبه قراره که کسانی فقط -

 .بگیرن رو عکس این مجبورن همه نه ،نه -

 ...پس -

 و خندان هایلب با دختر آید،می آشنا نظرشبه عجیب عکس کند؛می گیر صفحه یک روی

 رسیدمی هایشسرشانه تا رنگشخرمایی موهایی. بود شده خیره سمتیبه درخشان هایچشم

 عکس در رنگشاینقره نشان. کردمی بازی آدم روان و روح با انتهایش دارموج حالت و

 خودش. بردمی جلوتر را سرش! بود آشنا کارلوس برای آدم این چقدر... و بود نمایان خوبیبه

 در. زندمی پلک گیج. شدمی نزدیک مرگ به زن آن وپایدست زیر که دخترکی تاسل، هانا بود،

 !است؟ خبر چه آدم این اطراف

 موهای کند،می تمدید را اشکنندهخیره و درشت هایلب روی رنگصورتی رژلب سوزان

 خود به نگاهی قدی یآینه در. بود پوشانده را اششکالتی هایچشم از نیمی اششرابی

 اتاقش از و کشدمی سفیدرنگش روپوش به دستی. استایلخوش و شیک همیشه مثل اندازد،یم

 را او. باردمی نمنم باران. رودمی باال دوتادوتا لب، بر لبخند و هیجان با را هاپله. آیدمی بیرون
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 به دارشنم موهای. کردمی نگاه پایین به و شده خم بامپشت یلبه روی بر جوان مرد. بیندمی

 باالی یدکمه دو. بود کرده دارتب باران، خیسی را صورتش و بودند چسبیده اشپیشانی و سر

 .کشیدمی نفس زوربه انگار و کرده باز را بلندش آستین یچهارخانه پیراهن

 .دودمی سمتشبه و کندمی صدایش لبخند با

 .کارلوس دیدمت اینجا شدم حالخوش! اینجاست کی ببین -

 با و کرده صورتش چتر را دستش چکد؛می اشکرده آرایش صورت روی باران هایهقطر

 .کندمی نگاه مقابلش جوان مردِ قامتِ به مشتاق چشمانی

 کارلوس؟ کارلوس؟ پسر، میشه تند داره بارون اوه -

 چشمان زیر معصوم نگاهی. کندمی نگاه را او و چرخانده آرامیبه را سرش حرفبی کارلوس

 . بود شده پنهان زن یشدهآرایش

  

 عزیزم؟ زنینمی حرف چرا کارلوس کارلوس؟ -

 سیاهی افکار. بود شدن منفجر حال در سرش. کشدمی اشپیشانی به دستی جوان مرد

 که لبخندی با و گرفته او صورت جلوی را سرش طنازی با سوزان. زدمی پرسه اطرافش

 .کندمی کارلوس یکالفه چشمان یروانه مکیچش گذاشت،می نمایش به را براقش هایدندان

  زنی؟نمی حرف چرا گرفته؟ سخت بهت رئیست دیدی؟ جسد دوباره عزیزم؟ شده چی -

 زمزمه زیرگوش و کندمی ـوازش*نـ را گردنش سرانگشت با چسباند،می کارلوس به را خود

 :کندمی

 خوب؟ پسر شده چی -

 ظریفی. کندمی فکر مقابلش زن سرانگشتان ـوازش*نـ به تنها و تنها ایلحظه کارلوس

 زنگ صدای. بردمی خلسه به ایلحظه را او و دودمی پسر موهای درون به گردن از انگشتانش

 ـوازش*نـ به همچنان سوزان شود؛می باز هایشچشم سرعتبه و شنودمی که را هشدار

 .دهدمی ادامه گردنش

 درسته؟. دربیارم دلت از بتونم شب کنم فکر برم، باید عزیزم، اورژانسیِ مورد -



 

 

64 

 

  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 .خوردمی چرخ صورتش روی عجیب کارلوس لرزانِ نگاه. داردبرمی عقب به قدمی

 .کارلوس بینمتمی شب -

 .ماندمی مات ایلحظه برنداشته قدم از قدم جوان زن

 .تاسل هانا کن صبر لحظه یه -

 را او کارلوس. شودمی خیره مبهمی ینقطه به مات و گیردمی بر در را بدنش اجزای خفیفی لرز

 پر ذهنی با و کالفه جوان مرد ؟!نبود بود، آشنا او برای نام این! بود؟ زده صدا عنوانی و نام چه با

 جیب در را لرزانش هایدست و گرفته فاصله بامپشت یلبه از جواب،بی هایالٔ  سو از

 .کندمی مخفی شلوارش

 دونم؟می رو پیشت سال 20 یقدیم اسم چطور بدونی خوایمی -

. شودمی خشکش هایلب پذیرای پوزخندی و اندازدمی بود، ایستاده ثابت که او به نگاهینیم

 .است آورده کم نفس که کندمی حس

 آدمِ یه عنوانبه خوبیبه هم االن تا و هانا کردی مخفی رو هویتت و اسم سن، خوب خیلی -

 .کردی زندگی هاگذشته با متفاوت کامالً

 :دهدمی ادامه تلخی با و شودمی بلند اشـنه*سیـ درون از تلخی «آه»

 .شدم مهرسربه راز این یمتوجه چطور من بدونی کنجکاوی خیلی حتماً -

 سوزان. بود مشخص عکس در خوبیبه صورتش و نام. کندمی پرت سمتشبه را عکس

 قدم به قدم کارلوس. شودمی خیره او به لرزان نگاهی با و کندمی مشت را هایشدست ترسیده

 به را خود همیشه از تندتر که قلبش با و لرزدمی درون از سوزان. شودمی نزدیک او به

. کشیدمی نفس عصبی و خشمگین جوان مرد. رودمی عقب به قدمی کوبید،می اشـنه*سیـ

 .کندمی رها زن صورت روی را نفسش و رسانده او به را خود

 بوده؟ نبوده، اتفاقی چی همه که بگو فقط بگو، فقط -

 .کندمی نگاهش تنها سوزان

  شدی؟ نزدیک من به غرض و قصد روی از -

 ...لوس کار؛... کا -
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 .خوردمی پیچ زن بازوی دور هایشدست

 .بگو بگو، -

 :زندمی فریاد

 اصالً من رو، من کن نگاه... ببین بگو، من به میشم، روانی دارم من. بگو من به میگم بهت -

 .بزن حرف من با نیست، خوب حالم

! نداشت فراری راه که بود شده گرفتار عمیق گردبادی درون او. شودمی بسته سوزان هایچشم

 تغییر به اهمیتی او سرنوشت کند؟می تغییر نیز اشزندگی نامش کردنعوض با کردمی فکر چرا

 .داد نخواهد هویتش

 یه دنبال زن اون. بگو بهم افتاده؟ اتفاقی چه پیش سال 20 وبگ بهم بگو، بگو، من به سوزان -

 سوزان؟ کجاست فیلم اون درسته؟ فیلمه؟ اون خاطربه هااین یهمه. گشتمی فیلم

 :کشدمی فریاد بلند

 اون؟ کجاست -

 دانستنمی. بود شده فراری ذهنش از چیزهمه. کندمی نگاه مبهم اینقطه به لرزان سوزان

 االن او نبود، کنندهخیره استایلخوش جوانِ زن آن دیگر او. کندمی کارچه و کیست کجاست،

 فرار وحشی زنِ آن دستان زیر از پیش ایلحظه که بود وداغاندرب صورتی با فراری دخترکِ

 .بود کرده

 .افتدمی نفسنفس به و ترسدمی لرزد،می صدایش

 ...خب... خب -

 .دهدمی قورت را بغضش

 ...بخوای رو راستش خب، -

 هستم کی من... مـ هستی؟ کی تو افتاده؟ اتفاقی چه بگو من به هانا، یا یا، سوزان بگو -

 من به... که چیزای یه یادمه، چیزایی یه تقریباً من من،! کردمی له رو تو داشت زن اون ؟!لعنتی

 خبره؟ چه بگو

 .شودمی ارتکر پیش سال 20. کشدمی کارلوس سمتبه را خود کرده بغض سوزان
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 ...تو -

 *** 

  

 و همیشه از ترخلوت ساحل. گذاردمی قدم روان هایآب و ساحل باریک مرز روی بر ژانت

 طبیعت و شده پاشیده جاهمه رنگنارنجی یتیره هایرنگ. بود کردنغروب حال در خورشید

 .کندمی ـوازش*نـ را دختر صورت مالیمی نسیم. بود گذاشته نمایش به را زیبایی و بکر

 صلیبِ و بلند بندگردن و کرده تن به لیشرتک همراهبه را سفیدرنگی گشاد پیراهن جوان دختر

 عینکِ با ـنه*سیـبهدست و بافته را موهایش. بود گرفته قاب زیبایش، بافت سفیدی را استیلش

. کردمی نگاه شد،می ادغام دریا هایآب با خورشید که آنجایی ها،دوردست به طالیی فریم

 بسته وافر ـذتی*لـ با هایشچشم و بردمی فرو نرم هایشن درون به را اشـنه*برهـ پاهای

 .شوندمی

 مدت این تو. نیومدم دیدنت به وقته خیلی من من، دونم،می. شده تنگ برات دلم بابا... بابا -

 که مشده مطلس دخترِ یه من که کردممی اصرار همش. بودم خودم کردن پنهان حال در همش

 ـیل*پاتـ و ـت*مسـ غریب،وعجیب پسر اون پیش، شب چند بابا،. زنهمی صدمه دیگران به

 .زد سروتهبی هایحرف کلی. کرد سخنرانی کلی برام مخونه جلو

 .کندمی لمس را بندشگردن انگشت سر با

 هاتچشم هم تو. میفتم تو یاد کنممی نگاهش وقتی وقتی، داره؛ آشنایی هایچشم اون بابا -

 .درخشیدمی عجیب پسر اون مثل

 .کندمی جمع شکمش درون را اشـنه*برهـ پاهای و نشیندمی هاشن روی آهسته

 شنیده دیگه نفر دو زبون از فقط رو این دارم، قشنگی هایچشم من گفت بهم اون شب، اون -

 یه هاچشم این گفت تم،نیس هیوال من گفت و کرد نگاه ترسی هیچ بی هامچشم توی اون. بودم

. دونستمی موهبت یه رو هامچشم اون بابا. کنم استفاده خوبیبه ازشون باید گفت ست،هدیه

 ولی دونستم؛می دیگران مرگ مقصر رو خودم همیشه من. دارم بهتری حس که روزه چند بابا
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 شانس یه خودم به مخوامی بابا. کنممی بینیپیش رو هااون مرگ که نیست من ـناهِ گـ... االن

 !نیستم بدشانسی آدمِ من بدم، تازه

 یاشعه دارد؛میبر هایشچشم روی از را عینک. کندمی نگاه را بیرون خانه هایشیشه پشت از

 مشامش کوچکش، یآشپزخانه یتاقچه روی هایگل بوی. سوزاندمی را هایشچشم خورشید

 :کندمی زمزمه خود با و ردگذامی میز روی را عینک. کندمی ـوازش*نـ را

 .بدیم خودمون به شانس یه بیا -

. داردبرمی قدم مردم میان ترس با و دهدمی فشار اشکردهعرق هایدست میان را کیفش بند

 تن به آبی بلند پیراهن. بود کرده رها صورتش روی آزاد را هاآن و کرده کوتاه را جلویش موهای

 هرلحظه و بود کرده رد دستش یک و سر از کج صورت به را سفیدرنگی یدخترانه کیف و کرده

 .یافتمی افزایش آن یدسته روی بر انگشتانش فشار

. بودند شده همراه هم با جمعیت و بود خود کار به مشغول هرکس کند،می نگاه مردم به

. دکنمی آرامش احساس دلش در کمی. بود ندیده را خود اطراف رنگیرنگی طوراین وقتهیچ

 با. زدمی حرف همه با و چرخیدمی بازار میان خندان عادی انسان مثل هم او روزی کاش

 . شودمی رد فروشیمیوه جلوی حاضر جمعیت میان از آرامی «ببخشید»

 .خانم ببخشید -

. کردمی نگاه او به منتظر آبی چشم دخترک. چرخاندمی را نگاهش شیرینی و کودکانه صدای

 .شودمی اشخیره بود، کرده قبل از بازتر را اشچهره که لبخندی با و شودمی خم کمی

 کوچولو؟ خانم جانم -

 .افتاد کیفتون از این -

 . گیردمی کوچکش دستان از را رنگ اینقره هایدسته با دارتاج عینک

 ...عزیز ممنون -

 .باشم کرده گمت ترسیدم ریما، اینجایی تو اوه -
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 با زن. کشدمی پر هایشلب روی از لبخندش گیردمی باال سرکه. یدلرزمی نگرانی از زن صدای

 را عینک و نشاندمی لبش یگوشه لبخندی صلٔ  مستا. کردمی نگاه دخترش و او به نگرانی

 .دهدمی نشان

 . کوچولو خانم ممنون. بود افتاده کیفم توی از عینکم -

  

 ترسیده. بیندمی پراکنده هایسیاهی زا انبوهی میان را او کند،می نگاه زن به و ایستدمی

 کرده پنهان خود ـوش*آغـ در را زن تمام انگار رنگتیره و غلیظ هایتوده. شودمی ترنزدیک

 مبهم تصویری شود،می چیره اندامش بر لرزی هاسیاهی با انگشتانش سر برخورد با. بودند

 گوشش در فریاد یصدا. کندمی استشمام را مرگ بوی و شده جاری هایشپلک پشت

 .بود ایستاده پایان ینقطه در درست او. پیچدمی

 خوبه؟ حالتون خانم خانم؟ -

 و داده خود به تکانی. کردندمی نگاه را او منتظر زیبارویش دخترک همراه زن. کندمی باز چشم

 :کندمی زمزمه رنگشسرخ هایلب گزیدن با

 .خوش روز خانم، دارید داشتنیدوست ردخت... و سفمٔ  متا دارم، سردرد کمی من اوه، -

 .شودمی ناپدید هایشانچشم پیش از سرعتبه

 ... زن اون اون، -

 فروغبی چشمانی و پریدهرنگ صورتی با زن. پیچدمی گوشش در دخترک هایگریه صدای

 .بود گرفته ـوش*آغـ در را دخترکش

 .برنمیاد من دست از کاری میره،می بیماری خاطربه اون -

. گیردمی پیش در را اشخانه خیابان سرباالیی بهآرامی و زندمی بیرون بازار از گرفته حالی با

 و در از گل هایپیچک. بود شده آسفالت دعوا و بحث و وآمدرفت کلی با پیش سال خیابان

 روی از درختان بزرگِ هایبرگ و بود رفته باال شانمحله یبامزه و قدیمی هایخانه دیوار

 بودن، قدیمی عین در داشت، دوست را اینجا. بود خزیده بیرون به هاخانه حیاط ارهایدیو
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 هایرنگ با ولی بودند؛ قدیمی هاساختمان و هاخانه. بود کرده حفظ را خود طروات و زیبایی

 .بود شده پنهان قدمتشان زیبا، و مالیم

 هادیوار پشت از مرد رتصوی. ندارد اعصاب مردک انگار رسد،می گوشش به فریادی صدای

 که دوشش روی بر رنگیتیره و بزرگ یکوله با موفرفری اعصابِبی جوانِ مرد. شودمی آشکار

 .زدمی حرف بلندبلند و چسبانده گوشش به بود توانسته که جایی تا را گوشی

 .ایدیوونه تو تو،... اوف. وفاداری اسم به هست زندگی تو چیزی یه! ببین هی -

 :کشدمی فریاد و کندمی عبور کنارش از تند هایقدم با مرد ایستد،می ژانت

 تماس دوباره چرا تو دونمنمی من ای؟متوجه نداریم، هم به کار که وقته خیلی ما! بفهم هی -

 .گرفتی

 باید دود،می سمتشبه و کرده رد را خیابان پیچ سرعتبه. کردندمی همراهی را او هاسیاهی

 .گیرندمی بر در را او سرعتبه هاسایه و گذاردمی مرد یکوله روی را ستشد فکربی. ببیند

*** 

 به گذشته روزهای یهمه مثل درگیر و مشغول فکری با و نشسته بازرسی اتاق صندلی روی

 یقیافه و او به نگاهی برگمن. خوردمی زنگ چندم بار برای اشگوشی. بود شده خیره اینقطه

 .داندازمی آلودشاخم

 !مهمیه یمسئله. بینیممی اخبار داریم ما کن؛ خاموشش نمیدی جواب اگه پسر، هی -

 را هانوشته شدهخم سری و اخم با. آیدمی پیامک هشدار صدای. کندمی قطع را تماس

 .خواندمی

 «!نیستم مقصر من. بزنیم حرف آرامش با باراین نیست بهتر نزدیم، حرف وقته خیلی کارلوس»

. لرزدمی آرامیبه گوشی. کشدنمی هااین از تربیش فکرش. کندمی دلیت سرعتبه را پیام

 در اشگوشی یصفحه روی شده بولد صورتبه ناشناس یشماره چرخاند،می چشم عصبی

 .است وآمدرفت حال

 :کندمی زمزمه آرامیبه و بردمی جلو را سرش کارلوس متفکر و خسته صورت به خیره برگمن
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 تو مرتیکه این بفهمیم هم ما بذار بده، رو جوابش و اتاق یگوشه برو شو بلند هست هرکی -

 .کرده قایم رو خودش گوری کدوم و کرده خطایی چه ارتش

 حوصلهبی و کرده برقرار را تماس. شودمی دور هاآن از و شده بلند جایش از آرامیبه کارلوس

 :کندمی زمزمه

 بله؟ -

 بازنده؟ هی -

 ! بله -

  

 دیگر. اندازدمی اطرافش به نگاهی حین همین و بود افتاده راه عصبانی مرد سرپشت ژانت

 از پر اطرافش و کرده رد را بزرگی پارک. نیست رنگیرنگی ساختمان و خانه از خبری

 از ترمحکم و گرفته اشکردهعرق دست در سفت را گوشی. بود بزرگ و کوچک هایفروشگاه

 :گویدمی همیشه

 من بردی، رو سرم و کردی سخنرانی کلی برام که طورهمون... یعنی گفتی، که طورمونه -

 یه یا نفرینن هاچشم این ببینم خواممی میشه، چی ببینم خواممی. بکنم رو کاراین خواممی

 .موهبت

 زمزمه حوصلهبی و دهدمی فشار را هایشچشم دست با رنگیچشم دختر یادآوری با کارلوس

 :کندمی

 .سالم آ،... تویی آها، -

 .دهدمی تکیه موادغذایی فروشگاه دیوار منتظر ژانت و رودمی ساختمانی درون مرد

 ...اونجا اِستور، کالسیک بیا بیا، سریع دیدم، رو سایه اون من -

 و پرته حواسم اومده، پیش برام مشکلی یه... راستش. بیام تونمنمی من! سفمٔ  متا -

 .ادهزی خیلی هامدرگیری

 چین را اشپیشانی کمکم که هاییاخم با و ایستدمی صاف خورد،می تکانی متعجب ژانت

 :گویدمی زدهبهت اندازد،می
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 ...خودم به شانس یه گفتی تونی،می گفتی تو اما... اما! چی؟ -

 ...ولی دونم؛می خب -

 :گویدمی چیزهمه خیالِبی مناسب، کلماتی پیداکردن از ناامید کارلوس

 .بود ـت*مسـ آدم یه هایحرف همه هااون خب -

 !ـت*مسـ آدم یه هایحرف چی؟ -

 ... االن ولی کنم؛ کمکت خوادمی دلم خیلی ببین یعنی، نه، خب -

 :کندمی زمزمه و کشدمی تلخی «آه»

 درست هیچی. کنممی کارچی دارم دونمنمی خالیه، ذهنم م،ریختههم به روزها این واقعاً من -

 ....متاسفـ! یستن

 صدای به درآمده حدقه از و متعجب چشمانی با پراندش،می جا از دخترک تیز جیغ صدای

 .دهدمی گوش او فراصوت

 باریه فقط اگه... اگه. نبینم رو نحست ریخت وقتهیچوقتهیچ دیگه عوضی، یمرتیکه هی -

 خودم به رو این. کنممی درست سوپ باهاشون و درمیارم کاسه از رو هاتچشم ببینمت دیگه

 !لعنتی مدیونم

 .آوردمی خود به را کارلوس اِشغال بوقِ

 .زنهمی ترسناکی هایحرف چه! پسر اوه -

 و کندمی نگاه بود، شده تزئین قرمز و زرد لیبل با که سراسری هایشیشه و ساختمان به ژانت

 باعث ایشیشه ماین. شود کاربهدست خودش باید. دهدمی جای گوششپشت را موهایش

 بررسی دقت با را موتور هایچرخ و شده خم موتوری روی مرد. ببیند را جوان مرد که شودمی

 .بیندمی را آلوداخم و جوان مرد تنها نگاهش. شودمی وارد شیشه، به ایتقه با. کردمی

 حرف سر خصیش با کِی او. کردمی نگاه را او منتظر نیز غریبه مرد و نشسته چوبی صندلی روی

  بگوید؟ باید چه اصالً باشد؟ دومش یدفعه االن که بود کرده باز را

 «بگیرم؟ رو رفتنت دنیا اون جلوی خواممی من و بمیری قراره تو سالم، هی -»
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 سپس و جَودمی را هایشلب واراسترس! فرستندمی تیمارستان به مستقیم را او مطمئناً آه،

 !بگوید که بود آمده او. اندازدمی االب ایشانه چیزهمه خیالِبی

 !چی -

 خود و شده خم کثیف نسبتاً میز روی بر سمتشبه. کندمی نگاه اشگردشده هایچشم و مرد به

 .دهدمی نشان مشتاق را

 که شد همین و داشتم بینیطالع به زیادی یعالقه بچگی از. شدم بینطالع پیش ماه یه از -

 .هستم هم فقمو کارم تو و شدم پیگیرش

 لحنی با و کندمی اشاره بود شده پارک موتورهای از پر که ایگوشه به ژانت. خنددمی جوان مرد

 :کندمی باز لب بیاید، نظربه ترسناک کندمی سعی که

 حرفم به ولی بود؛ محترمی مرد! مُرد و نداد گوش حرفم به یارو اون بعد، و بود اونجا دقیق -

 .نداد گوش

 :کندمی زمزمه حرص با و گرفته خیز سمتشبه ژانت. کندمی زیرورو را او عجیب هینگا با مرد

 کنممی خواهش. کن گوش من حرف به تو پس دنیا، اون رفت و نکرد گوش من حرف به اون -

 .نشو خرید مرکز نزدیک

 تمسخر به رنگش،بی و درشت هایلب روی پوزخندی با سپس و کندمی نگاه او به ناباور مرد

 :گویدمی

 خرید مرکز نزدیک دارم وقت من کردی فکر اصالً دیوونه، یدختره! میگی؟ چی! مزخرفه -

 !باشه مراکز این تو روز هر پام یه که نیستم دردبی هایمرفه اون از من دختر هی بشم؟

 

 سرش از که خونی هایقطره هنوز. شد خواهد سرنگون حوالی همان در او که بود مطمئن ژانت

 :زندمی لب ناچار و اندازدمی اطرافش به نگاهی. داشت ذهن در را بودند شده جاری

 .میشم سخاوتمند امروز من پس اکی؛اکی نه؟ نیست، کارساز هاحرف این کنم فکر آه، -

 .شودمی شمارش مشغول و کشیده بیرون رنگشسفید-قرمز راهراه دستیِ کیف از را هایشپول

 .مونیمی فروشگاه همین تو رو امروز کل جاش به تو و میدم ور امروزت دستمزدِ من خب، -
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 :دهدمی ادامه حالیخوش لبخند با و گذاشته میز روی را پول

 میشی؟ راضی حاال خوبه؟ گذاشتم، انعام عنوانبه هم دالر ده -

 که نیشخندی با همراه و کندمی نگاه ژانت رنگخوش هایچشم به سپس و هاپول به اول مرد

 :گویدمی گذاشت،می نمایش به زردرنگش هایندندا

 هایی؟پولکی زن این از تو! ببینم -

 .(کنندمی برقرار ـطه*رابـ مردها با پول خاطربه که هاییزن)

 بلند نهادش از «آه»... منظورش منظورش،! پولکی؟ زن. کندمی نگاهش خورده جا ژانت

 :غردمی ژانت، یگردشده هایچشم دیدن با مرد. شودمی

 ...گمشو! آشغال یدختره -

 ....نبایـ تو! هی -

 .گیردمی خیز سمتشبه غران مرد

 .کنی استفاده ازم بعدا که زنیمی گولم دالر صد با داری -

 ژانت. کندمی نگاه را او عمیق اخمی با و کندمی پرتاب دخترک صورت به شدت با را هاپول

 .کندمی جمع زمین و میز روی از را هاپول و پردمی جا از متعجب

 کنی؟می کارچی! هی -

 .شودمی بلند جا از عصبی

 .نه یا بمیری نیست مهم برام دیگه دادم، انجام برات تونستم هرکاری من اصالً اصالً، -

. شودمی دور او از اند،کرده اشاحاطه که هاییتیرگی و لبش یگوشه نیشخند و مرد به توجهبی

 افتاده زمین روی. بنددمی نقش هایشپلک پشت خودپسند، مردک مرگِ یصحنه در به نزدیک

 و اندازدمی زمین روی را کیف عصبی. گیردمی بغض را گلویش. زدمی فواره سرش از خون و

 :غردمی اششده چفت هم به هایدندان میان از. گرددمیبر مرد سمتبه

 پولکی؟ زن بگی من به کنیمی جرئت چطور تو عوضی، -

 .شودمی خیره هایشچشم به و شده خم او سمتبه میز سمت از و شودمی نزدیکش
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 و احمق مرد میاد پولکی زن کدوم آخه مرتیکه؟ گذاشتی جا خونه رو هاتچشم... تو هی -

 بوی دهنت احمق دیدی؟ رو هاتدندون کردی؟ بو رو دهنت بده؟ قرار هدف رو تو مثل ریختیبی

. زدی مسواک کی نیست معلوم. میشه ایقهوه داره دیگه گذشته ردیز از دندونات میده، گوه

 دیدی؟ حالبهتا نزدیک از چیه؟ مسواک دونیمی

 .رودمی باال مرد دست

 ...دیوونه یدختره -

 .بنددمی را هایشچشم و زندمی جیغ ژانت

 ببافی مه به هاییوپرتچرت همچین تا بزنی رو من میدم ترجیح... دیگه بزن بزن، بزن، -

 .زشت مردک

 .کندمی نگاه عجیبش رفتار و او به حیران جوان مرد

 !بیرون گمشو اینجا از! ایدیوونه تو تو، -

 .میگم بزن -

 هول در سمتبه را او و شودمی کنده جایش از عصبی جوان مرد! بود زده آخرسیم به دیگر ژانت

 .دهدمی

 ...یزنیکه کنی گم رو گورت اینجا از ترزود هرچه بهتره -

 پرت اشآهنی هایپایه و میز سمتبه محکمی فشار با ژانت طرف، دو هایومکشکش میان در

 .رودمی سیاهی هایشچشم و پیچدمی سرش ینقطهنقطه در درد شود؛می

 .آه -

 !زنیکه خون، خون، -

 احساس صورتش روی بر غلیظی یمایه شدنروان. کشدمی اشپیشانی به دستی ژانت

 بلند تلوتلوخوران. زندمی محوی لبخند بود، شده اشحواله که درد از حجمی میان در کند،می

. آیددرمی صدا به ایشیشه در. کندمی نگاه مرد نگران و گردشده هایچشم به و شودمی

 در جلوی ایستاده مرد دو چرخد،می عقب سمتبه آرام. بود شده رنگین خودش خون از دستش

 :کندمی زمزمه درد با. کردندمی نگاه را او به وحشت با
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 .خون -

 مرد طرف به. چکدمی او به نزدیک میز روی خون قطره چند بود، پوشانده را صورتش خون

 .داردبرمی عقب به قدم چند ترس با جوان مردِ. گرددبرمی زدهوحشت

 .کنه فرار خوادمی اون اون، -

 .دهدمی نشان را جوان مرد دست با

 .پلیس به بزنید زنگ لطفاً لطفاً، زد، رو نم اون -

 :کشدمی فریاد بلند

 . پلیس به بزنید زنگ -

  

 به وفرزتند نیز ژانت و دودمی در سمتبه بیندمی خود ضرر به و عجیب را اوضاع که جوان مرد

 .شودمی روان دنبالش

 ...کن صبر مردک، هی کن، صبر -

 زمین بر نقش روپیاده در شودمی گرفته برایش که ییزیرپا با جوان مرد دوم، قدم به نرسیده

 روی بر زانو با که دوم مرد به. رساندمی او به را خود زناننفس ژانت. آیدمی بند نفسش و شده

 پاک را اششده خاکی زانوهای و ایستدمی پاهایش روی مرد. کندمی نگاه بود، افتاده زمین

 ژانت. بود شده پاره رنگشکرم شلوار از قسمتی. دادمی جوالن اشچهره در درد. کندمی

 سمتشبه. شودمی روشن دلش در امید برق ایلحظه و گذراندمی نظر از را مرد آشنای یچهره

 .دهدمی نشان را زرد دندان مردک دست با و بردمی هجوم

 .بگیر رو؛ اون بگیرش، -

 .ردگیمی پشت از را جوان مرد هایدست عمیق اخمی با کارلوس

 شده؟ چی -

 .کنه فرار نذار دار، نگهش محکم کنی، دستگیرش االن همین باید -

 تا و شده روان دخترک یشقیقه از خون چرخد،می ژانت آلودخون صورت روی نگاهش کارلوس

 .بود گرفته بر در را هایشچانه و گونه



 

 

76 

 

  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 افتاده؟ برات اتفاقی چه -

 .بزن بنددست بهش بگیرش،! زد محکمم لعنتی .میز آهنی یپایه به خورد سرم زد؛ رو من -

 را دلش کمی رکیکش، هایفحش و هاتوهین زشت، هایحرف برخالف مرد فریادهای صدای

 .کنندمی بازداشتگاه راهی بسته دستانی با را او. کندمی گرم

. شودمی نزدیک بود، نشسته جدول روی و فروشگاه کنار که او به و شده رد خیابان از کارلوس

 .چسباندمی زخم روی را چسب دخترک، موهای زدن کنار با و کرده باز را زخم چسب

 .بود گرفته خون رو صورتت کل! کردمی ریزیخون چطور کوچیک زخم یه ببین -

 .اندازدمی کنارش یزبالهسطل در را آلودخون دستمال و اندازدمی او به نگاهینیم ژانت

 اینجا تو! بشینم حلقش تو دارم دوست من که کردمی فکر سینفاعتمادبه چه با دونمنمی -

 کنی؟می کارچی

 با. کنیمی درست سوپ برام هامچشم تخم از کردی تهدید نیست؟ یادت بیام، بودم مجبور -

 .کنی فعال رو اِستپیجی هوشیارانه باراین بهتره. کردم پیدات بدبختی

 زخمش روی چسبِ انگشت سر با و زندمی کنار را صورتش جلوی کوتاهِ موهای خیالبی ژانت

 .کند می ـوازش*نـ را

 زدی؟ قصد از -

 هان؟ -

 درسته؟. نمیفته براش اتفاقی بشی مطمئن تو و بشه بازداشت اون تا زدی رو خودت -

 .کردمی نگاه او به متعجب ژانت

 با سفانهٔ  متا ولی! منداشت کسی از ترسی و دادممی انجام بکنم، رو کاراین بود قرار اگه حتی -

 . اومد سرم بال این دادنم هول

 .کندمی کالمش در خفته حرصِ یروانه نیشخندی سپس

 مورد اون همراه چطور! میاری؟در بازیچلفتیوپادست انقدر چرا پس کاراگاهی؟ واقعاً تو تو، -

 ...بی کار تو بری و بدی استعفا هابازیپلیس این جای بهتره پسر اوه! بودی شده زمین پخش

 !بدم استعفا قراره اتفاقاً -
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 استعفای قصدش. شود تمام اشجمله نگذاشت اصالً کند؛می نگاه را او مانده باز دهانی با ژانت

 .کند تحقیر را او کمی خواستمی دلش فقط نبود، واقعی

 .بشه زمین پخش هم گاهی حتی و بیفته و بخوره پاپشت ممکنه هرکسی که میگم یعنی خب، -

 .برم من بهتره پس تاد؟ خانم شد تموم کارت -

 :گویدمی نگران و گیردمی را پسر دست. پردمی جا از هول ژانت

 .بری نباید نه، نه، -

 و کشدمی عقب را خود معذب ژانت افتد،می شانشدهقفل هم به هایدست به نگاهشان دو هر

 .کندمی پنهان بلندش پیراهن پشت را هایشدست

 خوای؟می چی دیگه -

 پرسه درشتش و رنگی هایچشم حولِ ترس. شودمی خیره او به و گزدمی لب نگران ژانت

 .زندمی

 .بشه تموم قضیه مرد اون با فقط نکنم فکر -

 !چی؟ -

 عقب به قدمی فشرد،می را کیفش یدسته که دستانی با و شودمی جاجابه نگران ژات

 .داردبرمی

 تیر گیریگروگان توی اون که که، دیدم کردم، لمس رو مرد اون یسایه وقتی خب،... خب -

 ! خورهمی

  

 و کردمی پاآن و پااین جلویش شدهمچاله تنی با دخترک شود،می خیره او به متعجب کارلوس

 .کردمی نگاهش نگران و منتظر

 !گیری؟گروگان -

 کلت مرد اون کلت، و دیدم رزیلباس یمغازه یه اونجا من. بود خرید مرکز یه که کنم فکر -

 .بود غروب 7 ساعت کنم فکر کنم، فکر. داشت

 :دهدمی ادامه هیجان با داشت؛ هاآن کردن پنهان در سعی آن صاحب که افتدمی هاییلباس یاد
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 .بود پوشونده رو صورتش که بزرگ کاله یه و رنگتیره سویشرت یه با بود تنش نظامی لباس -

 .باشه فراری سربازی باید داشته گرم حهاسل اگه! نظامی لباس -

 زمزمه خوردهگره هم به هایاخم با. کندمی باالوپایین را صفحات و کرده باز را گوشی یبرنامه

 :کندمی

 دونی؟می رو تاریخش تو. نشده عنوان فراری سرباز درمورد خبری هیچ اما -

 : کند می زمزمه ناامید ژانت

 من درسته. بگیره گروگان رو کسی هر تونهمی باشه، فراری ازسرب اگه ولی دونم؛ نمی نه، -

 ...ولی بازداشتگاه؛ فرستادم رو مرد اون

 .شودمی خیره کارلوس متفکر یچهره به و کرده قطع را حرفش نگران

 .کنیم پیداش اتفاقات این از قبل بهتره. باشه هرکسی ممکنه درسته، -

 !چطوری؟ -

 .دیدی چی بیاری یاد به کن سعی باشه؟ ریدخ مرکز کدوم نمیاد یادت تو -

. شوندمی تکرار ذهنش در پیوسته و آرام هاصحنه. افتدمی لعنتی تیرگیِ آن لمس یاد ژانت

 .گذاردمی هایششقیقه روی را انگشتش چهار

 ... !اما بود؛ دیوار روی رنگایقهوه و بزرگ ساعت یه یادم! آها آ،... که یادمه من خب، -

 :درخشدمی هنشذ در چیزی

 ساعت اما داد؛می نشون رو ساعت این آدم، اون مچی ساعت. بود بعدازظهر7 ساعت یادمه -

 .9 ساعت دقیقاً داد،می نشون رو 9 ساعت دیوار روی

 .رودمی فرو فکر به کارلوس

 .9 ساعت بده، نشون رو 9 دیوار روی ساعت و ؟7 ساعت -

 سرخوش دو هر و انداخته او گردن دور را دستش. آوردمی یاد به را سوزان هایخنده و قبل ماه

 لبزیر هایشدست شدن مشت و فک شدنسخت با! 9 ساعت. رفتندمی باال مرمری هایپله از

 :کندمی زمزمه

 !کجاست بدونم کنم فکر -
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 یعقربه کند،می نگاه ساعت به متعجب ژانت. ایستندمی زیبایی و بزرگ ساختمان جلوی

 .بود ایستاده 12عدد روی بزرگ یعقربه و دادمی نشان را 9 دعد ساعت کوچکِ

 .نقاشیه یه فقط این! چی؟ -

 خودشه؟ -

 همان دادمی نشان بود، رفته کاربه آن در که هاییایقهوه و طالیی کند،می نگاه ساعت به

 مانساخت زیباروی و بلند برج یک مانند ایپیوسته و بزرگ نسبتاً خطوط با ساعت. است ساعت

 .دهدمی تکان سر مطمئن. بود بسته نقش

 مرکز این تو زنیمی حرف ازش که ایحادثه بعدازظهر، 7 ساعت یعنی خب. خودشه آره، -

 .دونیمنمی رو دقیقش تاریخ ما ولی میفته؛ اتفاق خرید

 .اندازدمی اطراف به نگاهی قراربی ژانت

 !رو اونجا اوه، .بیاریم دستبه هم رو تاریخش باید تاریخ، تاریخ، -

 ینویسنده «بروک دیمن سخنرانی»! آشنا هاینوشته با مرد یک عکس از بزرگی تابلوی

 «رستاخیز» و «خیز سحر صبحِ» معروف هایکتاب

 امروزه؟ اون. اوه -

 چی؟ -

 و وراین و بودن گرفته دست رو اون هایکتاب ملت دیدم بروک، دیمن نویسنده، اون اون؟ -

 ؟7 ساعت امروزه؟ یعنی .رفتنمی وراون

 .اندازدمی اشمچی ساعت به نگاهی نگران کارلوس

 .داریم مهلت ساعت 5 ما یعنی این و -

 ! اوه -

  

 ایشیشه پلِ زیر در کند،می نگاه پایین به ایشیشه هاینرده بین از دود،می سمتیبه ژانت

 تن طوالنی خرید یک از بعد مردم که بود کالسیک هایصندلی و میز با مدرن رستورانی
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 با رستوران مخصوص فرم با زنی. کردندمی رنگصورتی هایصندلی نرمی مهمان را شانخسته

 .رفتمی سمتیبه داشت دست در که اوراقی

 .دونهمی یچیز یه حتماً اون اون،. کردمی گریه داشت اون. دیدم جمعیت بین رو زن اون من -

 آهنگ. شودمی رستوران وارد موزون هایقدم با او و شده باز زن، شدن ترنزدیک با کشویی در

 زن رویروبه ژانت. بود کرده پر را اصلی مرکز از بیرون کوچکِ رستوران و سنتی فضای مالیمی

 هر و بسته محکمی کش با را بلندشنیمه موهای. کندمی نگاه درشتش هایاشک به و نشسته

 ژانت. گرفتمی را اششده آرایش هایچشم زیر نم دستش در کاغذیِدستمال با گاهی چند از

 .آمدمی نظربه تهدیدآمیز کافی یاندازه به پیامک شود،می خیره دستش در گوشی به باز

 «!کشممی رو همه وگرنه ببینمت بیا»

 .کشدمی بیرون مخصوصش یجعبه از دیگری دستمال گریان زن

 من باید اون باشه، وابسته بهم انقدر خوامینم دیگه و ذارممی قرار دیگه یکی با گفتم بهش -

 .کنه درک رو

 ریمل. کندمی نگاه زن به متفکر ایچهره با و داردبرمی گوشش کنار از را گوشی کارلوس

 .بود شده پخش اشآبی هایچشم زیر رنگسیاه

 .کرده فرار صبح امروز زدیم، حدس درست -

 نیست؟ اخبار توی چرا پس: ژانت

 :گویدمی آهسته سپس و اندازدمی دو هر به نگاهی کارلوس

 و درنیارن رو صداش داشتن سعی احتماالً. افتاده اتفاق ارتش توی ـاوز*تجـ مورد یه -

 .کنن پیداش خودشون

 .شود می بلند زن ی ناله

 اینجا و بزنی حرف باهاش خوایمی بگو بهش. بگیرید تماس باهاش کنین سعی لطفاً خانم، -

 .کن نگاه. باشی ترسیده یا و نگران نیست نیاز صالًا. نشستی منتظرش

 .کندمی اشاره کناری میز به

 .میشه دستگیر مرد اون حرکتی هر از قبل و شینیممی اونجا ما -
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 کمی زن. رودمی تماس برقراری روی مردد زن، دست و گذاردمی میز روی را اشگوشی ژانت

 کناری میز نیز کارلوس و ژانت. بود منتظر و نشسته غذا از پر میزی روی تنها ناامید و نگراندل

 :کندمی زمزمه و شودمی خم میز روی کمی کارلوس. کردندمی نگاه را هاثانیه گذر و نشسته

 راهی مردک این که وقتی هم اون کرد؟می ـانت*خیـ پسرشدوست به باید حتماً حاال -

 .میشم عصبانی دستش از مطمئناً باشم منم. بود شده سربازی

 !نیستی اون جای تو که خوبه -

 !چطور؟ -

 زیاد هاآدم از دسته این به نمیشه میشه؛ عوض تصمیمت لحظهبهلحظه که هستی آدمی تو -

 !کرد اعتماد

 یک آیدمیبر دستش از که کاری تنها دخترک و کندمی نگاه خیالبی ژانتِ به زدهبهت کارلوس

 .دوم بشقابِ کردنتست و است نیشخند

 اومدی؟ اوه، -

 از نیمی که کالهی و تیره سویشرت با قدبلند مردی. کندمی جلب را شانتوجه زن لرزان صدای

 کاغذیدستمال لرزد،می خود به درون از نینا. رودمی میز سمتبه بود، کرده پنهان را صورتش

 را دقدبلن مرد شدن نزدیک مصنوعی لبخندی با او و بود شدنمچاله حال در دستانش در

 نگاهینیم. بود کرده تهدید مستقیماً را او که ستفراری سرباز یک رویشروبه مرد. بود گرنظاره

 داریخش صدای با صندلی. بود دختر کوچکِ امید تنها اون اندازد،می کنارش میز جوانِ مرد به

 .شود می کشیده زمین روی

 خوبه؟ حالت -

 شدی؟ حالوشخ دیدنم از خوبه؟ حالت چطوری؟ تو خوبم، -

 :آیدمی کش هایشلب روی مضحک لبخند

 .ویلی شدم حالخوش دیدنت از که البته -

 مچاله درهم را دخترک صورت مرموزش و تاریک هایچشم. شودمی اشخیره هیجان با مرد

 .کندمی
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 ...ول رو من وقتهیچ تو میگی؛ دروغ که دونستممی -

 چنده؟ ساعت بپرسم تونممی آقا -

 و داده نشان نبیند، را تاچش یصفحه مرد که صورتی به را اشمچی ساعت سردخون کارلوس

 :دهدمی ادامه لبخند با

 . شد تموم باتریش بدموقع لعنتی -

  

 دستش سپس و کندمی پنهان سویشرتش ییقه و کاله زیر را خود یچهره قبل از بیشتر مرد

 :آوردمی باال را

 ...ساعت -

 :گویدمی و گرفته ژانت سمتبه طوری را دستش. بردمی مهجو دستش به کارلوس

 .دیدم نزدیک از رو یکیشون حالمخوش امساله، هایساعت مدل جدیدترین این اوه -

 ؟!کنیمی کارچی مرد هی -

 :شودمی خم احترام با و کشیده عقب را خود هول کارلوس

 توی و ساعتم عاشق من شدم؛ هول کمی ساعتتون دیدن با راستش. ببخشید ، ببخشید -

 ...آقا سفمٔ  متا. دارم ساعت کلکسیونِ یه مخونه

 پاسخِ دخترک لرزان هایلب و ترسیده نگاه. کندمی نگاه ژانت طرفبه کوتاهی عذرخواهی با

 و رفته باال کاریآینه دورستونی پیچک هایگل اندازد،می اطراف به نگاهی کالفه. بود الشٔ  سو

 :زندمی غر زیرلب. بودند کرده خشپ فضا در را معطری بوی

 ؟!داره افتادن دردسر به و کردن فرار ارزش دختره این آخه لعنتی، اَه -

 حرف سرهمپشت و شده خیره اشمعشـوقه به مشتاق همچنان او. بود ایستاده مرد سرپشت

 .زدمی

 نه؟ ذاری،می قرار دیگه یکی با گفتی دروغ -

 بشی وابسته بهم این از بیشتر خوامنمی من من، گفتم، رو راستش بهت من... من نه،... نـ -

 .ویلیام
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 این پس پرستید؛می را او روزی زن این کند،می نگاه رویشروبه زن به عجیب فراری مرد

 را صورتش کالفه. نبود شیطنت اهل وقتهیچ نینا بود؟ شوخی بود؟ بازی بودند؟ چه هاحرف

 .گیردمی دستانش میان

 ؟!عزیزم زنیمی چیه هاحرف این... نینا ،نینا نینا، -

 رود،می پایین و باال گلویش سیبک. کشدمی عقب کمی را خود او براقِ هایچشم دیدن با نینا

 :کندمی زمزمه آرام صدایی با بودند، شده چفت درهم مضطرب که دستانی با دخترک

 .ذارممی قرار دیگه کسی با من من، -

 !هان؟ کنی؟می شوخی -

 .پراندمی جا از را او بلندشنیمه فریاد ایصد

 ...ازدواج خواممی... خواممی من گفتم، جدی من... مـ من، -

 .بود پیچیده دخترک گردن دور هایشدست. کندمی قطع را حرفش سمتشبه مرد هجوم

 درسته؟ کنی،می شوخی داری تو تو، -

 کارلوس. شدمی شنیده جاهمه از مههمه صدای. بود برگرفته در را رستوران کل فریادش صدای

 .شودمی نزدیکش سرپشت از

 ... خوایمی تو آره؟ بکشمت؟ بکشمت؟ خوایمی تو -

 نینا. شودمی باز بیچاره زنِ گردن دور از هایشدست و کندمی اثابت سرش به محکمی یضربه

 .بکشد عمیق هاینفس کندمی سعی و کشیده عقب را خود گریان و ترسیده

 گوشش زیر آهسته کارلوس سپس و گیردمی بر در فلزی بنددست را مرد لرزانِ هایدست

 :کندمی زمزمه

 این ولی کنم؛می درکت کامالً من کردی؟ فرار ارتش از زن این خاطربه تو مرد، خیالبی -

 . نیست راهش

 !چی؟ -

 .نندازی دردسر تو رو خودت این از بیشتر و بشی بلند صدابی بهتره -

 .کندمی نگاه نینا به عصبی و غمگین دمر
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 ؟!تونستی چطور تو تو، -

 سابقش دختردوست هایحرف یادآوری با فراری سرباز. شوندمی رد میزهای و صندلی میان از

 :زندمی فریاد خشمگین

 کنی؟ رو کاراین باهام تونستی چطور تو -

 و اندازدمی سرباز غمگین هایچشم به نگاهی کارلوس. کنندمی حرکت بازداشتگاه سمتبه

 :گویدمی ایکالفه پوف با سپس

 باهاش و کن فراموش رو اون. هست شهر این تو زن عالمه یه باش، قوی! نباش جوراین -

 . بیا کنار

 .کندمی هدایت جلو سمتبه به را او

 .میشه درست چیهمه داخل، برو -

 .بود شده خیره نامعلومی ینقطه به ینغمگ و ایستاده بازداشتگاه هایمیله پشت فراری سرباز

 همه این که بود باراولین. شودمی روان کارلوس دنبال به خندان چهارساله کودکی مانند ژانت

 نگاهی کارلوس. بود انداخته دردسر به را خود ترسی هیچ بی و زده پرسه شهر در عینک بدون

 .بنددمی را اهنشپیر هایدکمه و اندازدمی دخترک خندان و معصوم صورت به

 سختی تنبیه سوزه؛می براش دلم. ارتش برنشمی و میان زودیبه داد اطالع واحدشون -

 .کشهمی رو انتظارش

 .کشدمی عمیقی نفس

 .باشه مشکلی نکنم فکر دیگه شد، تموم دیگه -

 .کندمی نگاه داشت، او با کوتاهی یفاصله که اتوبوس ایستگاه به ژانت

 .برم دیگه من -

 .شودمی دور او از و داده تکان دستی. کندمی نگاهش محو لبخندی با و متفکر ارلوسک

 کاراگاه؟ -

 .چرخدمی جوان دختر سمتبه نگاهش

 .رِینیز کارلوس کارلوس، کنم، معرفی رو خودم کامل نشد وقتهیچ -



 

 

85 

 

  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 :گویدمی بلند کرد،می ـد*لونـ و زیبا برابر صدها را صورتش که درخشان لبخندی با ژانت

 واقع مفید خیلی امروز بدی، استعفا که گفتممی نباید رِینیز، کاراگاه گیرممی پس رو حرفم -

 . شدی

 نه؟ مگه دونی،می. تاد خانمِ کردیم خفنی کار امروز هی، -

 .دهدمی تکان سر آهسته ژانت

 .دختر بیا کنار باهاش تاد؟ ژانت شدی متوجه نفرین، نه موهبتِ تواناییت، -

 : کندمی زمزمه آرام و خنددمی ژانت

 .رِینیز کاراگاه سالمتبه -

 ذخیره «آفتابی عینک» نام به را ناشناس یشماره لبخند با. بود گرنظاره را او رفتن کارلوس

 .بود نخوانده هنوز را آخر پیام. کندمی

 تظرمن من بزنیم، حرف هم با بیا مقصرم، که دونممی و سفمٔ  متا من کارلوس، ببخشید »

 «.عزیزم تماستم

 کت در پوشیده مسن خبرنگارِ. شودمی جلب اخبار به اشتوجه ایستگاه کنار در ایستاده ژانت

 .بود شده خیره او به لبخند با رنگایقهوه شلوارِ

 فروریختن اثر در که ـناه گـبی مردم از نفر 274 برای یادبودی پارک شده گرفته تصمیم -

. شود ساخته مولتال ابتدایی یمدرسه نزدیک ارتفاعات در شدند، کشته مولتال بازار

 .شد خواهد آغاز دیگر یهفته یک حدود مدیره هیئت تصمیمات به توجه با سازوساخت

 من؟ ابتدایی یمدرسه! دیگه یهفته یک -

 ...شده مشخص پارک محل اینکه بر توجه با -

 !دیمکر دفن اونجا رو هامونیادگاری داداش و من! لعنتی -

 ...شرایط به توجه با رویال گروه -

 :نالدمی اخبار باقی به توجهبی ژانت

 .کنم پیدا رو اونا حتماً باید آه -

 .آوردمی خود به را او گردنش قلنج شکستن صدای و دهدمی تاب را گردنش
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 . کنهمی درد بدنم تموم آه -

  

. بود کرده تعیین را مقصدش. رودمی البا اتوبوس هایپله از و زده را عینکش اطراف به توجهبی

 .کند سرحال را اشخسته تنِ آب شاید

 و گذشته خوش او به قدرآن که بود سونایی اولین. کندمی پنهان حوله زیر را بلندش موهای

 کلید با را کمد در و گذاشته پالستیک داخل را وسایلش. بود گرفته جان کمی بدنش

 براق و صاف زمینِ روی بر اشمانده بیرون موهای از آب هایقطره. کندمی باز اششخصی

 . چکیدمی

. شودمی خاموش اشگوشی کیف، زیپ کشیدن با. شنودمی کیفش داخل از لرزشی صدای

 رنگتیره گراندبک میان در. شودمی خیره روشنش یصفحه به و زده آن به ایضربه متعجب

 آن! تا؟ 17. داشت بازنده از رفته دست از تماس 17! کردمی خودنمایی 17 عدد صفحه، روی

 .شودمی خیره گوشی به و کندمی غنچه را هایشلب زدهحیرت! دقیقه؟ 45 این در هم

 خبره؟ چه! هوم -

 .پیچدمی گوشش در خوردن بوق صدای کند،می برقرار را تماس

 داره؟برنمی چرا اَه، -

 شده؟ چیزی یعنی -

 .گذردمی تنش از آب جریان مانند تلخی حس. گیردمی تماس سوم بار برای

 !شدن؟ آزاد اونا نکنه نکنه، -

 پر یاداره آن از رفتنش اصالً. بردمی هجوم هایشلباس سمتبه زدهوحشت فکر این با

 . دادمی نگهبانی سربازها مانند جاهمان شب آخر تا باید بود، اشتباه وآمدرفت

 عنوانبه سری اتاق در آشنا افراد دیدن با. دودمی یبازرس اتاق سمتبه! اِشغال بوق هم باز

 صاحبش آنکه بی خوردمی بوق هنوز گوشی. شودمی اتاق وارد زیرسربه و کرده خم احترام

 درون فرد دو به نگاهی. رودمی اتاق یگوشه آهنی هایمیله سمتبه. کند وصل یا و رد را تماس
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 اتاق اطراف به. بودند رفته فرو فکر در و نشسته ایشهگو حوصلهبی دو هر. اندازدمی بازداشتگاه

 !نبود کند،می نگاه

 .گرفته تماس خیلی اون اون،! شده خبر چه -

 و کیبورد مانتیور، با اشچوبی و کوچک میز روی. نشیندمی کارلوس مخصوص صندلیِ روی

 ...چندین و داشت قرار بود، رنگتیره فرم لباس در پوشیده که عکسش

 و خوردمی سر دستش از گوشی عکسش؟ ماند،می ثابت ایلحظه چرخش، همهآن در نگاهش

 قاب. کندمی بلند را قاب چیزهمه به توجهبی. رسدمی گوشش به زمین با برخوردش صدای

 .بود گرفته بر در را کارلوس عکس که رنگطالیی هایحاشیه با کوچک

 و رنگتیره و درشت هایچشم دار،لبه کاله. خوردمی چرخ پسر اجزای تکتک روی نگاهش

 بند را نفسش راه سنگین چیزی و زندمی تند قلبش. بود شده مزین زیبا لبخندی به که هاییلب

 .کندمی خودنمایی عکس در قرمزرنگ بافتِ بنددست آن... آن و دستش. آوردمی

 قابِ درون از هایشچشم رنگِتیره هایقرنیه کارلوس؟. لرزندمی بغض شدت از هایشلب

 .خندندمی او به عکس

 سر زدهخجالت کرد؛می نگاه مشتاقانه را او رنگشتیره نگاه. بردمی جلو را شدهبافته دستبند»

 .اندازدمی پایین

 .بری پیشم از یادگاری بدون خواستمنمی کردم؛ تمومش صبح خود تا و پام کنار گذاشتمش -

 .آوردمی جلو ار اششدهباندپیچی دست لبخند با پسرک

 .تونمنمی دست یه با من بندیش؟می برام! کرده کارچی کوچولو دختر ببین -

 در برقی با و بسته پسرک مچ دور آرامیبه را شدهبافته بنددست و خنددمی ریز دخترک

 :دهدمی ادامه چشمانش

 .سرنوشته معنیش قرمز نخ میگه بابام -

 واقعا؟ -

 .آوردمی خود به را دو آن ماشین بوق صدای. دهدمی کانت سر خندان نگاهی با دخترک

 .کن صبر لحظهیه... آ -
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 رویشروبه بانمک و میزهریزه دختر به لبخند با. آوردمی بیرون ماشین پشت از را گیتار یجعبه

 قد خندد،می رویشروبه یصحنه دیدن با. دهدمی هول او سمتبه را جعبه و کندمی نگاه

 .بود گیتار یجعبه یهانداز کوچکش

 .داری دوستش خیلی تو ولی من؟ به بدیش خوایمی اوه، -

 .کشدمی رنگشتیره و نرم موهای روی به دستی پسرک

 .کن مراقبت ازش من جای به تو تو، به بدمش خواممی که همینِ برای -

 .شودمی خم صورتش روی پسر. کندمی رنگی را کوچکش صورت لبخندی

 چیه؟ وت شعار ژانت -

 .الهیم موهبت یه با دختر یه من -

 باهاش تونیمی که عالیه توانایی یه مرگ، بینیپیش. خاصِ موهبتِ یه تو توانایی درسته، -

 .بدی نجات رو مردم جون

 «.بده رو جوابم لطفاً زنم؛می زنگ بهت و نویسممی نامه برات جیانلوئیجی، -

 .زندمی پچ گوشش زیر گرمش و مهربان صدای. بود ژانت «جیانلوئیجیِ» او

 چیه؟ اسمت -»

 «.کن صدا جیانلوئیجی رو من تو -

 چطور. زدمی بیرون آتش هایشگونه از و شده خیس اشک از صورتش که آیدمی خود به وقتی

 :زندمی لب لرزان هایلب با بود؟ نشده آشنایش هایچشم یمتوجه

 جیانه؟ اون، بازنده، این... این -

 .کندمی نگاه بادقت عکس به

 .همونه شبیه خیلی هاشچشم و بینی خب، -

 .شوندمی پررنگ ذهنش در گذشته خاطرات

 .داری قشنگی هایچشم تو -»

 «.داری قشنگی هایچشم تو -

 .زد رو حرف همین من به هم زمان اون -
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 «.پدرت مثل باحال، کاراگاه یه. بشم کاراگاه آینده در خوادمی دلم راستش، -»

 .نشیندمی هایشلب روی لبخندی

 ...اون نشناختمش، چرا! خدایا شده، کاراگاه واقعاً اون -

 .بیرون بیارینش -

 و فرم هایلباس با فرد دو. گرداندبرمی روی گیرد؛می بر در را اتاق فضای خشمگین صدایی

 بیرون منتظر شده، سرخ خشم از هاییصورت و بود کرده پر را شانسرشانه که هایینشان

 .رودمی سمتشانبه و شودمی بلند جا از. بودند فراری سرباز مدنآ

 کمی. آیدمی بیرون بازداشتگاه از افتاده، فرو سری و بندزدهدست هاییدست با سرباز

 نظربه تیره ناراحتی و غم از مرد یچهره. کندمی نگاه او به دقت با و رودمی درهم هایشاخم

 !نیست؟ درست چیزی اینجا چرا. آمدمی

 دوخته رنگمشکی نوار یک پیراهنش جیب روی ها،لباس این بودند، خاصی طور هایشلباس

 :کندمی زمزمه زیرلب متفکر. بود شده

 ! خطه یه چرا -

 .آوردمی فشار ذهنش به

 !بود شده دوخته فرمش لباس روی خط دو که مطمئنم من -

 .کندمی نگاه ساعتش به

 !ساعت اون -

 در خون بوی و زندمی کند نبض شوند،می سرریز هایششقیقه از عرق ود،شمی آهسته صحنه

 .گرددمیبر مرد صورت روی نگاهش نگران. پیچدمی اشبینی

 !چپ نه باشه، شده بسته راستش مچ رو باید لعنتی اون -

 ساعت که دستش همان بود، گرفته دستش را رنگمشکی کلت راست دست با او بود، مطمئن

 .بود داده قرار قربانی یشقیقه روی را کلت لعنتی دست همان بود، بسته را لدیجیتا مچی

 .رودمی طرفشانبه ترسیده

 کجاست؟ کلتش کلتش،! ببخشید -
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 .خانم نداشت همراهبه گرم یاسلحه کرد فرار وقتی -

 . نشیندمی قلبش روی لرزانش انگشتان پرد،می رویش از رنگ

  نیست؟ اون! چی -

 . شودمی پا به ایهمهمه بعد ثانیه چند. آوردمی خود به را او تلفن دو نزماهم صدای

 .شودمی فشرده درهم بازرس مرد صورت

 .شدم متوجه درسته، گیری؟گروگان بله؟ الو؟ -

 گیری؟گروگان -

 !گیری؟گروگان... بله الو، -

 .خوردمی چرخ میانشان گیج ژانت

 .بجنبید کنید؟می کارچی دارید -

 نگاه ساعت به! گیری؟گروگان! نبود خوبی حس هیچ. برندمی هجوم خروجی درب سمتبه همه

 هاینفس میان. شودمی باالوپایین فشارش که کندمی حس. بود مانده 7 به دقیقه پنج کند،می

 :زندمی لب لرزانش و منقطع

 !ری...گیـ...گان..گرو -

 باالوپایین شدتبه اشـنه*سیـ. ندکمی نگاه است، شده پخش زمین روی که اشگوشی به

 .چرخیدمی جاهمه لرزانش هایمردمک و بود گرفته راه کمرش یتیره از عرق. شدمی

 کجاست؟ اون،... اون! کارلوس -

 :پیچدمی گوشش در فریاد صدای

 . باشید زود -

  

 رنگیطالیی کوتاهِ موهای با زنی. شودمی خیره رویشروبه ویتی صفحه به ومبهوتمات ژانت

 .بود زده زل دوربین به خانومانه ژستی با و گذاشته میز روی را هایشدست

 بر ارتشی لباس مهاجم توسا، خرید مرکز در گیریگروگان. داریم همراهبه جدیدی خبرهای -

 . است کرده حمل گرم اسلحه نیز همراهش و دارد تن
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 را گیریگروگان محلِ ویتی یصفحه از قسمتی. شودمی آوار صندلی اولین روی ترسیده ژانت

 .دهدمی نشان

 باشدمی ساله 30 حدوداً مردی وی، گروگان و ستفراری سرباز یک فرد این مشاهدات، طبق -

 .نیست مشخص هنوز نیز آن هویت و

 :گویدمی گنگ. ماندمی اشپراکنده موهای و سفید صورت روی هایشچشم

 ...اون چرا چرا، -

 :کندمی ناله بلندی فریاد با قلبش دردِ به توجهیب و گیردمی نفس

 !چرا؟ چرا، اونجاست؟ کارلوس کاراگاه چرا -

 کارلوس؟ چی؟ -

 کنه؟می کارچی اونجا کارلوس -

 .گیردمی خیز بوتزاتی ستوان سمتبه هول همکارش دیدن با جوان پسر

 .گروگانه اون کارلوسِ، کاراگاه... ببین رئیس رئیس، -

 :گویدمی همچنان زن

 .بوده وی دنبال به ـاوز*تجـ جرم به ارتش که ستفراری فرد همان مجرم اطالعات طبق -

 .پراندمی جا از را او آشنایی صدای

 .بیاره رو من مادر رفته اون -

 !رکیک هایفحش و زرد هایدندان با جوان مرد همان. چرخدمی بازداشتگاه سمتبه

 .شودمی خیره ژانت به مستقیم جوان مرد

 .خریده مرکز تو اون داره، آلزایمر مادرم بیاره؛ رو من مادر رفته اون پسره، اون -

 پخش حال در سروگردنش حوالی درد و مغشوش افکارش. شودمی خیره جوان مرد به لرزان

 .کشدمی تیر سرش. است شدن

 !شده؟ کارلوس کاراگاه سرنوشت به... به تبدیل مرد این سرنوشت یعنی... یعنی -

 درد. بود شده پیچیده کارلوس گردن دور کلفتش بازوی و کردمی تهدید را همه اسلحه با مجرم

 .بود کرده مچاله را پسر صورت
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 .بشه جوراین نباید نه نه، -

 !کنن؟می غلطی چه اونجا امنیتی نیروهای -

 انشدست. گیردمی فرا را اتاق بلندش جیغ هایش،چشم جلوی خون پاشیدن و تیر صدای با

 ؟!افتاد اتفاقی چه. بودند افتاده زمین روی کارلوس همراهبه مجرم بود، خون. لرزدمی

 .کندمی پر اشک را هایشچشم

  شد؟ چی... چی -

 .خورد تیر کارلوس کاراگاه -

 تیر هایشچشم جلوی او... کارلوس. دهدمی فشار هم به را هایشچشم آید،می دویدن صدای

 بسته چشمانی با کارلوس و بود شده روان زمین روی خون. رودمی ترجلو دوربین. بود خورده

 !بود افتاده خود خون میان شده

 .بریم بیاید بیاید، -

 او و شده فراری هایشدست زیر از صندلی یدسته نداشت؛ ایستادن توان لرزانش پاهای

 فرا را بدنش سرتاسر که دردی به توجهبی. افتدمی زمین روی بر ضرب با ترسیده و محکم

 .بود گرفته خون را زمین. کشدمی عقب زمین روی را خودش دست با بود، گرفته

 کردم؟ کارچی من... من کردم؟ کارچی. شدمی جوراین نباید نه،نه -

 .کنندمی پر را صورتش اشک هایقطره. کندمی نگاه آخر یصحنه به

 کردم؟ غلطی چه من -

 خیس و آلودخون رنگشتیره موهای بود، کرده پر را نشت سویشرت و صورت و سر تمام خون

 . افتدمی تخت روی از دستش. بودند چسبیده اشپیشانی روی

 .عمل اتاق ببریدش -

 .بود وصل دستش به خون از ایکیسه

 .شودمی وارد و کندمی باز را ایشیشه درهای سرعتبه سوزان

 خبره؟ چه -

 .کندمی صدایش تخت کنار دخترک
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 .آوردنش االن همین اینجاست، اورژانسی بیمار تر؟دک -

 پرستار. بود شده پنهان خونی و بزرگ یپارچه زیر بیمار صورت. دودمی تخت طرفبه سوزان

 .داندمی توضیح مسئول را خود

 .خورده تیر و بوده گروگان -

 .دودمی هادستگاه سمتبه و کندمی عوض را سِرم مرد، پرستار

 .داده دست از زیادی خون -

 جلوی آشنا ایچهره آلودخون یپارچه آن پشت. داردمیبر را خونی دستمال سرعتبه سوزان

 جیغ شود،سرازیرمی قلبش به قلبش آنی به که وحشتی با و ترسیده. بنددمی نقش هایشچشم

 با. بودند گرفته را دهانش جلوی لرزان هایشدست و تپدمی شدتبه قلبش. کشدمی بلندی

 و بسته چشمانی با تخت روی بر خوابیده مرد آن. نگریستمی را او شده گشاد هایمچش

 بود؟ کارلوس او بزند، سفیدی به که رفتمی که صورتی

 ! کارلوس... کا -

  

 . بود گرفته بر در را زمین و شده سرازیر تخت روی از خون. کندمی نگاه را جاهمه

 !دکتر -

 خم اشـنه*سیـ ی قفسه روی. بود دادن جان حال در ختت روی کارلوس. آیدمی خودش به

 :زندمی فریاد حین همین و شودمی

 .بذار رو اکسیژن ماسک هلن کنید، آماده رو شوک دستگاه شوک، -

 .سریع بیارید، رو قیچی قیچی، -

 سوزان. زندمی همیشه از ترضعیف قلبش. کندمی پاره را خونینش و سفید پیراهن قیچی

 !دادمی جان داشت کارلوس هایشدست زیر لرزد؛می

 .شوک -

 قفسه روی دستگاه سپس و شودمی برداشته رنگشبی هایلب روی از اکسیژن ماسک

 .نشیندمی آلودشخون یـنه*سیـ
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 .اکسیژن ماسک... باش زود هلن، باش زود -

 : زندمی فریاد اندازد،می اندامش به لرزه دستگاه روی صاف خطوط

 .باش زود ژول، 200 روی بزار -

 .رساندمی را الزم اکسیژن کارلوس به کوچکی دستگاه با او به و ایستاده سرش باالی پرستار

 .شوک -

 کم شود،می کند نبض. بود رسانده خط آخر به را او سرنوشت. شودنمی اول مثل چیزهیچ

 پریشانش وهایم. آوردمی خود به را سوزان هشدار صدای و صاف خط... سپس و آرام زند،می

 .دهدمی ادامه دادنشوک به همچنان لرزانش هایدست با و زندمی کنار را

 .بسه! دکتر -

 .برید عقب دکتر -

 نگاه کارلوس یشده سفید صورت به سپس و دستگاه به گیج. شنودنمی واضح را صداها

 را آلودشونخ گردن سرانگشت با ناباور. بودند شده خشک و رنگبی زیبایش هایلب. کندمی

 . کندمی لمس

 !لوس... ر... کا -

. رودمی عقب قدمی. بودند کرده سنگین را اشـنه*سیـ شدتبه درناکش و منقطع هاینفس

. کردمی سنگینی کوچکش هایشانه روی درد کوه، یک یاندازه به و بود شده خمیده کمرش

 :زندمی لب ناباور

 !نمرده اون،.... نـ نه، -

 چکه خون هایقطره دستش نوک از بود، پاشیده اشمهتابی صورتِ روی را نورش چراغ

 و شدنمی باالوپایین اشـنه*سیـ کشید،نمی نفس دیگر او. بود رفته کارلوس. کردمی

 .کردندنمی نگاهش سرد اواخر این مثل هایشچشم

*** 

 :پیچدمی گوشش در غریبه زن صدای
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 کاراگاه کلت مالک بلکه نداشته، تعلق او به جرمم توسط شدهاستفاده یاسلحه شده مشخص -

 .باشدمی رِینیز کارلوس

. پیچدمی مشامش در خون بوی رود،می فرو پایش در شکسته هایشیشه چرخد؛می اتاق در

. رودمی سیاهی هایشچشم. چرخندمی سرش دور اشریختههم به هایوسایل تمام با اتاق

 خیس و متورم هایشچشم زیر. نشیندمی خودش زار و گرنبی صورت روی آینه از هایشچشم

 و بندمی چشم پایش، درد به توجهبی. بودند گرفته بر در را صورتش خیسش موهای و بود

 .آیددرمی نمایش به هایشپلک پشت رنگشتیره نگاه و خندان صورت

 .کشتمش من -

 .بودند رفته فرو پایش در هاشیشهخرده کند،می نگاه زمین روی هایخون به

 .مشده نفرین من -

 :کندمی زمزمه درد و بغض با و کشدمی گلویش به دستی بود، شده بسته نفسش راه

 .شدمی من دنیای وارد نباید اون... اون. نبود من تقصیر -

 .گیردمی خیز آینه میز سمتبه درخشد؛می ذهنم در ترسناکی فکر

 .درسته این درسته، -

 .آیددرمی خروش به درونش خشم

 .کشتم رو اون من. بمیرم باید من بمونم، زنده نباید من -

 :داردبرمی را رنگآبی طناب لرزانش هایدست زند،می هق

 .بمیره اون شدم باعث من... مـ -

 .لرزدمی پاهایش زیر صندلی گیرد،می قرار باریکش گردنش دور طناب

 ... زنده نباید من... من... مرده لوس... کار -

  

. بیندمی اطرافش را هاسایه. شودمی بلند نهادش از «آه». آوردمی فشار گلویش زیر به طناب

 پچ گوشش زیر آرام صدایی. کندمی حس را مرگ بوی. کشدمی تیر بدنش آید،می خون وی

 گردنی با او و شودمی کشیده پاهایش زیر از صندلی. خواندمی فرا را او تاریکی نیروی و زندمی



 

 

96 

 

  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 به اشـنه*سیـ. افتندمی هم روی لرزانش هایپلک رفت،می کندی به که نبضی و یکبار

 .کشیدمی را آخرش نفس درد با او. افتدمی خسخس

*** 

 و بوده تو یتجربه اولین این. مَرد کنی درست رو کارت و بری بشه، دیر اینکه از قبل بهتره -

 !نم فقط اما بزنه؛ سر ازت اشتباهی که میدم حق من

 !قربان -

 رو این کنن،می رو پوستت برسه هاباالیی به اگه خبر این. کن گوش فقط دنیل، نگو چیزی -

 .باش مطمئن

 .کند قانع را او کندمی سعی تپنده قلبی با دنیل

 ...ولی -

 منگوگیج افتاده، اتفاق از کافی قدربه همه نداره، شیفت کسی امشب! پسر باش ساکت گفتم -

 کسِ نه و کنممی کمکت من نه. کاریتهخراب کردن درست برای تو فرصت تنها این و هستن

 ای؟متوجه. کنیمی تموم رو کار و میری تنها خودت دیگه؛

 .کندمی خم سر احترام با زدندمی برق حالیخوش از که هاییچشم با دنیل

 .قربان شیدنمی پشیمون کردید من به که اعتمادی از باراین -

 !ندیدم اینجا رو تو امشب من برو یل،دن برو -

 و دهدمی قرار اشچهره روی را رنگسفید ماسک. شودمی خیره شد،می دور که او به آرام دنیل

 گرد عقب بود، داده جای خود در را ناآشنا برقی هایشچشم. زندمی مرموز لبخندی پنهانی

 .افتدمی راه موردنظر اتاقک سمتبه و کندمی

 با او. ترپایین سردخانه از درجه چند هوایی با ستتاریکی و سرپوشیده یواریچهارد اتاقک

 انجامِ از بعد اتاق در حاضر یشده فوت افراد. شودمی رد هاتخت میان از تیزبین چشمانی

 جسمِ صورت از را پارچه. شوندمی منتقل سردخانه به نهایی ینتیجه ییدِٔ  تا و آزمایشات

 . رودمی بعدی تخت سمتبه و زندمی کنار جانبی
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 دوم، ردیف در تخت چهارمین. بود موجود زدهیخ اتاقکِ در جانبی جسمِ 7 و تخت 15 حدود

 مرد چشمان. بود رفته فرو عمیق خوابی به تخت روی مهتابی و آرام ایچهره با جانبی جسمی

 و کندمی نگاه اطراف به دستپاچه ایلحظه. درخشدمی آشنایش یچهره دیدن با جوان

 که تیزی یتیغه و کندمی پاک را هایشلب پشت عرق دست پشت با. شودمی ترنزدیک

 قسمتبه دقت با و بردمی ترنزدیک را سرش. آوردمی بیرون جیب از را بود آورده همراهبه

 . گشتمی آشنایی ینقطه دنبال کند؛می نگاه جسم پهن هایشانه و گردن ها،چشم میان خونیِ

 باد و بود کرده پر را فضا سوخته چوب بوی بارید،می نمنم باران بود، گذشته شبنیمه از ساعت

 کوچکش یخانه در دردکشیده و پشیمان انسانی. بود گرفته عهده به را اشجاییجابه یوظیفه

 او از فرسخ چند دیگر، جایی در و بودند کرده دوره را او هاسایه. شدمی نزدیک مرگ به آرامآرام

 . شکافتمی هم از را انسان یک جانبی جسم یشانه و گردن میان جایی تیز ایتیغه دورتر

  

 را تیغه شده جمع ایچهره با جوان مرد. زندمی بیرون گوشت و پوست میان از خون هایلخته

 خرج به عمل سرعتِ باید. بود شده رنگین آشنا یغریبه خون از هایشدست کشاند،می باالتر

 هایپلک به. کندمی مزین را ماسکش زیر در پنهان هایلب نیشخندی آشنا شی دیدن با دادمی

! لعنتی برد،می باال را تیغه استرس با. باشد تردقیق باید باراین. کندمی نگاه جسم یبسته

 هایچشم. کندمی تر را رنگشبی و باریک هایلب زبان با. بلرزد نباید هایشدست

 و هاپلک زیر حوالی جایی مضطرب و دقیق صورتش روی بزرگ عینک زیر نگشرشکالتی

 .کردمی نگاه را جسم دارِتاب هایمژه

 زیر شده ردیف خطوط به و کرده آماده را تیغه. کشدمی راستش چشمِ زیر فرضی خطی چشم با

 ... ناگهان که کند،می نزدیک جسم چشمِ

 چندبار. دیدمی بیداری در را هایشکابوس دیگر سترسا زور از. زندمی پلک ترسیده جوان مرد

. داردبرمی عقب به قدمی! کندمی نگاه جانبی جسمِ پرلرزش هایپلک به خیره و زندمی پلک

 .بارسه دوبار، بار،یک زند،می پلک
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 چشمانی با. کندمی برخورد سرشپشت تخت با محکم و پریده جا از تخت روی بر چرخشی با

 !کابوس بیند،می کابوس. شودمی خیره کرد،می نگاه سقف به که او به زدهتوحش و گرد

 سمتبه غیرعادی چرخشی با گردنش ـصند،*رقـمی هوا در زدنپلک هر با بلندش هایمژه

 .گیرندمی هدف را او اشرنگی و عجیب هایمردمک. شودمی کشیده جوان مرد

 !لعنتی -

 جسم چشمِ بود قرار که تیزی یتیغه و شودمی آوار زمین روی نگران و متعجب جوان مرد

 !بُردمی پرعمق را خودش دست ایثانیه در بشکافد، را جانبی

 ...اون... او اون، -

 اینجا. کردمی سنگینی قلبش روی ناباوری و وحشت افتد،می شمارش به جوان مرد هاینفس

. بود گرفته بر در را هایشچشم خونین، یقرنیه اطراف رنگسرخ هاییرگه! است؟ خبر چه

 شود؛می بلند تخت روی از شنودمی که فریادی به توجهبی و زندمی پلک. کندمی نگاه را اطراف

 راه داخل به پنجره از که نوری یباریکه زیر بدنش پوست. آیدمی هااستخوان شکستن صدای

 سفید هایپارچه با پوشیده نِجابی هایجسم و هاتخت را دورتادورش. درخشیدمی بود، یافته

 رو و ترسیده مرد غیرعادی، برقی با شب تاریکی به چشم جفت یک. زندمی پلک. بود کرده پر

 .کردمی نگاه را بیهوشی به

 دستش سوزش به توجهبی کرد،می حس ریشه و رگ با که وحشتی با و منقطع هاینفس با مرد

 .کشاندمی عقب عقب را خود

 ...زِ... تو.... تـ -

 دیدن با. بود کرده احساس خود مرگ تا را ترس. بود گرفته زبان لکنت. آمدنمی زدنشحرف

 روی را خود سفت ایلحظه توانست تنها رویش،روبه عجیبِ موجود غیرعادی لبخند و هاچشم

 . بدود خروجی در سمتبه قوا تمام با سپس و دارد نگه پاهایش

 را زمین و شده سرریز گردنش و سر از خون هایقطره. داردیبرم قدم هاتخت میان از آرامیبه

 خروجی در به رسیدن تا جوان مرد کند،می نگاه شدنشدور و دویدن به. بودند کرده پر

 کرد، اثابت سرش به در توسط که محکمی یضربه با آخر در و کرد برخورد هاتخت به چندباری
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 اششدهخشک و رنگبی هایلب روی وزیمرم ایخنده. شودمی خارج زدهیخ اتاقک از

 .نشیندمی

 !دراماتیک چه -

 سوزشی دهد،می گردنش به چرخشی. بود دیگر کسی او انگار بود، شده بم و دارخش صدایش

. کندمی حس را خون خیسی و کشیده گردن پوست روی بر دستی کند؛می حس ناحیه همان در

 :شوندمی بخیه یکدیگر به آرامآرام پوست شکافِ

 !هاآدم از امان -

 (اول فصل پایان)

**** 

 سفیدِ اتومبیل. بود کرده دریا هایآب مهمان را رنگشنارنجی هایاشعه آخرین خورشید غروب

 شاد موزیک و شده داده پایین آخر تا اتومبیل هایشیشه. سفید و سرخ رزِ هایگل با شدهتزئین

 . بود گرفته بر در را اتومبیل فضای ایعاشقانه و

 ردیف که لبخندی و آرامش حسِ با زیبایش، تورتوری و سفید لباس در پوشیده عروسِ

 . بود دوخته چشم همسرش به کرد،می نمایان را براقش و صدفی هایدندان

 برای همیشه و کنارش در او حاال و بود کرده سپری را روزها پایان،بی شادیِ این منتظر هاسال

 خیره را او براقش هایچشم زاللی و کردمی زمزمه زیرلب شاد و آرام آهنگ با همراه. بود او

 دیدن با. اندازدمی همسرش به نگاهینیم و چرخاندمی را فرمان آرامیبه مرد. کردمی نگاه

 .گیردمی بر در را صورتش رضایتمند لبخندی همسرش یفرشده موهای و زیبا صورت

 گوشش زیر آهستگیبه اشرنگی هایلب با و شاندکمی همسرش سمتبه را خود زیبا عروسِ

 :زندمی پچ

 .حالخوش خیلی عزیزم، حالمخوش خیلی من، -

 روی و فرمان روی را انگشتانش. خنددمی شیطنت با و کاردمی اشگونه روی ایـوسه*بـ

 .بود پوشانده رنگسرخ الکی را ظریفش و بلند هایناخن. گذاردمی همسرش دست

 عزیزم؟ -
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 جانم؟ -

 و دهدمی اشپیچیدههم به عضالت و بزرگ هایدست به فشاری کشاند،می ترنزدیک را خود

 :کندمی زمزمه درونش در خفته احساسات تمام

 .عزیزم دارم دوستت نهایتبی دارم، دوستت -

 کوشیده روز این برای هاسال نیز او. کندمی نگاهش عاشقانه و گرددبرمی سمتشبه مرد صورت

 و لبخندش بود، او برای محبتش بود، شده همسرش حاال عسلی چشم فرفریِ مو دخترک. ودب

 .بود شده اشزندگی تمام او

 .دارم دوست رو کوچولو دختر توئه دارم، دوستت منم -

 نگاه بیرون به و آوردمی بیرون اتومبیل یپنجره از را سرش ابرازاحساسات از خندان عروس

 .کرد احساس توانمی هم جاهمان زا را دریا بوی. کندمی

 .قشنگه چقدر اینجا. ببین رو دریا خدا، وای -

 :زندمی فریاد و کشدمی عمیقی نفس

 .خوبه حالم من عالیه، اینجا عالیه، چیهمه عالیه، -

 .تو بیار رو سرت خطرناکه، -

 رنگشتیره و بلند موهای کردند،می نگاه مهربانی با را او سیاهش نگاهِ. گرددبرمی او سمتبه

 خودنمایی اشرنگی و درشت هایلب روی عاشقانه لبخندی و پوشانده را اشپیشانی از نیمی

 .کردمی

 زیرینِ در شکافت، را پوسته باید. آیدمی فرود سیاهی یسایه گاهی همگان، شادیِ میان در

 داماد کشد،می جیغ شادمان عروس خواند،می موزیک. دهدمی جوالن ضعفی ینقطه ظاهری،

 ...ناگهان و کندمی نگاه همسرش هایشیطنت به صدابی و عاشقانه

 مقابلشان در مردی. تابدمی هاسیاهی از حجمی میان در کنندهخیره نوری! غردمی آسمان

 خارج اششده شل هایدست از فرمان و اوفتدمی دوران به سرش. بیندمی تار ایلحظه

 .شودمی
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 عروسِ را نگاهش از نیمی. افتدمی حواسبی دامادِ صورت روی پیکرغول ماشین هایچراغ

 .زدمی پرسه خوشش روزهای حوالی مغزش و بود ربوده زیباش

 صدای. کندمی پرپر را شده تزئین رز هایگل و شده خارج الین از سرعت با سنگین ماشین

 ...آنگاه و خوردمی چرخ هوا در ماشین. فریاد صدای آید،می جیغ

 و بود افتاده سوزش به و ساییده آسفالت برخورد با کتفش پوست رسد،می مشامش به دود ویب

 شده جاری صورتش و سر از خون و کوفته بدنش تمام. شدمی پخش انرژی با همچنان آهنگ

. بیندمی واژگون را اتومبیل اشنشسته اشک به هایچشم تاری میان در و افتاده زمین روی. بود

 هایمژه میان از و کندمی ناله زیرلب بودند، بریده را هایشدست و گردن ستهشک هایشیشه

 .بیندمی را او خیسش و بلند

 ! عزیزم -

  

 روی بود، سرجایش هنوز اشرنگی روزهای داماد عشقش، همسرش، شود،می بلند اشناله

 .بود دهز بیرون هایشگوش و دهان از خون و بود آویزان سرش... اما و راننده صندلی

 ...نه! نه.... نـ -

. بود شده جاجابه انگار کتفش استخوان. نداشت را آلودشخون هایدست دادنتکان جانِ

 .دادندسرمی ناله گداز و سوز با دردناکش هایاستخوان

 .زَم... زی.... عـ -

 گم موهایش زیر و شویدمی را آلودشخون صورت هایش،چشم یگوشه از آرامآرام اشک

 :کندمی التماس جانبی. بود دریده خون و خاک را تورتوریش براق لباس. شودمی

 .نمیر نه نه،.... نـ -

 نزدیکشان کمکم که مرگی و دنیا زشتیِ میان از. کندمی نگاه را همسرش درشتش هایچشم با

 عروسِتازه هایزجه به و زدمی پرسه شده واژگون اتومبیل حوالیِ تیره ایسایه شد،می

 افزایش را ـذتش*لـ حس خون و درد. رفت ترنزدیک حسبی سایه. دادمی گوش آلودخون
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 ایزاویه با سرش. سپردمی گوش به را عروستازه هایزجه. کردمی قدرت حس داد،می

 ...و چرخید عروس ینشسته اشک به هایچشم سمتبه

 این و زندمی برهم را دنیا دو نتواز اشتباه، یک گاه! شدمی نباید هرگز و نباید که آنچه شد

 در سرد و حسبی صدای! شوندمی متصل یکدیگر به شدهشکسته قوانین با دنیا دو که شودمی

 :پیچدمی گوشش

 عاشق انسانِ هایچشم دیدن نشو؛ خیره عاشق یه هایچشم به! نکن فراموش وقتهیچ»

 «!زد خواهد برهم را دنیا توازن

*** 

 پیش دقایقی سرپرستار. بود نشسته بیمارستان سردِ هایصندلی از یکی روی گنگ سوزان

 و شده خیره خون سرخی به. داشتند را کارلوس خون دستانش هم هنوز. بود گرفته را فشارش

 .بود حسبی و خالی غیرفعال، ربات یک مانند ذهنش

 کرد؛نمی اورب هم هنوز. گذردمی بیمارستان خلوت و سرد راهروهای از واردیوانه ساله45 زنی

 تقتق صدای. دودمی اصلی سالن سمتبه و شودمی رد راهرو پیچ از. دیدمی خود چشم با باید

 ایچهره دیدن با. شکندمی را بیمارستان خلوتِ راهروهای سکوتِ براقش و شیک هایکفش

 اشعزیزکرده سر بالیی گذاردنمی او که داشت ایمان شاید. بنددمی چشم ایلحظه آشنا

 .بیاورند

 با سفید پیراهن. کندمی نگاه او روحبی و سفید یچهره به و ایستدمی رویشروبه

 رژهای از خبری. بود آمده بیرون تنش رنگایقهوه و کوتاه دامن از اشطالیی هایدوزیحاشیه

 زدهوحشت جلسه از ایثانیه چند تماسِ با. نبود صورتش روی شیک هایِچشم خط و رنگارنگ

 و کوتاه موهای. بود فشرده گاز روی پا کند مکث ایلحظه آنکهبی بیمارستان تا و پریده نبیرو

 قدرتمند و زیبا ریختگی،هم به و شلختگی عین در و شیک زنی را او براق، ژل آن با رنگشتیره

 .دادمی نشان

 زن دیغیرعا حالت و پریدهرنگ صورت دیدن با که بودند کرده دوره را سوزان پرستار چند

 .دوندمی سمتشبه واردتازه
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 ... خانم -

  

 :کندمی باز لب قراربی. زدمی پر هایشپلک پشت اشک. رساندمی هاآن به را خود آشنا زنِ

 کجاست؟ کارلوس گرفت؟ تماس من با کی مُرد؟ که چی یعنی -

 .ایستدمی حالبی سوزان

 .رِینیز خانم -

 ظریفش انگشتان میان را سوزان بازوهای. زندمی بخندل ناباور سوزان دیدن با رِینیز خانم

 .گیردمی

 ...عزیزم! سوزان -

 لرزان هاییلب با و شودمی خیره بود، شده پوشانده خون هایلکه با که دختر صورت به

 :پرسدمی

 نه؟ نداره، حقیقت -

 .دهدمی تکان را آن ناباور و گیج

 نه؟ ست،هزند کارلوس شده، اشتباه نداره، امکان این -

 :زندمی لب کرده بغض سوزان

 .مامان -

 .نداره امکان نه، نه، -

 .بودند شده خون یکاسه هایشچشم. گیردمی جای لرزانش هایدست میان سرش

  ممکنه؟ چطور ـه،...نـ نه، -

 .زندمی زجه سخت

 ؟!دارم نگهش زنده تا کردم کاراچی کشیدم، هاییسختی چه دونیمی -

 خانم گریان یچهره یخیره و ایستاده سوزان پشت همه کند،می نگاه بخش پرستارهای به

 .بودند رِینیز

 کجاست؟ من کارلوسِ کجاست؟ پسرم کجاست؟ کارلوس -
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 او کندمی سعی و گرفته را رِینیز خانم هایدست مرد، پرستار دهد،می حرکت را خود واردیوانه

 .بنشاند صندلی روی را

 .ستزنده اون،... اون... نمیشه باورم نداره، انامک.... پسرم کجاست؟ -

 .گیردمی ـوش*آغـ در را رِینیز خانم اشک از خیس صورتی با سوزان

 .آروم مامان مامان، -

 ...زنده ست،زنده -

 روپوش هایدکمه. دویدمی سمتشانبه ژولیده موهایی و زدهوحشت چشمانی با جوان مردی

. کند فرار دیده هرچه از تا کوفتمی دیوار و در به را خود ارودیوانه او و شده باز سفیدرنگش

 .بود کرده پر را بخش فریادش صدای

 !ستزنده -

 و کندمی اشاره سمتیبه لرزان. ایستدمی شده کنترل آشنا، هایصورت دیدن با جوان مرد

 :زندمی فریاد منقطع

 .اونجاست اونجا،... او -

 .شودمی هخیر رِینیز خانم گریانِ صورت به

 ...اونجاست... ستزنده... ه...زند -

 .کندمی نگاه واردشتازه همکار به سوزان

 ؟!دنیل میگی چی -

 فرصت از شاد و جاهمه از خبربی وقتی. کندمی فکر زدهیخ اتاقک به زدهوحشت و زار دنیل

. بود زده زل او به تاریک و سرد چشمانی با آشنا ایچهره بود، شده لعنتی مکان آن وارد دوباره،

 .لرزدمی خود به ترسیده هایبچه مانند

 .ستزنده... لعنتی اتاق اون تو اونجا، بود، سالم و... و زنده -

 .زندمی چنگ را بازویش وقفه بدون رِینیز خانم

 کجاست؟ ست،زنده ست؟زنده پسرم... کارلوس میگی؟ چی -

 ...دیدم خودم آره، -
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 .پردمی کالمش میان حسبی و ناباور سوزان

 .مُرد من هایدست زیر... زیر مُرد، دیدم خودم من -

 :زندمی فریاد ناباوری همه این از عصبی دنیل

 اون لعنتی بود، ایستاده. کردمی نگاهم داشت ست،زنده اون که خورممی قسم. دیدم خودم -

 !سالمه. ستزنده

 مکان آن در هاآن یهمه پاسخ. گیرندمی خیز راهرو ته سمتبه یکدیگر، به نگاهینیم با همه

 آخر سمتبه هاآن سرپشت باشند، دمیده بدنش در ایتازه جان انگار رِینیز خانم. بود زدهیخ

 و ناباور همه و همه از جلوتر سوزان شود،می کوبیده دیوار به شدت با در. دویدمی راهرو

 !نداشت امکان. کردندمی نگاه سفید، یپارچه و جسم از خالی استیلِ تخت به زدهوحشت

 کجاست؟ کارلوس پسرم، کجاست؟! نیست اوه، -

 .دهدمی نشان را در نزدیکی حوالی جایی سپس و کندمی نگاه اتاق اطراف به ترسیده دنیل

 !کردمی نگاهم داشت... داشت. بود اینجا کردم، باز رو در وقتی -

*** 

 فشار بار زیر گردنش و پیچیده طناب زیر به هایشدست. بود افتاده پاهایش زیر از صندلی

 گوشش در غریبه صدایی. زندمی پرسه اطرافش در تیره هایسایه. بود شده ملهتب و زخم

 :پیچدمی

 بیمارستان، معاونت استیبل، مکس جناب گزارش طبق رویال، بیمارستان از ایتازه خبر -

 شده فوت و خورده تیر توسا خرید مرکز گیریگروگان یحادثه در که رِینیز کارلوس سروان

 و است درمانتحت بیمارستان این در حاضر حال در رِینیز سروان! باشدمی زنده اصل در بود،

 .داشت نخواهد وی زندگی بر ثیریٔ  تا خوردند که ایضربه

. کندمی شک هایشگوش به. پرسوز و منقطع هاینفس کشد،می نفس پردرد و زدهبهت ژانت

 !است؟ زنده او ؟!جیانلوئیجی کارلوس؟... کارلوس سروان! گفتمی چه اخبار
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 حال در گردنش. پیچدمی گوشش در پررمزورازی یزمزمه صدای. رودمی سیاهی هایشچشم

. کندمی صدا را او آرام، آوایی. زندمی کند نبضش. آوردمی فشار خود به. بود شدنمتالشی

 .رودمی فرو تاریکی درون ناآشنا بویی و فشار زا حجمی میان در او و آیدمی کوبیدن صدای

 .وراین بیا پسر، هی -

 .کردی خیس رو بیچاره تِد، کن ولش -

 خانم؟ خانم؟ -

 :زندمی غر همچنان غریبه و پیچدمی گوشش در ناآشنا یغریبه صدای

 !کردی سر زیادی مدت بیهوشی برای! هی -

 آتش در انگار را انگشتانس نوک. وزدسمی پوستش. کندمی حس سرش و گلو حوالی دردی

 .بودند گذاشته

 ...پسر هی -

 کنار و هاگونه روی را چیزی لزجی و نرمی. شوندمی کم هایشچشم تاری زند؛می پلک آرامیبه

 ! بود شدن باالوپایین حال در صورتش روی لیز و نرم زبانی. کندمی حس لبش

  

 صورتش اینچی چند در که بیندمی آویزان و بلند زبانی و ایقهوه سری بلندش مژگانِ زیر از

 شده لزج پوستش. آوردمی باال صورتش از محافظت برای را هایشدست حالبی. داشت قرار

 .بود

 !چندش سگِ تو،! کنی؟می کارچی اَه، -

 سمتبه را سرش وارچندش و حالبی ژانت رود؛می جلو زدنش زبان برای دوباره سگ زبان

 :نالدمی حین همین و گرداندبرمی دیگری

 .عقب برو چندش؟ خوایمی چی -

 . است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

 !جوان خانم اعصابیبی چقدر -
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 و کشیده دراز سرد و سفت زمین روی او که زمانی و اشخانه در هم آن غریبه صدای شنیدن با

 و خوردمی چرخ ترس از پر نگاهش. زندمی یخ پایش و دست ایظهلح ندارد، بدن در جانی

 اوجِ میان در. کندمی صادر اشپِی و رگ در را فرار دستور مغزش. نشیندمی غریبه یچهره روی

 اششدهپخش هایکتاب روی از. کشدمی عقب را خود ظریف جیغی با و پردمی جا از دردش

 .شودمی هانپن کوچکش و چوبی میز پشت و پردمی

 !خبره؟ چه اینجا -

 .بود گرفته لکنت هم باز زبانش کیست؟ او. چرخدمی جوان مرد روی ترس از پر نگاهش

 ...تو... تو... تو.... تـ -

 مظلومش یچهره که لبخندی با همراه و بردمی باال را دستش ژانت کردنآرام برای جوان مرد

 :دهدمی پاسخ بود، گرفته بر در را

 .ندارم بهتون کاری من نترسید،... یدنترس -

 ...کارچی اینجا هستی؟ کی... کی... تو... تو -

 االن تا بیهوشیتون زمان از و ندارم بدی قصد هیچ که خورممی قسم باشید، آروم اول شما -

 !نخوردم تکون جام از و نشستم ایگوشه

 صورت جلوی از را ریشانشپ موهای. کوبیدمی اشـنه*سیـ بر همیشه از ترمحکم ژانت قلب

 اشخانه وارد اجازهبی که ایغریبه مرد به واراسترس و کنجکاو و زندمی کنار اشپریدهرنگ

 .کندمی نگاه بود، شده

. کرد انتخاب پدربزرگم رو اسمم. اوشاکان ادوین ادوینِ، اسمم. کنم معرفی رو خودم بذارید -

 .هستم خوبی رفیق من گفتمی همیشه

 .کندمی اشاره سگ به بانمکی یخنده با سپس

 قورتت مزهخوش غذای یه مثل و بود شده خم صورتت روی که هم ایقهوه-سفید اون -

 .داد نجات رو جونت اون. هست تِد داد،می
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 دیگر کرد،می نگاه را او و نشسته جایش در باوقار سگ. کندمی نگاه هیکلدرشت سگ به ژانت

 دور درخشان، طالییِ و کوچک پالک با قرمزرنگ ایقالده. نبود قوارهبد و دراز زبان آن از خبری

 .بودمی سوراخ رنگشتیره و کوتاه گوش از ایگوشه و بود شده بسته گردنش

 !ها؟ -

 !شدی؟ سیر بودنزنده و کردنزندگی از انقدر دادی،می کشتن به رو خودت داشتی تو! دختر -

. دهدنمی انجام درستیبه را ایجمله هیچ پردازش یوظیفه ذهنش. کندمی نگاهش گیج ژانت

 روی خون قطراتِ و شکسته هایشیشه و ریختههم به اشخانه اندازد،می اطرافش به نگاهی

 .کردمی خودنمایی زمین سطح

 ؟!دزدی تو -

 آمد؟می دزدبودن، اشدوستانه رفتار و مظلوم یچهره به اصالً. کندمی نگاهش متعجب ادوین

 !دزد؟... دُ ؟!چی -

 .گیردمی خیز سمتشبه و کرده پنهان را ترس ژانت

 دزدیدی؟ چی مرتیکه؟ کنیمی کارچی اینجا تو! ریخته هم به مخونه همین واسه -

 دخترک. کشیدمی عقب را خود شد،می نزدیک او به ژانت که قدمی هر با زدهحیرت ادوین

 !کرد؟می اشزندگی با غلطی چه داشت آمدنمی یادش راستیبه

 ....بـ توضیح بذار! خانم هی -

 ...بالیی چه خوایمی ای؟اجازه چه با شدی؟ مخونه وارد چطوری -

 :کشدمی فریاد ایلحظه جابهنا قضاوت همه این از خسته ادوین

 .خانم دختر نیستم دزد -

 اهشنگ مات و درآمده گارد حالت از ژانت. زدمی خشن کمی و برداشته خش صدایش تُن

 موهای میان چنگی کالفه ادوین. بود پسر نگاهِ معصومیت مخالف کامالً صدایش خشِ. کندمی

 .شودمی خیره دخترک به عذرخواهانه و زندمی روشنش

 و نیستم دزد گفتم چندبار من هستید، مقصر هم شما اما خوام؛می عذر و زدممی فریاد نباید -

 .نکردید باور شما
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 .کردمی نگاه دو آن به حرکتبی مجسمه یک مانند همچنان سگ .دهدمی نشان را سگ 

 عمر روزهای تمام برای دوست یه منه، برادر مثل اون. میرهمی زودیبه سگم گفته پزشکدام -

 بمیره؟ قراره اون بپرسم ازت خواستممی. اومدم اینجا همین برای. من

 .کردمی نگاه را او کنجکاو شرنگایقهوه هایتیله با سگ کند،می نگاهش متعجب ژانت

 !من؟ از چرا! بپرسی؟ من از ها؟ -

 .بودی تروریست به مظنون دیدمت، پلیس اداره تو -

 :دهدمی ادامه پرسشی حالت با و آوردمی پایین را صدایش کمی

 .ببینی رو چیزایی همچین یا مرگ هایسایه تونیمی بودی گفته -

 :کندمی زمزمه اشکرده کار از شرمگین و کشدمی ایشموه میان دستی مظلومانه، ایخنده با

 .گرفتم پلیس اداره از رو تشماره یواشکی راستش، -

 داد،می شرح نکتهبهنکته را چیزهمه بانمک ژستی با و آرام که او به و ایستاده متعجب ژانت

 .کردمی نگاه

 تِد ولی داشتم؛ برگشتن یالخ. دادنمی جواب کسی زدم؛ در چندبار تخونه جلوی اومدم وقتی -

 یمتوجه اون. کوبیدمی خونه دیوار و در به رو هاشدست و کردمی پارس کرد،می قراریبی

 خودم... آ... خودم ولی سفم؛ٔ  متا ماجازهبی ورود بابت... من بعد و بود شده خونه تو بودنت

 .رضایت احساس! درسته. کنممی رضایت احساس شخصاً

 رنگآبی بلندِ پیراهن با. کندمی نگاه او به شک با و کرده تَر را رنگشسرخ هایلب زبان با ژانت

 .بود شده کولی هایزن مانند اشپریده ورویرنگ و خوردهپیچ هم در موهای و

 داد؟ نجات رو جونم سگ اون یعنی، -

 .اندازدمی رفیقش به نگاهی ادوین

 بمیره؟ قراره تِد ببینیش؟ تونی می کنی؟می فکر چی -

 :کندمی زمزمه متعجب ژانت

 !ببینم؟ رو مرگ تونممی کنیمی فکر واقعا -
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 ژانت نگاه دیدن با و مالیدمی صاحبش پاهای به را خود تِد. دهدمی تکان سر مصمم ادوین

 .کشدمی آرامی یزوزه

 یداًجد هی. نکنم باور ممکنه چطور کنه؛ سقوط قراره هواپیما اون دونستیمی تو. معلومه -

 نه؟ شدی، پیشگو

 .دهدمی تکان چپ و راست به سری جدی و اندازدمی دخترک عجیبِ ظاهر به نگاهی ادوین

 ماه؟ یه ماه؟ سه! هستی شونشبیه کامالً -

 .دهدمی هایشچشم در خفته خشم به را جایش کمکم ژانت تعجب

 ... باش زود باشه، خوب خیلی کارت باید واو، -

 ...تو هی -

 . کندمی کوتس ادوین

 !ها؟ -

 .درخشدمی دخترک ذهن در چیزی

 داری؟ ماشین تو -

*** 

 یصحنه. کندمی نگاه ساختمان روی بر شده نصب بزرگ ویتی به جلویی یشیشه از

 ویتی رنگیِ یصفحه روی رنگتیره و بولد اینوشته. بود ویرانگر لعنتیِ مردک آن دستگیری

 .کردمی خودنمایی

 «.شد دستگیر جرم صحنه در هِیمن اِلِری سرباز»

! کنه مدیریت رو ارتش درست نتونست اون کرد؛ پیدا کاهش الیوت رئیس محبوبیت میزان -

 .کشید گند به رو ارتش یهمه تنه یه مردک این

 درست خیابان، طرفآن اما کند؛می نگاه ادوین به و گرفته ویتی از را نگاهش غمگین ژانت

 .درآمد اکران به ترجذاب و بهتر اینهصح بور، مو مرد سرپشت

 !چی -
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 نگاهی و گیردمی خود به را آمد بیرون دخترک دهان از که ایزدهحیرت و آهسته یکلمه ادوین

 .اندازدمی او به

 ...که گفتم -

 :پردمی حرفش میان دستپاچه ژانت

 .دار نگه رو ماشین مَرد،... دار نگه دار، نگه -

 .کندمی باز را کمربند هول ژانت شود،می پارک ایگوشه ادوین رنگِآبی ماشین

 .اینجاست اون اوه، -

 با ادوین. شودمی اسیر جوان مرد بزرگِ انگشتان میان دستش که بود نشده پیاده کامل هنوز

 .کردمی نگاه متفکر و جدی را او روشن هایچشم

 .کنی جبران باید حداقل کنم فکر جوان، خانم -

 هایدندان میان از که زبانی با و نشسته پشت صندلی روی دو آن خیالبی که گس به ایاشاره

 .کردمی نگاه رنگارنگ هایماشین وآمدرفت و بیرون به ذوق با آمده، بیرون تیزش

 بمیره؟ قراره اون میاد؟ تِد سر بالیی چه -

 .زندمی زل اشقوارهبی سگ به سپس و او به کالفه و عصبی ژانت

 !نباش نگران انقدر مونه؛می زنده بده ـوه*گـ بوی و بشه پیر وقتی تا اون مَرد، هی -

 و بانمک ایچهره با ادوین. دودمی سرعت با هاماشین میان از قرمز چراغ به توجهبی ژانت

 .کندمی نگاه رفیقش به آویزان هاییلب

 !گرفته رو ماشین کل ـوهت*گـ بوی و پیری االنشم همین تو رفیق، هی -

 حال در سرش بیند،می تار جوان مرد هایچشم. دودمی سمتشبه تندتر بلند هایقدم با انتژ

 سرش دور روان تابلوهای و بلند هایساختمان از آویزان هایچراغ بود، شدن منفجر

 ستون به. گذشتندمی کنارش از خرابش، روزِ و حال از اهمیتبی مردم آن از بدتر و چرخیدندمی

 سر از ایناله و شده خم نداشت؛ را ایستادن توان. مالدمی را هایشچشم دست با و داده تکیه

 را تارش هایچشم هایش،دست همچنان و گذشتمی مردم میان از آرامیبه. کندمی درد

 .مالیدمی



 

 

112 

 

  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 .داداش داداش، -

 یاپرده را اشرنگی هایچشم. شودمی هایشدست آویزان ژانت. پیچدمی گوشش زیر صدایی

 .بود پوشانده اشک از

 ...جیانِ تو،... ایزنده تو -

 .گمشو! هی -

 .مرد این دادمی غریبگی بوی سرد، و بود خشن صدایش تُن

 .داداش سفمٔ  متا من... من -

 .داردبرمی قدم جلویش

 .سفمٔ  متا کردم؛می رو کاراون نباید -

 و دهدمی هول سمتیبه را او شبدن و سر در تلنبارشده درد همهآن از کالفه و عصبی جوان مرد

 .گذردمی کنارش از فریادی با

 !احمق یدختره گمشو گفتم -

 با. ماندمی جا بیچاره دخترکِ هایانگشت میان آبی-سفید یمهره دو با قرمزرنگ بندیدست

 هایمهره و محکم همچنان بافتش بود، بنددست همان زند،می زل بنددست به کنجکاوی

 مرد آید،می خود به زمین روی بر جسمی برخورد صدای با. زدندمی برق یزیتم از اشرنگی

 با و وحشت ترس، از پر جیغی با ژانت. پیچیدمی خود به درد از و شده آوار زمین روی جوان

 .دودمی او سمتبه «کمک کمک،» فریاد

 قرمز بافتِ این. است قرمزرنگ بنددست زیروروکردن مشغول و نشسته راهرو ته صندلیِ روی

 نیامده چشمانش به خواب هنوز و گذشته شبنیمه از ساعت. بود برایش زیبایی خاطرات تداعی

 نگاه هاآن به کنجکاو و شودمی بلند جایش از آشنا یچهره دو شدن ظاهر و در شدن باز با. بود

 سکوتِ جیغشان صدای بیمارستان به کارلوس ورود با که بودن هاییهمان زن دو این. کندمی

 و برگرفته در را نازکش هایلب که لبخندی با سالمیان زن. شکاند درهم را بیمارستان یشبانه

 .رودمی جلوتر داد،می نشان همیشه از تردرخشان را صورتش

 .بیمارستان به آوردینش شما شنیدم جوان؛ دختر ممنونم -
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 :پرسدمی قراربی ژانت

 ؟خوبن ایشون چطوره؟ کارلوس کارگاه -

 رو کارلوس کجا از راستی،. بهتره خیلی حالش االن. خوابید تازه قراریبی کلی از بعد -

 شناسی؟می

 .کندمی نگاه آرامش لحن و زن به متعجب ژانت

 !هستید؟ کی شما... شما -

 :گویدمی برد،می اشجمله از که ـذتی*لـ با لبخندش شدنپررنگ با همراه رِینیز خانم

 .مادرشم من -

. افتدمی جداشدنش زمان یاد... ! که کارلوس مادر! مادرش؟. کندمی نگاه زن به متعجب ژانت

 جوانِ و پوشخوش زنِ همان زن این یعنی بود، گرفته عهده به را اشسرپرستی زن این اوه،

 بود؟ گذشته

 یچهره به کنجکاو و گیردمی جای رِینیز خانم کنار ژانت، متفکر یچهره دیدن با سوزان

 .کندمی نگاه مقابلش زیبای ترکِدخ

 عزیزم؟ شناسیمی کجا از رو کارلوس بپرسم میشه -

 کارلوس کاراگاه به تحقیقات از یکی تو قبالً من راستش... خب... اون و من... خب.... خـ -

 .کردم کمک

 دستش از کاری تنها اشزنده پسرِ دیدن با زن این. زندمی لبخند رضایت با رِینیز خانم

 !بود بودن،حالخوش و زدنلبخند آمد،برمی

 .زنیممی زنگ بهت شد بیدار اگه. خونه بری بهتره وقته؛ دیر االن عزیزم. طوراین که -

 :کرد زمزمه زیرلب گذاشتن احترام حین ژانت

 .ازتون ممنون و باشه -

. اندازدمی اطراف به نگاهی دوید،می رِینیز خانم سمتبه که پرستاری از شدن رد حین ژانت

 ساعت این اما بود؛ درآورده دوران به را سرش داد،می مرگ بوی که بیمارستانی در او وجود

 بابت خیالش کمی و زدمی حرف او با دید،می را کارلوس اول باید. بود بیهوده رفتن خانه دیگر
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 کنار پرستار. افتدمی راه انتظار سالن سمتبه آرام هاییقدم با رواین از شد؛می راحت سالمتش

 .کندمی نگاه رِینیز خانم نگرانِ یچهره به و ایستدمی سوزان

 .ببینه رو شما خوادمی اعصاب و مغز بخش رئیس رِینیز، خانم -

. کردندمی نگاه دکتر ریز هایچشم و چروکیده یچهره به هراسان و منتظر رِینیز خانم و سوزان

 و سفید روپوش به دستی دکتر. آیددرمی نمایش به مانیتور یصفحه روی جمجمه دو عکس

 :کندمی باز لب مشتاق لحنی با و شدمی نامش اتیکت

 !بود مراقبش خیلی باید پزشکیه؛ علم در معجزه یه مرد این -

 .کندمی نگاه کارلوس مادرِ به ایلحظه چند مکثی با

 مرده االن باید پسر این ،ایزابل نبود زنده پسرت االن رفتمی فرو بیشتر مترمیلینیم فقط اگه -

 تو رفتن فرو جای به تیر که آورد شانس اون. رسونهمی رو شانسیشخوش بودنش زنده و باشه

 .کرد گیر گوشت توی حیاتی، بخش به رسیدن قبل مغزش،

 .لرزدمی هایشلب. شودمی خیره عکس در وحشتناکِ ینقطه به رِینیز خانم

 .گرفته قرار مغزش پیازِ ارکن درست تیر! کنه جراحی باید اون -

 .کندمی نگاه کالرا به عینکش ضخیم هایشیشه باالی از دکتر

 ممکنه بره، جراحی عمل زیر پسر این اگه نکنه؛ خطور ذهنت به فکری همچین کن سعی -

 حواسمون فعالً. بمونه بذاریم طوریهمین بهتره. نیاره دووم هم شاید یا و ببینه آسیب نخاعش

 . هست بهش

 .رودمی دکتر سمتبه رِینیز خانم! بود غیرممکن این. کندمی نگاه دکتر به ناباورانه زانسو

 ...امکان این کنید، صبر آه، -

 گلوله یه با مرد یه که هست موردی یه ولی نداشتم؛ موردی همچین قبالً عزیز، ایزابلِ درسته -

 .نباشید نگران خیلی. ستب رو هاشچشم طبیعی مرگ با و کرد زندگی سالگی80 تا مغزش تو

 لرزان آوایی با و دهدمی قورت را دهانش آب کند،می نگاه رِینیز خانم مات یچهره به سوزان

 :پرسدمی

 نداره؟ ایدیگه مشکل کارلوس دکتر، -
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 رژه هایشچشم جلوی واضح خطوط. اندازدمی میزش روی باز یپرونده به نگاهی دکتر

 .روندمی

 ریزیخون شدنه، ترمیم حال در سرعتبه هم گلوله جای عادیه، ضشنب و فشارخون خب، -

 .سالمه سالمِ پسر این نشده، گزارش آزمایشاتش توی هم عفونتی هیچ و نداره

 چشمانی با بلند قد مردی شود،می باز شدت با اتاق در. کشندمی لرزان و عمیق نفسی دو هر

 بلندش نسبتاً موهای و داشت تن به رنگمکر شلواری و کت. شودمی ظاهر در پشت مانندعقاب

 قابِ زیر اشتیره ایقهوه هایچشم و پریدهرنگ کمی پوستش. بود زده شانه سمتیبه را

 .رودمی سمتشبه ایزابل دیدن با مرد. بود شده پنهان عینکش مشکی

 !اومده پسرت سر بالیی چه شنیدم خوبی؟ ایزا، شد؟ چی شنیدم، رو خبر تازه من -

 .کندمی نگاه واردتازه مردِ به سرخ چشمانی با و کندمی پاک را اشگونه روی هایاشک بلایزا

 !پیت ذاره نمی زندگیش روی تاثیری خوشبختانه -

 . شدم شوکه ایلحظه دیدم رو خبر وقتی. شنوممی رو این حالمخوش واقعا؟ -

 شنیده پرستارها دهان از را چیزهمه اتاق آن به آمدن از قبل او. رودمی فرو فکر به ایلحظه پیتر

 .بود زدهحیرت و مات هم هنوز سوزان اندازد،می سوزان به نگاهی. بود

 یون؟ دکتر -

 .کندمی نگاه پیتر تیزِ هایچشم به دختر

 !افتاد؟ اتفاقی چه. کردید اعالم رو مرگش زمان شما شنیدم -

 متعجب هانگاه طوراین و بود نکرده هیاشتبا هیچ او. اندازدمی پایین را سرش کردهبغض دختر

 .بودند گرشنظاره سرزنشگر قسمتی تا و

 . نبودم تنها من... من... کامالً اون خب، -

  

 عمیق خودش و نشسته بود، برگرفته در را مانیتور یصفحه که عکسی روی متفکر هایشچشم

 خطاب شانسخوش ردیم را او و خندیدندمی بودند، حالخوش همه. بود رفته فرو فکر به

 . بود شکسته درهم را زندگی و مرگ باریک مرز که کردندمی
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 ضرب میز روی انگشتانش. کردمی استراحت اتاقش در آسودگی با و برگشته مرگ از پسر آن

 در مبهم چیزی چرخید،می دهان به دهان که هاییشانسیخوش همه این میان در. گیرندمی

 را عکس خوردمی اتاق در به که ایتقه با. پذیرفتنمی را آن منطقش و کرده گیر ذهنش وسط

 مبل سمتبه را او و شده بلند پیتر شود،می اتاقش وارد زار ایچهره با ایزابل. بنددمی سریع

 :کندمی زمزمه دلته از نفسی با و شده جاگیر کالرا کند،می هدایت راحتی

 .مُرده کارلوس کردممی فکر -

 صدایش شود،می جاری هایشچشم یگوشه از اشک و کندمی نگاه یترپ به کرده بغض

 .بود لرزان و دارخش

 من برای چقدر اون کنهنمی درک کشهیچ. مُردممی سرشپشت منم مردمی پسرم اگه -

 .ارزشمنده

 بر در را او آرامیبه و شده خم سمتشبه پیتر. شکندمی را اتاق سکوت هقشهق صدای

 .لرزیدمی پیتر ـوش*آغـ میان در لرزان کودکی مانند بلایزا. گیردمی

 . نزن رو هاحرف این ایزا، باش آروم -

 .درخشیدندمی خاصی جور هایشچشم شود،می خیره اینقطه به پیتر

 .عزیزم ایزابل ذارهنمی تنها رو ما وقتهیچ اون ست،زنده کارلوس -

 توانی و کردمی حس سرش باالی را ایغریبه وجود. شنیدمی خیال و خواب در را مبهمی صدای

 تنها را اشضروری تماس. کندمی نگاه کارلوس لرزان هایپلک به غریبه. نداشت حرکت برای

 .رساندمی اتمام به جمله یک با

 !قربان شد تزریق -

*** 

 ماسک آن با. کردمی نگاه شد، ناپدید آسانسور درهای پشت که عجیب مردک به متعجب ژانت

 زمین روی بر که را آمپول عذرخواهی با وقتی و ببیند نتوانست را صورتش هیچ عینک قاب و

 یدکمه و شده آسانسور وارد او به پشت حرفی هیچ بی او رساند، صاحبش دست به بود افتاده

 .جودمی را هایشلب حرص با. بود فشرده را همکف
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 گرفت، درد مشونه... آه. کردمی رخواهیعذ من از باید اونم! بود ادببی چقدر نمیشه، باورم -

 !شده؟ دکتر و نداشت یاد هم درست رفتنِ راه حتی مردک

 لبخندی و کندمی نگاه دستش در بنددست به بود، چسبیده محکم را ششانه که دستش با

 .کندمی تند قدم راهرو ته سمتبه. باشد شده بیدار باید دیگر. نشیندمی لبش روی

 هایپرده و خوردمی پیچ اتاق در مالیمی نسیم بود، کرده باز نیمه تا را اتاق یپنجره سوزان

 با سوزان و بود برگرفته در را اتاق کوچک فضای سکوت. بود گرفته بازی به را سفیدرنگ

 نگاه کارلوس یشدهسفید هایلب و پریدهرنگ صورت به زدمی پرسه دلش ته که نگرانی

 با او و بودند شده پنهان سفیدرنگ باندی در زیبایش و تیره وهایم از نیمی و پیشانی. کردمی

 .بود گذاشته نمایش به را مظلوم و آرام پسری دارش،تاب و بلند هایمژه و بسته چشمانی

. شودمی خیره صورتش به دقت با و کشاندمی جلو را خود کارلوس هایپلک لرزش با سوزان

 گرنظاره بود، شده خم رویش تقریباً که را قرمز مو خترید بازشنیمه چشمانِ میان از جوان مرد

 بیرون دختر ظریف و نرم انگشتان زیر از را دستش تند العملیعکس با ناگهان و شود می

 نگاه است، لبریز چشمانش از نگرانی که او به مات. نشیندمی تخت روی بر سیخ و کشدمی

 و عجیب زیبایی خون، پر و کلفت هاییلب و روشن و درشت چشمانی با قرمز مو دختر. کندمی

 هایچشم دیدن با سوزان. آیددرمی نوسان به چپش یـنه*سیـ میان چیزی. داشت مرموزی

 :شودمی باز رنگشخوش هایلب استرس از پر و نگران کارلوس هوشیار و باز

 کنه؟نمی درد جاییت نداری؟ سردرد خوبه؟ حالت شدی، بیدار -

 نازکش انگشتان میان را کارلوس هایدست. لرزیدمی شده تلنبار هاینگرانی از صدایش

 با سوزان. رودمی دستش پوست روی نرم حرکات سمتبه کارلوس نگاه. فشاردمی و گیردمی

 را هایشلب کرده بغض آمد،می نظربه تیره حد از بیش که چشمانی و کارلوس سکوت دیدن

 :نالدمی و گذاردمی کارلوس دست روی

 !ببخش رو من لطفاً... لطفاً منه؛ تقصیر همش... همش! کارلوس سفم،ٔ  متا -

 حساب به گذاردمی را بودنش تاریک و تیره این او و کندمی نگاهش عجیب جوان مرد

 .لرزدمی هایشلب. دارد کارلوس که غریبی عصبانیت
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 ...فقط ،نیست طوراین که خوردممی قسم نشدم، نزدیک بهت عمداً من من، -

 با سوزان. شودمی کشیده بیرون هایشدست میان از شدت با دیگر بار کارلوس هایدست

 و بنددمی چشم کردند،می التماس آمدن بیرون برای هایشپلک پشت که هاییاشک و بغض

 قدرآن هم آن کارلوس صدای. کندمی پایین و باال را اشـنه*سیـ ناراحتی و درد روی از نفسی

 !آوردمی بند را اشکشیده نفسِ گوشش، کنار در و نزدیک

 هستی؟ کی تو -

 متعجب و زدهبهت. باشند شنیده اشتباه انگار هایشگوش کند،می نگاه او به ناباور جوان دختر

 :گویدمی

 ؟!چی -

 :کندمی باز لب بود، شده گذشته از ترکلفت که صدایی با کارلوس

 ...حضورت چرا، -

 :کندمی اشـنه*سیـ پچ سمتبه ایاشاره

 !کنه؟ تغییر اینجا حس میشه باعث حضورت -

 چپش یـنه*سیـ روی بر و گرفته را سوزان دست او و شود می اشخیره باز دهانی با سوزان

 .گیردمی شدت کمی نوسان. دهدمی قرار

 لرزه؟می داره اینجا چرا! هوم؟ افته؟می اتفاق این چرا -

 زنده هایشپلک پشت دور خاطراتی. چکدمی سوزان ملتهب یگونه روی بر اشک ایقطره

 را او دست و بود نشسته درمانگاه تخت روی بر شدهباندپیچی پیشانی با کارلوس. شودمی

. بود کرده زدهحیرت را دخترک و تپیدمی شدت با قلبش. بود گذاشته قلبش روی بر و گرفته

 .پیچدمی گوشش در قدیم کارلوسِ صدای

 «!هستی؟ تو شخص اون یعنی شناسه،می رو باشی باهاش قراره که کسی آدم قلب میگن -»

 در که حسیبی و تیره چشمانی و سرد صورتی با جوان مرد. آیدمی خود به کارلوس صدای با

 :کندمی باز لب زند،می موج جمالتش

  شکسته؟! خبره؟ چه -
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 رو باشی باهاش قراره که سیک اون چیزی، هر از قبل... آدم قلب که بودی گفته بهم -

 .شناسهمی

 در پشت که رنگی چشمان با دختری آن از ترعجیب و کندمی نگاهش عجیب کارلوس

 .زدمی پرسه نگاهش در حیرت از رنگی و شنیدمی را صدایشان

 !میگی چی فهممنمی اصالً! مزخرفه -

 :غردمی و کندمی پرت سمتیبه را سوزان دست

 .بیرون گمشو اینجا برو، -

 :گویدمی سوزان سکونِ دیدن با و کشدمی دراز تخت روی

 !بری اینجا از بهتره گفتم بهت هی -

  

 صدابی. چکندمی سرهمپشت سوزان هایاشک. کشدمی سرش روی را راهراه رنگِآبی پتوی

 سنگر دیواری پشت ژانت! شناختنمی را او کارلوس شده، چه فهمدنمی. رودمی در سمتبه

 به نگاهی بود؟ کارلوس کاراگاه دختردوست او کند،می تماشا را قرمز مو دختر شدن دور و فتهگر

 با و چرخانده آرامیبه را در دستگیره بود، شده خاموش اتاق چراغ. اندازدمی کارلوس اتاق

 .شودمی اتاق وارد هایش،قدم صدابودنِبی بر تمرکز

 فرم همان. کندمی نگاهش دقت با و اندازدمی سکارلو یمردانه صورت به را اشگوشی نور

 دستش در قرمز بافتِ بنددست به. صورت فرم همان و گوشتی هایلب و بینی همان صورت،

 :زندمی لب وارزمزمه و دوزدمی چشم

 !هستی؟ کی تو نفهمیدم هااین زودتر چرا! احمقم چقدر من اوه، -

 روی لبخندی ژانت. بودند ایستاده سیخ اشپیشانی بر پیچیده سفید باندِ پشتِ کارلوسِ موهای

 .نشاندمی لب

 !شدی ایالعادهفوق مرد تو جیان، -

 :کندمی زمزمه ناامید آورد؛می یاد به را گذشته
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 دختر که، کنممی فکر اون... اون... و شدی بزرگ خیلی تو... اما! داداش دادیم قول هم به ما -

 «جیانلوئیجی» همه داشتی دوست همیشه. نگفتی من به رو تواقعی اسم حتی تو... تو! خوبیه

 ...بنددست این آه... تو. کنن صدات

 دست. بود کرده روشن را اتاق از کمی ماه نور. شودمی ترنزدیک و شودمی بلند جایش از

 پیچ هوا در ایلحظه دستش روی بر بنددست پیچیدن از قبل و گیردمی آرامیبه را کارلوس

 و کشیده دراز تخت روی بر! بیندمی خود روی بر سوار را جوان مرد زدنی پلک با و خوردمی

 که عجیب برقی با و تیره چشمانی و بود جوان مرد قدرتمند و بزرگ دستان اسیر هایشدست

 اشـنه*سیـ به شدتبه قلبش. کردمی نگاه خیره را او اتاق، تاریکی میان در بود، همراهش

 .کندمی قراربی را او هایشدست مچ یرو فشار. کوبیدمی

 !کن ولم دستام،! وای -

 نزدیکی تا را اششدهمشت دست. کردمی نگاه را او و کشیدمی نفس وحشیانه جوان مرد

 .بردمی دختر صورتِ

 هستی؟ کی تو! هی -

 ...ژا... ژا! منم.... مـ داداش، -

 ...تو دختره همون تو! چی -

 :گویدمی دستپاچه و هول ژانت. بود ایخاطره هر از خالی شذهن. زندمی پلک آرامیبه

 .تاد ژانت نیست؟ یاد رو من ژانت،. هستم ژانت من من، -

 پوستش. است جاییجابه حال در چیزی سرش درون که انگار خورد،می وول سرش در دردی

 از را خود یعسر ژانت. چسبدمی را سرش و کرده ول را غریبه دختر آرامیبه. افتدمی سوزش به

 .کندمی نگاه کارلوس به و کندمی بلند تخت روی

 متنفر ازش همه که بود بچه یه اونجا یادته؟ رو مولتال مدرسه... من منم،. جیان داداش، -

 ...من! رنگقرمز آفتابی عینک با پیشگوئه بچه همون یادته؟. بودن

 !بیرون گمشو -
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 خود پیش را صدایش رنگ. شودمی بلند دهزحیرت ژانت. لرزیدمی و شده رگه دو صدایش

 تمام در درد و گرفته گر تنش تمام پیچید؛می خود به درد از کارلوس. کندمی تعریف عصبانیت

 .ورزدمی اصرار او نزار حال به توجهبی ژانت. بود کرده نفوذ بدنش اجزای

 !من؟ نمیاد؟ یادت رو من داداش! نداره امکان! چی؟ -

 :دهدمی هول پشت به را او محکم دستی

 .بیرون گمشو گفتم -

 از هایشچشم که است االن کردمی حس. گذاردمی صورتش روی را لرزانش هایدست

 نفسنفس باشند، ریخته سروصورتش روی بر مذاب مواد که انگار. بزند بیرون سرش یکاسه

 بر غضب و حرص از را هایشدندان او عجیب حال به توجهبی ژانت. پیچیدمی خود به و زدمی

 از بیشتر و کندمی تصور اششدهکلید هایدندان زیر را کارلوس گردن. دهدمی فشار هم روی

 .شودمی سرازیر چشمانش در غضب پیش

 دست اتـنه*سیـ به جذاب و قرمز مو زن او گذاشتی که دیدم من! نمیاد؟ یادت رو من که -

 !شه؟می چندشت زنممی دست بهت من وقتی حاال! بزنه

 از گزنده و سرد مایعی. آیدمی بیرون کارلوس یشدهفشرده هم به هایدندان بین از ایناله

 پوزخندی و کندمی نگاه بنددست به ژانت. سوزاندمی را پوستش و بود گذر حال در هایشرگ

 .زندمی

! لعنتی اوه،! بودی؟ کرده دستت بودم داده بهت من که رو بندیدست مدت همهاین چرا پس -

 !ـوضی*عـ کردی گیجم تو

 :کشدمی فریاد غضب از پر و تربلند باراین

 !ـوضی*عـ -

 دور خون قرمزی و دیدمی تار هایشچشم. کندمی بلند را سرش در، شدنکوبیده با کارلوس

 .زدمی پرسه اشتیره هایمردمک

 !بود؟ کی دختره اون -

 *** 
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*** 

 بعد ماه دو

 از دوتا و شده چیده ردیف به دیوار طرف دو در چوبی هایصندلی و میز د،بو بزرگی نسبتاً دفتر

 در را فضا که نامطبوعی بوی از شدمی باعث و بود باز داشت، وجود سالن در که ایپنجره چهار

 بود، پوشانده مشکی هایرگه با سفید پارکتی را زمین. شود کاسته کمی بود، گرفته بر

 زمین روی بر که اوراق کلی و کردمی خودنمایی مدیر خصوصِم میز روی بر عقاب یمجسمه

 سنگینش هایقدم صدای. شودمی نزدیک ممنوعه منطقه به قدمبهقدم برگمن. بود شده پخش

 هایشاخم و دهدمی چین را اشبینی صحنه دیدن با. پیچدمی سالن سرد و بزرگ محیط در

 :شوندمی پدیدار نشچشما کنار ریزودرشتِ هایچروک و پیچدمی درهم

 !لعنتی اوه، -

 موهای با زن یک قربانی. بود پوشانده خون سرخی از حجمی را قربانی نازکِ و سفید پیراهن

 و زمین روی و کرده عبور تنش یهمه از خون. بود زد،می سالگی50-45 به که ایچهره و کوتاه

 تمام مرگ از قبل دردِ و دبو خیره اینقطه به بازش هایچشم. غلتیدمی روشن هایپارکت

 .بود کرده پر را آلودشخون یچهره

 تلخ پوزخندی و دهدمی نشان را نقاطی پوشیده دستکش هایدست با زده،یخ ایچهره با جیمز

 .بود ناراضی وضع این از نیز او. دهدمی نشان قبل از ترشکسته را اشچهره

! سرشه روی هنوز قربانی سرِ که تعجبم در. رفته پیش طرف کردنتکهتکه حد در روانی این -

 .اومده زن این سر ناگواری بالی هر

 خون بوی. بود بیچاره مقتولِ از مختلف زوایای در برداریعکس مشغول جدیت با فرانسیس

 کارلوس. خواند قربانی صورت زوایای از را درد خطوط شدمی هم هنوز. دادمی آزار را مشامش

 ییدٔ  تا را او برگمن. ایستدمی برگمن کنار و آیدمی جلو گذشته از سردتر صورتی با کنجکاو

 تغییرات همهاین با را جوان مرد این شدمی  مگر. بود شده ییدٔ  تا که بود قبل ماه. بود کرده

 انسان حاال او. داشت خاطررضایت کارلوس فراموشی از دیگران برخالف برگمن! نکرد؟ قبول
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 هدف را فرار حال در قاتلِ دستشخوش و کوچک کلت با وقتی او! بود جدید هایویژگی با جدید

 .کوبید همکارانش صورتِ بر را تغییراتش بود، داده قرار

 راحتیبه و شده شکافته کامل مقتول شکم! بود زنهم به حال واقعاً. شودمی خم قربانی روی بر

 .داشت تسلط قربانی یمعده و شکم گوشت و پوست زیر به شدمی

 !ریخته بیرون هاشروده شده، شکافته کامالً قربانی شکم! زده ضربه بهش همهاین راچ -

 .راندمی لب روی نیشخندی برداریعکس حین فرانسیس

 رو مرغ یه پر و بال خواستهمی احتماالً! دیدهنمی آدم یه چشم به رو طرف روانی اون مطمئنم -

 !بکَنه شبش شامِ برای

 بود پیش ماه چند همین جوان مرد این. گیردمی کنجکاو کارلوسِ و یقربان از را نگاهش برگمن

 شکم در صورتش تقریباً حاال و دادمی جان داشت خاک زیر در پوسیده اسکلت یک دیدن با که

 .دوزدمی چشم جیمز به! بود؟ قربانی یوامانده

 کجاست؟ شاهد -

 میشه تقریباً هاصندلی از یکی روی ستون پشت نداشت؛ چهره به رنگ بیچاره دختره اون -

 !شده ولو گفت

 پوست و شده سفید شدتبه هایشلب بود؛ گذشته خرابی از اوضاعش که راستیبه دخترک

 شده رنگخونین هایرگه از پر هایشچشم و لرزیدمی تنش تمام. زدمی کبودی به صورتش

 .دادمی نشان حالآشفته را او و کرده فرار کِش زیر از تارتارموهایش. بود

 تیم؟ سالویا خانم -

 .کندمی نگاه رویشروبه خشن یچهره به مات سالویا

 بود، چاقو هایضربه متحمل قربانی وقتی شما که داد توضیح همکارهام از یکی تیم خانم -

 .کرد فرار قاتل که دیدید و بودید اینجا

 فقراتش ستون به را درد پیش ساعت یاد. گیردمی را هایشلب خشکی زبان با سالویا

 .خوردمی پیچ گوشش در اشداشتنیدوست و مهربان مدیر جیغِ صدای. رساندمی
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 دکتر دنبال به من و بود وخیم بیمارها از یکی اوضاعِ. بود من کردن سرکشی نوبت درسته، -

 هااون برن؛ مدیر پیشِ ندارن سالن توی کاری که هاییزمان دارن عادت دکتر. بودم هارلمن

 رو خفیفی فریاد صدای وقتی. اومدم اینجا به فکر این با من و بودن خوبی هایصحبت هم

 ...!روی اون دست.... دسـ... و زدمی جیغ اون... باز رو، در من من،... مـ... کنجکاو شنیدم

 جفت یک در شده پوشیده هاییدست. رودمی رژه مغزش در زن خونین یچهره. کندمی بغض

 .دادمی سر ناله درد با او و بود گرفته محکم را دهانش سیاه، دستکش

 ...کردم باز که رو در... رو در -

 لعنتی چاقوی برق او. لرزیدمی قبل دقایق برابر هزاران اشصوتی تارهای. بنددمی لب ترس با

 .بود کرده نگاه فقط ترسو، یک مثل او و بود دادنجان حال در هایشدست زیر زن. بود دیده را

 !نزد؟ بهتون آسیبی هیچ هستید، قتل شاهد شما دونستمی اینکه با گینیم یعنی -

 وقتی حتی و بوده رحمبی حد چه تا قاتل بگوید باید حتماً. کندمی نگاه را او گنگ و حیران دختر

 !بود؟ آورده کش را اشچروکیده و نازک هایلب انگیروهم لبخندی دیده را او

 !بود سردخون... خیلی اون... اون. زد بخندل من به... من به اون... اون -

 فهمیدی؟ چیزی رابرات؟ شد چی -

 .دوزدمی جیمز به را متفکرش نگاهِ برگمن

 تنها که شده گذاشته کار دوربین تاسه اینجا، و اینجا اینجا،. دنبالشیم منطقه پلیس کمک با -

 ! نشده دستگیرمون صیخا چیز سفانهٔ  متا. کرده ضبط و ثبت رو صحنه و بوده فعال یکیشون

 .بود قدیمی نسبتاً و کوچک درمانگاه. اندازدمی اطراف به نگاهی

 .گیریمشمی زود خیلی مطمئنم. باشه شده دور خیلی تونهنمی روستاییه؛ منطقه اینجا -

 !امیدوارم -

 هایماهیچه میان از خون است هنوز که هنوز. بود شده کشته باریرقت طرز به زمین روی زن

 .چکیدمی زمین و پیراهن روی بر اشزدهبیرون شکم

 نشده؟ مشخص چی؟ یارو هویتِ -
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 همچین هستن، جعلی مدارکش و اسناد تمام! نیست واقعیش اسم سفانهٔ  متا هاتلر، کارل -

 بود، بستری که اتاقی تو اِیشاِندی تست و انگشت اثر دنبال. نشده ثبت جاهیچ تو اسمی

 .کنیممی شناسایی رو هویتش زودیبه هستیم؛

 سپس بود، شده خیره سالن اطراف زوایای به دقت با جوان مرد. کندمی نگاه کارلوس به برگمن

 .زدمی موج اشچهره خطوط در عجیب چیزی. شدمی خیره قربانی به

 کارلوس؟ -

 .چرخدمی سمتشبه جوان مرد نگاه

 .هستی گروه این واردتازه تو بدی؛ نشون رو خودت که خوبیه فرصت این -

 .قربان درسته -

  قربان؟ قربان، -

 روی بر کمی و ایستدمی هاآن پای جلوی زناننفس دود،می جیمز و برگمن سمتبه توماس

 کرده خیس را اششقیقه موهای و شده سرازیر اشپیشانی از عرق. شودمی خم زانوهایش

 .بود

 توماس؟ شده چی -

 .بود شده جاگیر پالستیک میان سوختهنیمه یکاغد. آوردمی باال را پالستیک توماس

 . بود کرده گیر توالت بین این قربان، بفرمایید -

 .کندمی نگاه تار عکسِ به کنجکاو کارلوس. خوردمی چشم به جوان شخص یک از تار تصویری

 !کنه؟ رو کاراین باید چرا. بندازه فاضالب تو و بسوزونه اونو خواستهمی کنم فکر -

 چنان آن تصویر و زدمی زردی به کهنگی شدت از کاغذ. کندمی نگاه عکس به فکرمت برگمن

 .نبود واضح

 !باشه؟ پسرش نکنه کیه؟ این -

 صورتِ. بود شده خیره سمتیبه عکس در رنگتیره موهایی و سفید پیراهنی با جوان پسری

 .بود گرفته فرا مطلق تاری را پسرک

 .کیه به متعلق ببین و هست عکس این روی شتیانگ اثر ببین و اداره برو توماس، -
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 آهسته نداشت؛ ایستادن توان دیگر دخترک. رودمی شاهد سمتبه همه به توجهبی کارلوس

 .شودمی خم دخترک سمتبه

 .کنید استراحت کمی و برید بهتره نیست خوب حالتون اگه جوان خانم -

 :کندمی باز لب اختیاربی. شودمی خیره رویشروبه یپریدهرنگ و سرد صورت به حالبی سالویا

 جای یه داشت، صورتش روی شکل قالب زخم یه بود، هفت شماره اتاق تو که بیماری -

 ...نگاهش و بود سردخون همیشه اون... اون. بود دستش روی هم سوختگی

 !چی؟ -

 صورت حولِ را قرارشبی هایچشم. داردبرمی عقب به قدمی ترسیده و آیدمی خود به پرستار

 .گرداندمی کارلوس یزدهیخ

 .برم اجازه با من... من... من! هیچی.... هیـ -

 و بود زده دید را جنازه زیروبم مدت این در. رودمی جنازه سمتبه پرستار رفتن از پس کارلوس

 .زدمی پرسه ذهنش در نکاتی

 !عصبانی؟ یا سردخون! بوده عصبانی حتماً اون -

  ؟!کارلوس کی -

  

 و خون بوی. کردمی نگاه مقتول به ـنه*سیـبهدست او همانند و ایستاده کنارش در برگمن

 و نگاه در که حسیبی با کارلوس. پیچاندمی هم به را دلش کمی بود افتاده راه به که جویباری

 :کندمی زمزمه زد،می موج صدایش

 !بوده احمقی عجب -

 .کرده سوراخسوراخ چاقو با آورده گیر که رو هرجایی که بود روانی یه طرف مطمئناً -

 ! قربان رو هرجایی نه -

 به دادمی نشان معوجوکج را هایشلب که پوزخندی با نشیند،می جنازه نزدیک پا دو روی

 و کندمی اشاره شدهشکافته هایقسمت به اشاره انگشت با. شودمی خیره هاخون سرخیِ

 :گویدمی متفکر
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 و زده ضربه قربانی به کنید، نگاه. داره رو درد بیشترین که زده ضربه جاهایی به عمد از قاتل -

 بریزه بیرون هاشروده و دل جوراین شده باعث چاقو پیچش این پیچونده، تنش تو رو چاقو

 ...و

 به را زدهیخ برهوتِ یک نگاهش. شودمی خیره برگمن به و آوردمی باال را حسشبی هایچشم

 هایشلب کجیِ حین همین و بردمی گردنشپشت به دستی و شودمی بلند. بود هگذاشت نمایش

 .رودمی باال به رو

 !شده قربانی دردناک مرگ و زجر تماشای مشغول ـذت*لـ با و ایستاده و -

 محل دستانش با و آیدمی جلو متفکر جیمز. کندمی نگاه شده شکافته نقاط به دقت با برگمن

 .کندمی لمس را هاضربه از یکی

 گفت باید نظریه این به توجه با چرخونده؛ درجه 90 رو چاقو و زده ضربه بهش قاتل! منطقیه -

 رو سختی یشکنجه مرگش از قبل زن این. داشته درشت هایتیغه زیاد احتمال به هم چاقو که

 .کرده تحمل

. هستن اجیرشده ایهقاتل یا خالف باند یه عضو معموالً کشن،می آدم جوراین که افرادی -

 داشته باید کشتن توی خاصی تبحر پس کرده؛ تموم رو کارش تمام سردیِخون با گفت شاهد

 !باشه

 .میشه مشخص شکافیکالبد از بعد هانظریه این یهمه البته! درسته: فرانسیس

*** 

 کیف کی قدیمی، و پوسیده کاغذهای از حجمی میان در. کندمی باز را شدهمچاله کاغذ حیرت با

 مانند،لوزی طالیی تکه آن و پول کیف سیاهی چقدر. بود شده جاساز قدیمی کلیدیدسته و پول

 لبخندی و بشاش ایچهره با مردی! بود خودش گشاید،می را کیف بغض با. بود آشنا برایش

 برقی مرد سیاه چشمانِ. کردمی خودنمایی عکس در کوچکش دختر و زن کنار در پررنگ

. کشیدمی دخترکش یشده بافته و بلند موهای روی را ـوازشش*نـ دست و داشت کنندهخیره

. بردمی گذشته خاطرات به را او چرم سردیِ کند،می لمس را کیف چرمِ جنسِ انگشت سر با

 هایجیبی تو پول با خودش. کردمی حمل خود با را او جاهمه و بود کیف این عاشق پدرش
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 اشتوجه قدیمی و تیره ایبرگه کشد،می بیرون را عکس تکه. دبو خریده او برای را آن کمش

 از نشان برگه، روی خطوط. کردمی خودنمایی کوچکی کاغذ تکه هاعکس میان. کندمی جلب را

 هانوشته و بود شده کهنه و زرد کاغذ جنس. کندمی باز آرامیبه را کاغذ. دادندمی شدنشمچاله

 تمسخر به را او چشمانش پیش که انگار معوجوکج خطوط. بود شده ماسیده آن روی بر کمی

 در را تنش تمام سرما آنی به. شودمی پیش یلحظه از ترگنگ هرلحظه نگاهش. باشند گرفته

 .شودمی جاری جانش و رگ در تلخ حسی و گیردمی بر

 به هاسال از پس جدیدش یخانواده و او که بود شده متوجه مادرش طرف از اخبار آخرین با

 دغدغه بدون و راحت بارآخرین برای خواستمی دلش. برگشت خواهند خانه این و شهر این

 رازی با طوراین او حاال و کند مرور معرفتشبی مادرِ و پدر با را خاطراتش و کند نگاه را خانه

 !بود شده روروبه مهرسربه

 خاطربه همسرتون کنمنمی کرف». کشاندمی سنگین افکاری به را ذهنش قدیمی کاغذ روی من

 ]...[«: تماس شماه. کنم مالقات خصوصی باهاتون خواممی! باشه مُرده پاش لیزخوردن

 هایپلک پشت کثیفش صورت و بلند هایگریه صدای. شوندمی زنده ذهنش در قدیمی خاطرات

 درپ سمتبه. ـصند*رقـمی درهوا دویدنش با اشخرگوشی موهای. شودمی جاری لرزانش

 .دودمی مهربانش

 !بابا... بابا -»

 بر در را پدرش رنگتیره ایسایه. بیندمی را پدرش سرپشت تاریکی اشترسیده هایچشم

 !بود گرفته

 !سایه اون... اون بابا، -

 را موهایش. کشدمی پر هایشلب روی از آرامیبه لبخند. کندمی عوض رنگ پدر نگاه

 پر هایچشم دیدن با پدرش. بود اداره به رفتن یآماده ههمیش مثل و کرده شانه طرفییک

 هایشکفش بستن از پس و کندمی پررنگ کمی را اششده محو لبخند دخترش، تنها اشک

 :زندمی لب آرام و گیردمی را هایشدست دارد،برمی قدم طرفشبه

 .عزیزم ژانت نیست چیزی -
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 :نالدمی قراربی و ترسیده ژانت

 ...بابا اما -

 .عزیزم باش آروم... ژانت -

 زیر تلخی بوی. بود شده سنگین هایشنفس. زندمی پرسه نیز او اطراف هاسیاهی حاال

 .پیچیدمی مشامش

 میره؟می چطور بابا ببینی میشه ژانت، -

 از را او هاسیاهی در پوشیده مردی. لرزاندمی را پشتش ارتفاع، از پدرش افتادن یصحنه

 را دلش پدرش خونین سر و باز هایچشم. کندمی پرتاب پایین سمتبه اختسنیمه ساختمانی

 پشت مبهم و تار ایچهره. کوبیدمی اش ـنه*سیـ به صدا پر کوچکش قلب. آوردمی درد به

 .شودمی جاری اشبسته هایپلک

 . میده هولت اون... اون بابا، -

 .چیندبرمی لب کرده بغض

 .رهدا دستش روی عنکبوت یه اون -

. گیرمشمی من کنه، کاری بتونه فطرتپست اون اینکه از قبل عزیزم، خبخیله! عنکبوت؟ -

 .دخترم نباش نگران

 «...بابا کشه،می رو تو اون نرو، بابا، -

 فوت ارتفاع در پایش خوردن لیز دلیل به پدرش. پیچدمی گوشش در هنوز هایشگریه صدای

 رسیده بود، شده تشکیل که ایپرونده و پلیس یاداره دییٔ  تا به که بود حرفی این و بود شده

 پا زیر را خانه عرض و طول استرس با. کندمی ذخیره اشگوشی در را تماس شماره. بود

 شبکه در موردنظر یشماره». کشاندمی هاخرابی سمتبه را امیدش غریبه صدای. گذاردمی

 .دهدمی قرار گوشش کنار و گیردمی را گردی ایشماره. دودمی در سمتبه« .باشدنمی موجود

 بله؟ -

 پوشیدن برای و دهدمی جای گوشش پشت را موهایش دست با. لرزدمی استرس از صدایش

 :کندمی زمزمه حین همین و شودمی خم هایشکفش
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 !لطفاً هارام، بیمه اداره، -

 :پیچدمی گوشش حلقوی در نازک و نرم غریبه زنِ صدای

 .نشده ثبت هارام بیمه اداره برای تماسی شماره -

 .زندمی زل اشگوشی یصفحه به زدهحیرت

 !ممکنه؟ چطور! نیست؟ دیگه نشده؟ ثبت! چی -

 روی انگشتش. کندمی درخشیدن به شروع ذهنش در فکری. کندمی نگاه اطراف به قراربی

 و نگران را او ماست برقراری صدای. رودمی نبود، بیش ایغریبه نزدیکی عین در که ایشماره

 .کندمی آشنا صدایی شنیدن از ناشی هایاسترس از پر

 الو؟ الو؟ بله؟ -

 .داشت خشونت رنگ کمی صدایش. کندمی نگاه دستش در یبرگه به

 .کشته رو بابا یکی درسته؟ نبوده، تصادف بابا مرگ گفته آدم این... آدم این -

 !ژانت -

 کیه؟ بابا قاتل دونهمی کی کی؟ -

 ...یشماره تو... تو -

 :غردمی شد،می منتقل او به زن صدای از که حسیبی از عصبی ژانت

 بگو بگو، من به. سلینا خانمِ گرفتم تماس ایدیگه چیز برای من رو؛ هاحرف این کن تموم -

 نگرفتی؟ تماس پلیس با سریع لعنتی اتفاق اون از بعد چرا چیه؟ برگه این

 !ندیدمش -

 .کندمی مکث ایلحظه

 ندیدیش؟! گفتی؟ چی! چی -

 .ندیدمش و نزدم زنگ بهش میگم دختر؟ کَری -

 .زندمی موج اشچهره در ناباوری. کندمی نگاه برگه به متعجب ژانت

 !نزدی؟ زنگ چرا چرا؟! نزدی؟ زنگ طرف به نامه این خوندن از بعد تو... خب یعنی، -

 .شکندمی درهم خط پشتِ سختِ و سرد آوای را پربغضش فریادش صدای
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 که اینه منظورم دادم؟می گوش مزخرفاتی همچین به باید چرا. بود تصادف یه پدرت مرگ -

 شد؟می زنده دوباره پدرت شد؟می عوض چی

. دهدمی تکیه کنارش دیوارِ به حالبی و گیردمی دهانش جلوی را دستش خندد،می ناباور ژانت

 واربیچاره و نشیندمی را قدیمی کاغذ روی هایهنوشت خطبهخط دیگر بار ناباورش چشمانِ

 :نالدمی

 الاقل! کاغذ این هاینوشته دیدن با هم اون کنی؟ کاری همچین تونستی چطور تو... تو... خب -

 که کسی دیدن نری تونستی چطور... چطور. کردیمی گوش هاشحرف به و دیدیشمی باید

 !بگه؟ بهت بابا مرگ یدرباره خواستمی

 ...ژانت -

 :زندمی فریاد گوشی در قراربی ژانت

 دیدم افتاد، اتفاقی چه که دیدم خودم هایچشم با گفتم! گفتم صدهابار دیدمش، گفتم بهت -

 !چرا؟ کنی؟نمی باورم میگم وقتی چرا. کشتش و داد هول رو بابا مرد یه

 صورت بر سرما از رنگی و کندمی خفه نطفه از را صدایش زن، یبلندشده صدای

 .پاشدمی ورویشرنگبی

 که کن رفتار جوری بودم گفته بهت بکشی، رو دهنت زیپ بودم گفته بهت! روانی احمقِ -

 ! ایدیوونه یه تو نفهمه کسی

 رگ تا را درد. پیچدمی هایشگوش در قلبش شدنشکسته صدای شود،می خرد درون از ژانت

 رفتار وارترغریبه ایغریبه هر از زن این زند،می خود به پوزخندی. کندمی حس اشریشه و

 . کردمی

 م؟دیوونه من... من کنم؟ گوش حرفت به باید چرا میگی؟ چی -

 ناباور و کندمی روانه سمتیبه را موهایش تار و کشدمی اشکردهعرق پیشانی به دستی

 .خنددمی
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 رو آدم اون موقعاون هاگ. بستی بابا مرگ روی رو هاتچشم و کردی ترک رو بابا و من تو -

 کمیدست تو... تو. بود شده دستگیر قاتل روانیِ اون دادی،می گوش هاشحرف به و دیدیمی

 ...تو.... تـ! نداری کشت رو بابام که قاتل لعنتیِ اون از

. کندمی کنارش دیوار بند را دستش و بنددمی چشم درد با. دهدمی تکان را او زن سرد صدای

 دیوارهای هایشچشم. بود چرخش حال در سرش دور چیزهمه انگار و شستهن ضعف به تنش

 .دیدمی تار را اطرافش رنگیِ

 رسیده قتل به چه و باشه مُرده و باشه خورده لیز پاش پدرت چه! احمق یدختره کن گوش -

 نبود، مهم من برای اون ندادم؛ اهمیت و بدم اهمیت خواستمنمی. نبود مهم من برای باشه،

 میگم؟ چی فهمیمی فهمی؟یم

 :کندمی زمزمه ناباور ژانت

 ما مگه... مگه بود؟ کرده حقت در اشتباهی چه اون مگه... مگه. بود شوهرت اون ولی... ولی -

 ...رو ما که... که بودیم کرده اشتباهی چه

 . مُردمی باید تِئو اونجا روز اون بود، اشتباه چیزهمه! دختر بود اشتباه چیهمه اول از -

 !چی؟ -

 به حتی و شدنعاشقش حتی افتاد، که اتفاقاتی یهمه بود، اشتباه چیهمه! شنیدی درست -

 !جوان دختر نیا من زندگیِ و من طرف من برگشتن از بعد لطفاً پس! تو آوردن دنیا

*** 

 .شدم آب خیس! لعنتی. گرفته آب رو شهر کل شده؛ سوراخ آسمون انگار خدا، وای -

 و کردمی چکه سرورویش از آب. کندمی نگاه جیمز عصبی یچهره و خیس هیکل به برگمن

 بیرون تن از را اشکشیده آب پالتوی جیمز. بود چسبیده سرش به دارشحالت همیشه موهای

 نگاهش و کشدمی ریششته به دستی برگمن. کندمی پرت در کنار لباسیِ چوب روی و کشیده

 .رخاندچمی او هایلباس خیسی روی را

  شدیده؟ بارون انقدر -

 نکردی؟ پیداش هنوز زدم، بیرون اداره از موقع این که بودم احمق. درسته -
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 .شده خارج منطقه از االن تا کنم فکر سفانه،ٔ  متا نه -

 کنی؟ پیدا را هویتش تونستی چی؟ شناسایی! لعنت -

 ...خب -

 .خزدمی اتاق درون به و کرده باز شدت با را در توماس

 .قربان -

 .چرخدمی سمتشبه دو هر نگاه

 حذف مدارک تمام شنیدم قربان ریول، روانی بیمارستان در قتل به مظنون یپرونده درمورد -

 !شدن

 !شدن؟ حذف که چی یعنی شدن؟ حذف چی؟: جیمز

 با و کندمی پاک را اشپیشانی روی عرق دستمال با. داردبرمی را تلفن گوشی تعجب با برگمن

 :کندمی باز لب خط طرفآن از اییصد شنیدن

 پیدا اِیاِندی یا انگشت اثر گیرم،می تماس ریول روانی بیمارستان در قتل یپرونده بابت -

 کردین؟

 .اندازد می چین را اشپیشانی خطی

 .باشه خب،خیله ممکنه؟ چطور -

 :زندمی زل جیمز کنجکاو یچهره به و گرداندبرمی سرجایش را گوشی

 !نشده پیدا هیچی -

 :غرد می عصبی و قرار بی توماس

 !خوابیده و خورده اتاق اون تو قاتل! نباشه؟ موجود انگشتی اثر ترینکوچک حتی ممکنه چطور -

 می ها پرونده سمت به و شود می بلند صندلی روی از نشاند، می لب روی پوزخندی برگمن

 :گذارند می نظر از را مقتول های عکس رود،

 سرنخی ممکنه که هرچیزی و انگشت اثر سوابق، تمام فرارش از قبل حتماً یـوض*عـ اون -

 !زرنگیِ آدم! بـرده بین از رو باشه شدنش پیدا برای

 !چی؟: توماس
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 در نزدیک هایصندلی از یکی روی بود، کرده طی پیاده که مسافتی همه از خسته جیمز

 .کشدمی خیسش موهای به دستی و نشیندمی

 ریزیبرنامه ترقبل خیلی از قتل این مطمئناً! توماس نکن نگاه آدم اون به هدیوون شکل به -

 !بیمارستان مدیر کشتن برای ماهرانه یبرنامه یه. شده

 یشکنجه با شده ریزیبرنامه قبل از برنامه یه طی زن اون! بوده کارلوس با حق پس: جیمز

 !شده کشته زجرآوری

 پیشِ کارلوس احساسبی و سرد چشمانِ اختیاربی و اندازدمی زن تصویر به نگاهی برگمن

 زیرلب اختیاربی! بود شده عزیزکرده یک برایش سرما حجم آن با او. شودمی زنده چشمانش

 :کندمی زمزمه

 !مَرد نیست، پیش ماه چند پسر این -

 *** 

  

 روی بر افتادمی لعنتی یمنطقه این در سرهمپشت که اتفاقاتی از زدهدل و خسته برگمن رابرت

 جسدِ نامطبوعِ بوی هم هنوز گذراند،می نظر از را هاعکس هایشچشم و نشسته اشصندلی

 را گذشته شب دهد؛می فشار را گیجگاهش انگشت سر با. بود مشامش در زن آن یزدهیخ

 باز گروهش و خود دستانِ به ماجرا این یگره زودتر هرچه داشت دوست. بود نخوابیده اصالً

 .بودند داده گزارش را دیگری زنِ مرگ نشده، حل بیمارستان مدیرِ قتل ماجرای هنوز. دشو

 .دهدمی لم میزش روی و رودمی سمتشبه اشقدیمی دوست خستگیِ دیدن با جیمز

 تو. کنه کار مغزش تا باشه سالم و سرحال خودش باید هرکاری از قبل کاراگاه یه مَرد، هی -

 !میشی خم داری دیگه

 .گرداندبرمی او سمتبه را اشخسته و قرمز هایچشم منبرگ

 !بزنه؟ رو زن یه جوریاین تونهمی کی! حیرتم در هنوز -

 .بـرده ـذت*لـ مقابلش طرف خوردنکتک از که روانیِ یه کار قطعاً -

 نیومده؟ کالبدشکافی تست هنوز -
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 زن گردن روی بر کبودی خطوط. کشدمی بیرون برگمن دست زیر از را هاعکس از یکی جیمز

 .کردمی خودنمایی

. طورهاین حتماً که گفت نمیشه نهایی ینتیجه از قبل تا اما باشه؛ مُرده خفگی اثر بر احتماالً -

 .کنه سکته بود مونده کم زدید بنددست هاشدست به وقتی بود؛ ترسیده حسابی همسرش

 !ه؟نترس و باشه قتل یه اولِ ردیف متهم که هست کسی آیا -

 .نشاندمی لب روی ناامیدی پوزخند مقتول همسرِ یشدهمتالشی یچهره یادآوری با جیمز

 وحشت و ترس زور از االن مرد اون قطعاً دادنمی نشون رو یارو وسطِ انگشت کارلوس اگه -

 ! بود بیهوش بیمارستان توی

 بگردیم یکی دنبال باید. نهکمی کار رویاله، بیمه زیرمجموعه که بیمه دفاتر از یکی تو زن اون -

 .باشه نداشته وسط انگشت که

 یکی روی. شودمی اتاق وارد آمدمی نظربه پریدهرنگ و رفته وا خستگی از که صورتی با توماس

 روزها این. دهدمی قرار کوچکش میز روی را بود همراهش که اوراقی و نشیندمی هاصندلی از

 .بود همیشه از ترسنگین کارشان

 رو کرده خردوخمیر لگدهاش زیر رو مقتول همسرِ که همون رو یارو اون هایگفته تمام ربانق -

 زده غیبش کامل طوربه ماه یه هم اون و بود داده قرض مقتول همسرِ به پول کلی. کردیم ثبت

 که کرده اعالم وقتی و بوده کم خیلیخیلی مرتیکه این برای کتک همهاون داشت ادعا. بوده

 پول جایبه رو رستوران توی اسبابِ گرفتن تصمیم هااون نداره، بهشون دادن ایبر پولی

 همه افته،می خیابون توی زن یزدهیخ جسد و میشه باز فریزر قفلِ جاییجابه تو وقتی و بردارن

 .زنهمی خشکشون ایلحظه

 خیس را اششدهخشک هایلب زبان با و دهدمی قرار هایشچشم جلو را دیگری یبرگه

 شدن متالشی حال در دیگر دهانش و بود زده حرف بود توانسته تا ساعت چهار این در. کندمی

 .رفتمی حسیبی به دیگر درد از فکش. بود
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 خبری و بوده بسته رستورانش که هست ماهی یه گفت جرم یصحنه سر شونهمسایه زن -

 کشیده کاریکتک به همه جلوی که بود گفته هم قربانی با مرد شدید دعوای از. نداشته ازش

 ! میشه نقض یارو این اتهامِ کارلوس هایگفته با ولی شده؛

 حرکاتش همه از خورده؛ پیچ دورش که ایهروزنامه و موز یه گرمش سالح مرتیکه این: جیمز

 .باشه کشته رو همسرش که نمیاد نظربه بود؛ مشخص بودنشعرضهبی

 که موهایی و زدمی فریاد را خستگی که صورتی با کارلوس .شوندمی آرام همه کارلوس ورود با

 کوچکی حرکت هر با. شودمی جاگیر اشصندلی روی بودند، آمده هایشچشم روی تا ژولیده

 مرد سه برای احترام عنوانبه سری حرفبی. آمدنددرمی فغان به پایش و دست هایاستخوان

 هاانسان دنیای. گذاردمی هم روی را شمانشچ لحظه چند برای و دهدمی تکان اتاق در حاضر

 اعتراف دلش در. بود نرفته هاآن ومیرمرگ علت دنبال همه این حالتابه است؛ غریبعجیب

 در الیٔ  سو. کندمی نگاه را او عجیب برگمن. است دنیا کار ترینسخت کار این که کندمی

 کوچکش همکار سمتبه و کندمی استفاده توماس و جیمز وگویگفت از. زندمی پرسه ذهنش

 دستش. دادمی استراحت کمی هایشچشم به و گذاشته میز روی را سرش جوان مرد. رودمی

 .گذاردمی او ایشانه روی را

 کارلوس؟ -

 را او هایشچشم سرخی و بازنیمه هایپلک میان از و آوردمی باال را سرش آرامیبه کارلوس

 .کندمی نگاه

 قربان؟ بله -

 خوبه؟ حالت تو -

 .دهدمی تکان سر ملٔ  تا اندکی با کارلوس

 .قربان مخسته کمی فقط -

 که قدیمی سویشرت همان با بود، دیده آشنا فیلم آن در را او. کندمی نگاهش شک با برگمن

 .است نکرده تن به دیگر است مدتی

  درسته؟ ریول، روانی بیمارستان بودی رفته -
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 !قربان البته -

 کردی؟می کارچی اونجا -

 .است آمده زمین به فضایی انگار که کندمی نگاه عجیب را او کارلوس

 .اومدم بیمارستان اون به شما خودِ همراه من قربان -

 اون به مدیر شدنکشته و حادثه از قبل ماه دو تو! مسئله اون از قبل! کارلوس نه اوه، -

 .دیدم امنیتی هایدوربین تو رو تصویرت. بودی رفته بیمارستان

 .نداشت ذهنش در پیش ماه دو از ایخاطره هیچ کند،می رجوع مغزش به کارلوس

 .قربان نمیاد یادم به چیزی -

 باشه؟ داشته روانی بیماری اینکه یا هست پزشکروان اقوامتون توی کسی مطمئنی؟ -

 برگمن به دسر و خیره همچنان او و آیدمی کارلوس یبسته هایلب پشت تا مرموز لبخندی

 !بود خیره

 اون حتی کردم، محدود رو ارتباطاتم تمام فراموشیم از بعد من نیست، حواستون انگار! قربان -

 !رفت مخونه از هم کردمی رو داشتنم دوست ادعای که زن

 .کشدمی عقب را خود اشکنجکاوی خیالبی برگمن

 کاری یحوزه تو دیگه شده؛ داده اعارج همکار تیم به حاضر حال در پرونده اون خیال،بی پس -

 .نیست ما

 هایعکس. رودمی مدنظر یتخته سمتبه احتماالت، گرفتن نظر در و وگوگفت از بعد توماس

 .بود شده نوشته نیز حدسیاتشان از نیز قسمت چند و بود چسبیده تخته روی قربانی

 از بعد میره، و ذارهمی ونهخ از حسابی دعوای یه و سنگین قرض یه از بعد مَرد این همسرِ -

 قربانی همسرِ حضور عدم دلیل درمورد من. نمیشه باز ماه یه وحوشحول رستوران هم این

 سئودون توی بلکه نبوده شهر تو اصالً حادثه زمان بود گفته خودش که طورهمون کردم؛ تحقیق

 .کردن دییٔ  تا اونجا در رو حضورش هم اونجا کارکنان و کردهمی کار سونا یه توی
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 ضربات رد آلود،خون صورت قربانی، گردن روی کبودی کند،می نگاه هاعکس به توماس

 ! او فریزشدن آخر در و شده متحمل قربانی که محکمی

 قربانی با که باشیم افرادی دنبال باید! انتقامه روی از بیشتر هاقتل نوع این کنممی احساس -

 .نداشتن خوبی یـطه*رابـ

 تحقیقاتی تیم به که مدیر قتل ی پرونده همان کند،می اشاره مقابل یتخته متسبه کارلوس

 .بود شده داده ارجاع دیگر

 زجر، با و بوده کینه و نفرت از پر قاتل رسیده، قتل به انتقام خاطربه قربانی پرونده این تو -

 ...اینجا ولی فرستاده؛ دنیا اون به رو قربانی

 .نشیندمی زن یزدهیخ صورت روی اشتیره هایچشم کند،می نگاه جدید یپرونده به

 میشه کشته، رو قربانی درد نهایت با قاتل نیست، دخیل درش احساسی که هست قتلی این -

 ! یخه سردی به قتلش نوعِ مثل قاتل احساسات. دالنهسنگ قتل یک گفت

 !حس؟بی قتل یه: برگمن

 :دهدمی ادامه عجیب لحنی با و کندمی نگاه هاعکس به متفکر کارلوس

 نوع یک بمیره، تا زده یخ اون شاید باشه، نمرده خفگی اثر بر قربانی گفت میشه شاید و -

 !قربانی برای شکنجه

 تکیه میز به جیمز. کندمی برقرار را تماس توماس کند،می قطع را حرفش تلفن تماس صدای

 از گفت؛نمی دیگری چیز اراجیف جز سکارلو او نظربه. دادمی گوش کارلوس نظرات به و داده

 :گویدمی بود، برگرفته در را هایشلب که پوزخندی با رو این

! داشته؟ دست خواهدموکراسی جنبش توی یا بوده؟ طلبیاستقالل هایگروهک تو نکنه چرا؟ -

 !دادی جلوه مهم رو قضیه خیلی وارد،تازه خیالبی

 برگمن و نشیندمی اشصندلی روی ناراحت و بیعص کارلوس بوتزاتی، و فرانسیس ورود با

 .رودمی همکارش سمت به پوزخندزنان جیمز. گیردمی قربانی مشخصات و تخته از نگاه متفکر

 !تیپخوش دکترِ کردی پیدا چی -
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 نور زیر اشزده ژل موهای. خاراندمی را چشمش یگوشه کوچکش انگشت ناخن با فرانسیس

. دهدمی او به داشت دست در که را هاییبرگ و شده خم کارلوس میز روی. زدمی برق المپ

 روی مختصری، احوالپرسی و سر دادن تکان با مابقی به توجهبی خسته و حوصلهبی بوتزاتی

 .گذاردمی هم روی را چشمانش و نشسته اشصندلی

 فریزر اون وت مقتول بمیره، تا کشیده درد کلی بیچاره این گرفتن، تماس پیش ساعتی NISI از -

 .بمیره تا زده یخ لعنتی

 !چیست؟ گردنش دور کبودی آن جای پس. زندمی زل همکارش دهان به حیرت با جیمز

 ...یعنی... یعنی! کرده؟ فریزش طرف که بوده زنده هنوز قربانی یعنی -

 !گردنش؟ دور کبودی پس: جیمز

. گرفته قرار فریزر اون توی بیهوشی از بعد و رفته پیش خفگی مرز تا قربانی: فرانسیس

 ساییده فریزر هایدیواره به هاششونه و بازو پوست. هست بدنش روی تقال از هاینشونه

 دونستهمی خوب قاتل. بده انجام کاری نتونسته بودنش گیج و جونیبی خاطربه ولی شده؛

 !بشه منجمد زندهزنده و بیاد بهوش قربانی راه وسط که بره پیش چطور

 .کندمی نگاه را او فراخ چشمانی با زده،حیرت برگمن

 عادی زنی یه اون! شده؟می شکنجه باید طرف چرا چرا؟ مُرده؟ شکنجه خاطربه یعنی! لعنتی -

 !بوده عادی زندگی یه با

 سمتبه را اششده پخش موهای انگشتانش، سر با اندازد،می متفکر جمع به نگاهی کارلوس

 :کندمی زمزمه آرام و کشدمی باال

 کنن؟نمی شکنجه رو قربانی اطالعات گرفتن برای هاآدم مگه -

 !چی؟ -

 .بود نشسته کارلوس هایلب حرکت روی ریز چشمانش. کردمی نگاهش تیز برگمن

 .بوده دونستن همون پِی کسی و دونستهمی چیزی قربانی شاید! اطالعات -

 تو رو جسد چرا پس رسونده؛ قتل به رو قربانی تمام دلیسنگ با یارو و طورهاین اگه: جیمز

 !کرده؟ ول رستوران
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 و کشدمی میزش روی فرضی خطی کرد،می پردازش ذهنش در را اطالعات االن تا که برگمن

 :گویدمی متفکر

 !باشه هشدار یه قتل این شاید -

 !هشدار؟ -

  

 قربانی از کسع هزاران االن تا. گذاشته نمایش به عموم جلوی و کرده فریز رو قربانی اون -

 دیدن درسته،! بترسونه رو یکی قتل این دادننشون با خوادمی قاتل. شده پخش اینترنت توی

 !ترسونهمی مرگ حد تا رو انسان قربانی، یه جسدِ و قتل

 :کندمی زمزمه زیرلب مرموز لبخندی با کارلوس

 !لرزهمی هدار ترس از ایگوشه یه احتماالً دیده رو جسد که احمقی اون حتماً و -

 اون و بود نخواهد قتل آخرین قتل، این یعنی... یعنی این باشه، درست حدسیاتتون اگه: توماس

 !کنه قربانی هم رو دیگه یکی ممکنه روانی

 رو کاراین دوباره احتماالً نکنه، کار خودش هایخواسته طبق هشدار این اگه درسته،: برگمن

 .بکنه

 .کندمی نگاه بود، شدنمچاله حال در یشهادست در که ایبرگه به کارلوس

 !گذرهمی قربانی مرگ از ماه یه که میده نشون کالبدشکافی نتایج قربان، ایدیگه خبر یه -

*** 

 بود، گرفته راه ملتهبش و تراشخوش هایگونه روی تا و شده جاری اششکسته قلب از اشک

 از هایشدست. کردمی خفه زانشلر هایلب گزیدن و هادندان فشردن با را هقشهق صدای

 و زخمی را هایشدست کف رنگش،خوش و بلند هایناخن فشار لرزید،می وحشت و ترس

 روشن یصفحه به و نشسته مخصوصش صندلی روی و اتاق یگوشه. بود کرده خونین

 ترس بوی. تپیدمی درد و وحشت با قلبش مقابلش یصحنه دیدن با. بود شده خیره اشگوشی

 گردنِ. بودند درآمده خون رنگِ به هایشدندان فشار زیر هایشلب. بود کرده پر را اتاق یفضا

 افکاری. کندمی نگاه وحشتش از پر و سرخ هایچشم به آینه در و دهدمی تکانی را دردناکش
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 هایمردمک اشک از ایالیه هم باز. بود گرفته بر در را گیجش ذهنِ پایانبی هایسیاهی از پر

 .پوشاندمی را چشمانش ـصانِ*رقـ

 .منه تقصیر همش... همش رزا، ببخش رو من -

 .زدمی کبودی به روحی هایفشار بار زیر صورتش. فشاردمی قلبش روی را گوشی

 ...من.. من منه، تقصیر -

 .زندمی جرقه ذهنش در آوروحشت فکری

 !باشه؟ هداد لو من به راجع چیزی نکنه! نداره امکان.... نکـ... نکنه -

 نگاه را او و باز زن هایچشم. کندمی نگاه گوشی یصفحه روی بر آشنا یزدهیخ تصویر به

 :نالدمی لب زیر. بود پوشانده یخ سفیدی را گندمگونش صورت و کوتاه هایمژه کرد،می

 اون... اون... درسته این آره آره،. من سراغ اومدمی اون... اون... که بود طوراین اگه! نه نه، -

 .نگفته چیزی

. بود کرده پر توهم را اشزدهوحشت و خسته ذهن گردد،برمی در سمتبه آرامی یتقه صدای با

 را ظریفش یشانه خشونت از پر دستی ناگهان که گرددبرمی میز سمتبه عمیق نفسی با

 .گیردمی قرار گلویش زیر تیزی تیغی و فشاردمی

 تصویر. گرددمی منجمد تنش تمام آنی به و شودمی سحب اشـنه*سیـ در نفسش ایلحظه

 پوست شیء تیزیِ. بیندمی رویشروبه یآینه در را سبزرنگ و قدیمی کاله یک از مبهمی

 .کندمی پر را هایشگوش آشنا صدایی و کندمی لمس را گلویش

 !فرستاد درک به رو احمق اون که نیستم اونی من! دختر نترس -

 خودش فقط را پردردش یناله صدای. تپدنمی قلبش ایلحظه و رودمی باال رامآآرام دختر نگاه

! بود برگشته او. بود شده خیره اشزدهوحشت هایچشم با لبخند به که اویی و شنودمی

 .شودمی مرموزش نگاهِ و چروکیده یچهره مات هایشچشم

 درسته؟ شناختی، رو من! تاسل هانا دیدار مشتاق -
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 هایشنفس. کندمی نگاه سردش و تیره هایچشم و نازک هایلب روی لبخند با رست با دختر

 گردن کنار از و آوردمی پایین را سرش آرامیبه او. آمدندمی بیرون اشـنه*سیـ از تکهتکه

 .خنددمی کناننچنچ و شودمی خیره زدهیخ قربانی به دخترک یشدهخشک

 !نداره یتیخالق هیچ کنه،می پیاده رو پیش سال بیست هایروش داره هنوز ـوضی*عـ این -

 زیر. چکدمی شیء تیزی روی خون ایقطره دهد؛می فشار کمی دخترک گلوی زیر را چاقو

 !غریب و مرموز ایخنده خندد،می آرام گوشش

 . عزیزم هانای دارم احتیاج کمک به و کردم فرار بیمارستان از من -

 *** 

  

 و پیکرغول یبیمه آن بود؛ سخت باورش. کندمی نگاه اشدفترچه روی هشد یادداشت نکات به

 ! گشت؟می دنبالش به روز چند که ایستبیمه همان معروف

 .(شد تاسیس 1978 سال در هارام بیمه: رویال بیمه تاریخچه)

 .داردبرمی قبل از بلندتر را هایشقدم و دهدمی کنار را اشآشفته موهای کالفه

 !اولیه هایداده حذف و امنیتی ابزار همه این با هم اون بود، نیازی چه اسم تغییر دیگه! لعنتی -

 و ایگوجه موهای با جوان دختر. رودمی سمتشبه خودش هایسالوسنهم دختری دیدن با

. بود شده خیره روروبه به و ایستاده پیشخوان پشت خبردار حالتی با رنگآبی و خمـار چشمانی

 :پرسدمی مردد و اندازدمی دختر مشکیِ-قرمز فرمِ لباس به هینگا ژانت

 شناسید؟می اوشاکان ادوین اسم به آقایی شما ببخشید، خانم -

 ایقلوه هایلب لبخندی و لغزدمی سرشپشت به او روی از دختر چشم هایمردمک

 بود، کرده نروش را اشکودکانه صورت که لبخندی با جوان مرد. کندمی مزین را رنگشسرخ

 .کردمی براندازش و بود ایستاده سرشپشت درست اشبدقیافه و زشت سگ همراه

 .تاد خانم بینمتمی اینجا که حالمخوش -
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 اشقدمی چند در که او به و برگشته عقب به متعجب. کندمی پر را هایشگوش آشنا صدای

 نگاه بود، اشخیره چشمانش رد خفته کنجکاوی کمی و ملیح لبخند از پر صورتی با و ایستاده

 .گیردمی فاصله کمی پیشخوان از و شده هول. کندمی

 ...شما... شما اوه، -

 اشخانه در که بود جوانی مرد همان او. شودمی زنده چشمانش پیش در شوم شب آن ناگهان

 داده نجات را او چندشش و پیر سگ نه بود، داده نجاتش الوقوعغریب مرگ از و شده ظاهر

 .نشیندمی جوان مرد قامت روی تیزبر و ریز هایشچشم ناخواسته. بود

 ...شما -

 حین همین و کرده خم کمی را سر و گرفته را رنگشتیره و چرم کت یگوشه باوقار ادوین

 .کندمی زدههول دخترکِ نثار ریز چشمکی

 .جوان مخان بودید دنبالش به پیش یلحظه چند تا که شخصی همون اوشاکان، ادوین -

 !هستید؟ رویال بیمه مدیر شما -

 اندازد، می اطراف به نگاهی و کشد می پریشانش موهای به دستی خندد،می مکث با ادوین

 .کردند می نگاه کنجکاو و خیره را او همه

 درسته؟ بودید، اینجا مدیریت برای هافو هاف پیر یه دنبال به کنم فکر -

 .داردبرمی آسانسور سمتبه قدمی ادوین. یندنشمی دخترک هایلب روی محوی لبخند

 کمی دنبال که مشخصِ هم دیگران ظواهر از و دارید کار بنده با شما که مشخصِ ظواهر از -

 بفرمایید بشه؛ زده من کار اتاق توی رو هامونحرف یادامه بهتره. جوان خانم هستند شایعه

 .بانو

 یشیشه خورد،می چرخ اتاق حولِ گاهشن. زدمی دودو هایشچشم و بود زده یخ دستانش

 ساختمان پشت سبز پارکِ از زیبایی نمای و داشت قرار مدیرکل میز پشت سراسری و بزرگ

 سقف به تا هاشیشه کناره ستون دو از درپیچپیچ و زیبا هایگل بود، گذاشته نمایش به را بیمه

 و داشتند قرار اصلی میز رویروبه مشکی-قرمز رنگِ به چرم مبل دست دو و بودند شده کشیده

 سردیِ. بود کریستال لیوان و پارچ دست یک و رنگی هایمجله از پر رنگدودی ایِشیشه میز



 

 

144 

 

  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 را خود کمی و گذاشته مبل نشیمن روی را دستش. کردمی هدایت سرما به بیشتر را تنش چرم،

 کمی نبود زمین روی مالًکا پاهایش اینکه از. بود مماس زمین با هایشکفش نوک کشد،می باال

 .بود ناخوشایند برایش این و بود شده صلب او از نفسشبهاعتماد

 کی؟ گفتی -

 خم, کردمی نگاهش منتظر و نشسته میز پشت که او سمتبه کمی دهد،می خود به تکانی ژانت

 : کندمی زمزمه مالیم صدایی با و شده

 .هوچیان تام تام، -

 از پس یکی هانام. کندمی لمس را سرچ یدکمه و کرده وارد وجوجست قسمت در را نام ادوین

 . گذرندمی صفحه روی از دیگری

 .شدن بازنشسته ایشون بشه، تبدیل رویال بیمه به هارام بیمه اینکه از قبل دقیقاً هوم، -

 هایشیشه از دارشتب و سوزان یشعله آن با خورشید و نشسته کنفرانس سالن در سه هر

 و بیمو سر. بود داده قرار خود تابش معرضِ در را سه هر و کرده عبور سالن بینیذره و بلند

 کارلوس و بود گذاشته نمایش به را ایبامزه و براق یصحنه خورشید نور زیر روشنش پوست

 هایلب پشت تا پوزخند و انداختمی سالمیان مرد یشدهتراشیده سر به نگاهی کنجکاو گاهی

 و داده قرار اشنتراشیده بینی روی را گردی عینک سالمیان مرد. آمدمی باال شافشرده هم به

. شدمی جاری زبانش بر داشت ذهن در هرچه و کردمی نگاه کارلوس و برگمن به مابانه رئیس

 :گویدمی زند،می حرف خود با که انگار متفکر، و گذاردمی اشچانه زیر را اشاشاره انگشت

 به و شدم نگران همین برای بود، خاموش هردفعه و گرفتم تماس ایشون یگوش با چندبار -

 هم اونجا به بودن، کرده باز شوهرش با رستورانی تازگی به. نبود اونجا کسی اما رفتم؛ شخونه

 ...ولی بود؛ بسته سفانهٔ  متا ولی زدم؛ سر

 .گیردمی انج ذهنش در همکارش جوانِ صورت و کندمی مکثی بود، زدهحیرت همچنان مرد

 !مُرده؟ اون گیدمی شما یعنی! سخته باورش -

 از که ایجمله هر و داده تکیه سردش چرمِ و رنگاینقره صندلی به ـنه*سیـبهدست برگمن

 .کردمی ثبت ذهن در در را آمدمی بیرون سالمیان مرد دهان
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 .رسیدن قتل به که هست ماهی یه ایشون درسته، -

 به و کرده پیشانی گاهتکیه را دستش حوصلهبی جوان مرد. اندازدمی کارلوس به نگاهینیم

 . بود شده خیره اینقطه

 بند یه حتی یا وسط انگشت که هست شما کارمندهای میون در کسی احیاناً بندیکت، جناب -

 باشه؟ نداشته انگشت

 !عنوان هیچ به نه، -

 باشه؟ داشته مشکلی قربانی با که بوده کسی پس -

 :دهدمی پاسخ قاطع و آوردمی لب بر لبخندی حیرتش، یٔ  ورا در سالیانم مرد

 ازش هامشتری ارزیابی حتی بودن، رفتارخوش و باشخصیت بسیار هیندالد خانم! وجههیچ به -

 .بود عالی خیلی

 !صحیح بله، -

 .زندمی سالن سراسریِ میز به ایضربه انگشت سر با برگمن

 داشت؟ صحبتی اینجا یرعاملمد با رفتن از قبل میشه -

 .کندمی اشاره خروجی درب سمتبه و شودمی بلند صندلی روی از گشاده رویی با مرد

 .کنن کمکی شما به بتونن اگه میشن حالخوش ایشون البته، -

 جا صندلی روی بر حرکتبی ایمجسمه مثل همچنان کارلوس شود،می بلند جایش از برگمن

 او از و بودند پوشانده را صورتش از نیمی و گردن همیشه از بلندتر موهایش. بود کرده خوش

 .بودند گذاشته نمایش به سرد و پروابی مردی

 کارلوس؟ -

 در که وتارتیره هایمردمک آن به زدهبهت برگمن. گرددبرمی سمتشبه مرد یزدهیخ نگاه

 .شودمی خیره بودند غلتان خون سرخی از انبوهی

 قربان؟ بله -

 :کندمی زمزمه کالفه و کشدمی صورتش به تیدس

 .باشی اینجا که بهتره تو موقعاون تا مدیرعامل، پیش میرم سر یه من! نیست چیزی -
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 آشفته حالی با برگمن سپس و کندمی نگاه را او تنها دهد نشان العملیعکس آنکهبی کارلوس

 . شودمی خارج اتاق از دانستنمی هم را دلیل که

  

 وفق بود، دچارش که زندگی با هم هنوز. بود رسانده دیوانگی مرز به را او گذشته شب از سردرد

 سر به تکانی. دادمی آزارش این و داشت قرار ابهام از ایهاله در برایش چیزهمه و نکرده پیدا

 ـنه*سیـبهدست و کشدمی غلیظی «آه». آیدمیدر استخوانش فغان و دهدمی گردنش و

 را بود کرده پیدا رسوخ استخوانش مغز تا که درد این بلکه گذارد؛می هم روی ار هایشپلک

 .دهد تسکین کمی

 رد آنجا از که هرکسی و بود شده کار شیشه داشت، قرار راهرو به رو که سالن اصلی دیوار

 صندلی 24 حدود و بزرگ میز یک تنها سالن در. کردمی براندازد کمی را جوان مرد شدمی

 یپرده و شده جاسازی استیلی و کوچک میز روی بر که پروژکتور یک و داشتند قرار آن پشت

 ایگوشه در که بزرگ بسیار هایگلبرگ با گلدان یک و بود شده نصب دیوار روی بر که بزرگی

 .کردمی خودنمایی

 به بازویش و ساق تا گرفته انگشتانش سر از مخصوصاً تنش پوست که شدمی ساعتی چند

 گرفته فرا را بدنش سرد و تلخ حسی. باشند داده قرارش مذاب آتش در انگار و فتادها سوزش

 .کردمی حس گردنش و گوش میان عجیب دردی و بود

. اندیشیدمی بود افتاده برایش مدت این در که اتفاقاتی به تنها و بود خود حال در دقایقی

 رسیدن تا هنوز. آینددرمی اجرا هب چشمانش پیش وجوهایشجست. ابهام از پر و تلخ اتفاقاتی

 بعدی قدم باید دانستنمی است، هنوز که هنوز و رفتمی باید که بود هاراه اشاصلی هدف به

 !بردارد چگونه را

 هایچشم و شده خارج ـنه*سیـبهدست حالت از ایوحشیانه و بلند پارس صدای شنیدن با

 .رودمی نشانه را بود گرفته خیز برایش که رنگایقهوه سگِ رنگشسرخ

 سمتی از و دادمی نشان را حدش از بیش عصبانیت هایشدندان نمایش با ایقهوه-سفید سگِ

 رنگطالیی پالک. کندمی جوان مرد یحواله دیگری پارس باز و داشتبرمی قدم دیگر سمتبه
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 حیوان دنگر دور قرمزرنگِ یقالده به شده حک رویش بر حیوان نام انگاری که درخشان و

 سمتشبه و غردمی وحشیانه سگ. کشدمی عقب به را خود کمی حوصلهبی کارلوس. بود متصل

 .گیردمی خیز

 .گمشو برو... برو پیر؟ سگِ کنیمی کارچی هی، -

 .کندمی دور خود از را او سر اشخوردهواکس و تیز کفش نوک با کارلوس و کندمی پارس سگ

 !آخه؟ کنهمی کارچی تیشرک همچین تو سگ یه برو، -

 در را پایش ساق سگ هایدندان تیزی ثانیه از کسری در خورد،می چرخ اطراف به که نگاهش

 در حیوان هایدندان تیزی. لرزاندمی را سالن ایشیشه هایدیواره فریادش و بلعدمی خود

 .کندمی وادار ناله به را او و رفته فرو جوان مرد پای پوستِ و گوشت

 ...لعنتی وحشی، سگ... ول کن، ول -

 از بیش داغی. نشیندمی ضعف به تنش تمام ناگهان و کندمی حس گردنش کنار غریب دردی

 .کندمی معمول حد از بلندتر را فریادش گردنش حدِ

 !کنیمی کارچی... تد اوه، -

 

 جراما شاهد سراسری، هایشیشه پشت بامزه مویبی مرد همان و مدیرعامل همراه برگمن

. بودند شده خیره پوشکف روی خونین قطرات به ترسان نگاهی و باز چشمانی با سه هر. بودند

 را او و دودمی سگ سمتبه و شده اتاق وارد سرعتبه سرخ صورتی با دستپاچه مدیرعامل

 دور را دستش دو. بکشد بیرون کارلوس پای ساق از را تیزش هایدندان تا کندمی مجبور

 :غردمی بلند حین همین و دهدمی فشار کمی و گذاشته حیوانش گردن

 مرد؟ خوبه حالت تو! پسر کن ولش کن، ولش! تد؟ شده چت تو -

 :زندمی لب سختیبه و کندمی نگاه رویشروبه یچهرهخوش مرد به ریزانعرق کارلوس

 !میشم بهترم کنی دور هامچشم جلو از رو لعنتی اون اگه -

 :آورد می پایین را صدایش تُن زده خجالت و کشد می غرانش حیوان سر روی دستی مردجوان
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 من. بشی منتقل درمانگاه به باید داری، ریزیخون اوه،! نداشت هاعادت این از! سفمٔ  متا من -

 !سفمٔ  متا واقعاً

 .شود بلند جایش از که کندمی کمک او به و آمده جلوتر کارلوس خونین پای به خیره برگمن

 همراهش شانس یسکه باید میاد بیرون خونه از وقتی میره یادش اوقات اهیگ پسر این -

 کارلوس؟ خوبی! باشه

 و ریزیخون درد بر گردنش درد که بود این واقعیت. دهدمی تکان سری ناتوان کارلوس

 عامل مدیر. بود نگذاشته برایش نفس و شده چیره پیر، سگِ آن توسط گوشتش شدنشکافته

 درب سمتبه و گرفته را ـلش*زیربغـ محکم و گیردمی قرار کارلوس دیگر طرف سریع

 .افتدمی راه خروجی

 شهر سر اون تا نکنم فکر پا این با وگرنه شده واقع بیمه ساختمون کناره بیمارستان که خوبه -

 !آوردیدمی دووم

 گرد هایچشم آن یحواله زیرلب فحشی عصبی رسید،می گوشش به سگ پارس صدای هنوز

 .شود می جاجابه تخت روی کمی و کندمی تیز و

! هست تعجب باعثِ واقعاً نگرفته، گاز هم رو نفر یه تاحاال تد رینیز، آقای متاسفم واقعاً من -

 .مهربونیه و خوب سگ یه عادی حالت در اون... اون

 هست؟ نژادی چه از سگ این -

 اجساد کردن پیدا توی که سگی ،برنارده سنت نژاد از اون هست، قوی و خوب سگ اون اوه، -

 . نداره حرف

 !چی؟ -

 سری و بـرده فرو حالتشخوش و روشن موهای میان دستی متعجب کمی و شرمنده مدیرعامل

 .دهدمی تکان

 رفتاره؛خوش هم خیلی اون درواقع نگرفته، گاز رو کسی تاحاال اون میگم همین برای بله، -

 !دونمنمی آه.... اما
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 نگاه او به اشعصبی و سرخ هایچشم با و شده بلند تخت روی از کمی پریشان کارلوس

 .کندمی

 !کنه؟می کمک اجساد کردن پیدا توی که سگی -

 .بله -

 اشکرده عرق پیشانی به دستی سگ صاحب یزدهخجالت صورت به توجهبی کارلوس

. بود افتاده شخرو از کمی نیز گردنش درد و رسیده پایان به دیگر پایش پانسمان. کشدمی

 روی حالتیبی لبخندی جوان مرد ملتهب صورت به نگاهینیم با و نشیندمی تخت روی آرامیبه

 .راندمی هایشلب

 هستن؟ بیرون برگمن جناب دیگه، اتفاقِ یه مرد، خیالبی -

 ترجیح من و کردنمی بررسی باید که بود مدارک کمی رفتن؛ بیمه به بندیکت آقای با ایشون -

 .ترهراحت خیالم طوراین باشم؛ شما همراه مداد

 ...هم شاید و باشد خودش سالوسنهم شاید کند،می نگاه جوان مرد به کنجکاو کارلوس

 !شما؟ و -

 رویال، بیمه عامل مدیر هستم، اوشاکان ادوین من. کردممی معرفی رو خودم زودتر باید آه، -

 .رینیز رسباز ببینیم رو همدیگه زیاد مدت یه کنم فکر

 زیر را سوزان قسمت کمی و کشدمی گردنش به دستی و دهدمی تکان سری حالبی کارلوس

 .دهدمی فشار انگشتانش

 به شده فریز قتل قربانیِ حاال و بوده شما کارمندهای از یکی هیندالد رزا بله، زیاد احتمال به -

 .میاد حساب

 :کندمی زمزمه زیرلب سپس و گیردمی بر در را ادوین صورت غم و ترس از گردی

 ! بود نخواهد من نفع به این قطعاً و -

  

 گفتی؟ چی -
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 ترسی و اندازدمی رویشروبه مرد حسِبی هایمردمک به نگاهی پرد،می جا از ناخواسته ادوین

 عجیب سوزشی و شده روان پشتش یتیره از عرق. کندمی آشفته را ذهنش گنگ

 :کندمی زمزمه آرامیبه و دهدمی فرو را دهانش آب. بودند هگرفت بازی به را سرانگشتانش

 بشید، بلند تخت روی از آروم شما رِینیز، بازرس حسابتسویه برای برم من بهتره آ، -

 تونید؟می

 .البته -

 .اجازه با برگشتم، من بشید آماده شما تا -

 در ناهنجاری صدای و زندمی تخت روی بر محکمی یضربه عصبی کارلوس ادوین، رفتن با

 :پیچدمی گوشش حلقوی

 ...اَه... لعنتی لعنتی، لعنتی، -

 درب سمتبه لنگیدمی شدتبه که پایی با و کرده تن به را دوختشخوش و مشکی پالتوی

 را مشامش ـکل*الـ بوی بود؛ شده متنفر بیمارستان از تازگی به. داردبرمی قدم اتاقک خروجی

 گوشش به هشدار و دویدن صدای. کردمی آشفته را ذهنش فریاد و جیغ صدای و دادمی آزار

 عبور کنارش از پرستار چند و خون از پر جسمی با تختی نشده، خارج کامل اتاق از. رسدمی

 حرکتبی هایمردمک و باز چشمان بودند، پوشانده را صورتش تمام خون قطرات. کنندمی

 تخت یدسته مصمم هاییچهره با پرستار رچها. بود شده خیره بیمارستان سقفِ به پسرک

 . دویدندمی راهرو ته سمتبه و گرفته را روان

 وروپریدهرنگ جوانی. گرددبرمی هاآن مخالف سمتبه و کرده درست را پالتویش ییقه خیالبی

 قدمی سپس و کرده کج را خود کمی نکند برخورد آن با اینکه برای او و گذردمی کنارش از

 یحواله را هشدار بوق مغزش و شودمی گرد هایشچشم ناگهان. داردبرمی پذیرش سمتبه

 گردنش خمیدگی با رنگشتیره هایمردمک و شده خشک سرجایش. کندمی دردمندش جسم

 !بود ایستاده او. گرددبرمی عقب به کمی
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 رنگشتیره و هکوتا موهای و رسیدمی او یـنه*سیـ تا. کندمی مرور را او قامت و قد ذهنش در

 هموار هایششقیقه کنار از خون و نشسته گوش به هایشچشم و بود چسبیده سرش کف به

 ! ندید چرا نبود، حواسش چرا. کندمی حواله «لعنتی» فکرشبی خودِ به و بنددمی چشم. بود شده

 اهر و کندمی حس اشبینی زیر را خون بوی پیچد،می گوشش در انگیزیوهم و ناآشنا صدای

 .شودمی بسته نفسش

 !چی -

 .دهدمی ترس بوی لحنش. پیچدمی هایشگوش حلقوی در گرزمزمه صدایش

 !نزنی؟ من به که دادی جاخالی االن -

 بیند،می خود به را او نگاه تا و آوردمی بیرون پالتویش جیب از را اشگوشی سرعتبه کارلوس

 .افتدیم هم روی هایشپلک ایلحظه و کشدمی عمیقی نفس

 !ببینی؟ رو من تونیمی تو! هی -

 را او و گرددبرمی سمت همان به! زندمی معمولی هایندیدن به را خود او به توجهبی کارلوس

 شودمی نزدیک نظیرشبی شکارِ به شکارچی یک مانند که بیندمی

 .شودمی اششدهخاموش گوشِ با صحبت مشغول و راندمی لب روی لبخندی

 .بله بیمارستانم، من بله، -

 داغ پوستش گیرد،می بر در را تنش تمام نفرت و تلخ حسِ از موجی سیاهی، آن از ردشدن با

 را خود منقطعش هاینفس میان در کندمی سعی. نشیندمی قلبش روی عجیب فشاری و شده

 .دهد نشان معمولی بسیار و آرام

 ...بله درسته، -

 پرخون هایلب همیشه از ترواقعی لبخندش چرخد،می ریدیگ حولِ نگاهش حاال که او دیدن با

 .افتدمی راه پذیرش سمتبه بلند هایقدم با و سرعتبه سپس و گرفته بر در را اشابری و

 !قربان بله اونجا، میام االن من -

 *** 
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 از موجی آمد،می شیرینی بوی. کشدمی عمیقی نفس ژانت گرمِ و کوچک یخانه به ورودش با

 درگیرش نیز لحظه همان تا که افکاری و تنش همهآن از بعد او و کنندمی اشدوره خوب سح

 برای که انگار چرخد،می دخترک یبامزه و گرم یخانه حولِ کنجکاوش نگاهِ. گیردمی آرام بود،

 و آرام محیط گرِجلوه زیبایی و رنگارنگ هایگل. است گذاشته او یخانه به قدم است باراولین

 یگوشه کوچکِ و قدیمی گرامافون از مالیمی موزیک صدای. بودند شده اشخانه کوچک

 به راحتی یکاناپه روی رنگیرنگی هایبالشتک. رسیدمی گوش به اشخانه چهاردیواری

 و آشنا نوازندگانِ و خوانندگان از پوستر و قاب از پر اشخانه دیوار و گرفته قرار نامنظم صورت

 .بود غیرآشنا

 !شلوغه کمیه اینجا بشینی، اینجا بهتره -

 آنجایی از آن بر عالوه و بود شده آوار کاناپه یدسته روی ایشلخته طرزبه دخترک هایلباس

 نیز چوبی میزِ روی. نبود آن از بهتر نیز اشبامزه و کوچک یآشپزخانه وضع بود نشسته که

 کاکائوهای از پر خوریشکالت یک و خبر یمجله چند سفیدش، و سرخ تیشرت دو همراهِ

 کمی گستاخش نگاهِ پشت که خجالتی و دخترک به خندان. کردمی خودنمایی مزهخوش

 .شودمی خیره کرد،می خودنمایی

 !کردی وپاشریخت خیلی -

 و رسانده جوان مرد رویروبه راحتیِبه را خود قراربی او، صمیمی و گرم لحن به توجهبی ژانت

 .رودمی باال کولش و سر از کنجکاوی و پیچانده هم به را هایشدست. شودمی جاگیر آن روی

 کردی؟ پیدا رو مدارک -

 روشن کنندهخیره برقی را هایشچشم. شودمی خم سمتشبه کمی او الٔ  سو به توجهبی ادوین

. بودند شده سرازیر حالتشخوش هایمژه روی تا روشنش موهای از تار چند. بود کرده

 :پرسدمی بود، کرده تند کمی را قلبش تپش که هیجانی با و کرده خیس زبان با با یشهالب

 یادته؟ رو زن اون -

 !زن؟ -



 

 

153 

 

  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 دیدیش، پلیس یاداره تو هواپیما، یسانحه از بعد... آ... میرهمی زودیبه گفتی که همون -

 !شد کشته اون... اون میگم؟ رو کی شدی متوجه یادته؟

 مرده هااین از ترپیش شاید که نگاهی با ملیح و جوان زن آن. کندیم نگاهش متعجب ژانت

 !بود؟

 شده؟ فریز که زنه همون همون، -

 ! دیدی؟ اخبار تو -

 ...اون که دونستمنمی... اصالً من... من. شده پخش اینترنت تو جاهمه خبرش آره، -

 .اندازدمی اطراف به نگاهی خندان ادوین

 با دقیقاً تو شدم، کوبمیخ ترس از لحظه چند دیدم رو عکسش وقتی! یاالعادهفوق تو هی، -

 گرفتی؟ یاد کی از داری؟ کار و سر ارواحی چه

 عصبی و درگیر فکری با و کشدمی اششدهپخش و بلند موهای به چنگی دستش دو هر با ژانت

 :غردمی جوان، مرد هایحرافی از

 از جدیدی ینمونه حتماً برم در کوره از وقتی ی،بگ پرتوچرت همه این بخوای اگه تو، هی -

 !کرد خواهی تجربه رو دیوونگی

 برات رو خواستیمی که مدارکی من تاد، خانمِ ایدیگه موقع برای بذار رو دیوونگیت! هیهی -

 .آوردم

 .کشدمی دست غرانش حالت از ژانت

 کردی؟ پیداش واقعاً -

 .معلومه -

 درسته؟ ،داشت ـوبی*کـخال یه بابات -

 !چی؟ -

 با و دهدمی نشان را کوچک انگشت و مچ میان جایی و آورده جلو را دستش افتخار با ادوین

 :گویدمی است، دید معرض در لبش یگوشه که پوزخندی

 .بزرگ ـوبی*کـخال یه اینجا، درست -



 

 

154 

 

  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 ...عصبانی تا بهتره کنی؟می مسخره رو من -

 . داشت دستش پشت ـوبی*کـخال یه مرد اون شنیدم من -

 جای هیچ تو ـوبی*کـخال هیچ من پدر! ای؟متوجه کنن، ـوبی*کـخال تونننمی هاپلیس -

 .نداشت بدنش

 ...اشتباهی رو مدرک یعنی! خودشه کردم فکر من یعنی،... چی یعنی ؟!چی -

! ـوبی*کـخال گفت او. شودمی خیره جوان مرد درهم صورت به متعجب و گیج ژانت

 محتاط و کنجکاو. زندمی پرسه پیش سال چند حولِ ذهنش! دست؟ پشت ـوبی*کـخال

 :پرسدمی

 بود؟ کجا ـوبی*کـخال گفتی تو... تو! کن صبر لحظهیه -

 ...آ -

 دستش؟ روی -

 درسته؟ بود، شاشاره انگشت و شست انگشت بین بله، -

 !کندمی اُفت پایش هایانگشت نوک تا فشارش که کندمی حس

 شکلیه؟ چه اون. ..اون -

 .آورددرمی را موردعالقه فیلم ادای و آوردمی باال را دستش خنده با ادوین

 .عنکبوت ـوبی*کـخال عنکبوت، -

  

 تقال پدرش جسدِ دیدن برای و بود اسیر هابازرس از یکی دست در افتد،می آخر یلحظه یاد

 ملتهبش هایگونه روی غلتان یهااشک و هایشچشم تاری میان در. کشیدمی فریاد و کردمی

 که کالهی و بود شده باز ترسناک نیشخندی به که نازک هایلب! دید را عجیبی چیزِ جمعیت در

 در سال هر را او. بود آمده پایین اشبینی نوک تا اششده ـوبی*کـخال دست کمک با

 لبخند با نتیلع آن دانستنمی دقیقاً! کردمی تجربه را تلخ حسی و دیدمی هایشکابوس

 .خیر یا دارد نقشی پدرش سرنوشت در انگیزشوهم

 .من به بده رو اون... اون... اون من، بدش -
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 عنوان و اسم چندتایی یه گشتم سال اون هایپرونده توی ولی نیست؛ صورتش از تصویری -

 توی نامثبت از قبل فرم تکمیل. اومدمی عجیب نظربه که شد دستگیرم کم خیلی اطالعات با

 !داشته نامثبت تو پدر اسم به گفتم که آدمی این. ضروریه و مهم خیلی بیمه

 بود تنها کاش. بود نشسته پاهایش به ضعف و آمده باال گلویش تا بغض. لرزیدمی هایشدست

 تنهایی از و ریختمی اشک توانستمی تا و نشستمی هایشگل گلدان کنار و خانه یگوشه و

 .کردمی گله رنگخوش هایگلبرگ پیش نبود، خودش انتخاب به که نوشتیسر و پدرش نبودِ و

 .ایناهاش صبرکن،! دختر باش آروم -

 .دهدمی لرزان دخترکِ دستبه و کشیده بیرون رنگشنباتی تک کتِ جیبِ از تندی به را مدارک

 ...رو مدارک اون ادوین، کنممی خواهش -

 .دشومی دخترک صورت ماتِ ناخواسته ادوین

 .ماست یویژهفوق هایآدم لیست این بیا،! ژانت باش آروم -

 !ویژه؟فوق -

 ویژهفوق بیمه برای که افرادی وگنگه؛ عجیب من برای همین برای ببین. پرسود هایمشتری -

 بسیار رویال گروه برای اونا نیست، پرونده توی ازشون چندانی اطالعات میشن محسوب

 بین در و بودن ما همراهِ بیمه سیسٔ  تا زمان از هااین! بمیرن یدنبا وجههیچ به و پردرآمدن

 و عکس هم چندتاییشون و شده ذکر فرم توی ازشون کمتری اطالعات که افرادی لیست هااین

 .کنی پیدا رو موردنظرت فرد لیست این بین از بتونی شاید ندارن، واضح مشخصات فرم

 پرسپاسی لبخند. برود پیش ماجرا آخر تا باید ،کندمی رد نگاهش لیزر از را هاچهره ژانت

 .درخشدمی هایشچشم و کندمی جوان مرد یچهره یحواله

 !کردی من به بزرگی کمک تو ادوین، ممنون -

*** 

 !توئه نامزد اون ولی کارلوس -

 و شودمی آسانسور وارد برگمن همراه به زن یوارفته و غمگین صورت به توجهبی کارلوس

 .زندمی را همکف یدکمه
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 .کردیم دیدارش بود، تماس در هیندالد رزا با که افرادی از یکی عنوانبه تنها االن و -

 .بزنه شیرجه آسانسور توی تا بود نزدیک اون! مرد نباش رحمبی -

 ! میاد نچسب نظرمبه کمی اون و... و قربان ندارم یاد به ازش چیزی من -

 هست؟ «من عشق» شیتگو توی هم هنوز که همینِ برای -

 .اندازدمی باال ایشانه بود، کرده خوش جا لبش یگوشه که پوزخندی با کارلوس

 متوجه گرفتنمی تماس اون اگه و نکردم نگاه رو مخاطبین لیست توی وقته خیلی من -

 دید؟می مرخصی یاجازه قربان. قربانیه هایِتماس لیست جزو هم اون شدمنمی

 نمیای؟ اداره -

 .بدم انجام باید که هست اریک -

 نگاه دبیرستانی پسرهای و دختر وآمدرفت به و داده تکیه مدرسه سیمانیِ و بلند دیوار به

 سروصداهای از پر و زرشکی-سفید دستِیک هایفرم و رنگارنگ هایکولی با همه. کندمی

 .رساندندمی مدرسه به را خود وارشیطنت و خاص

 انواع با دخترها. گذراندمی نظر از ریزبهریز را چیزهمه و شده خیره اطراف به دقت با کارلوس

 .گذشتندمی کنارش از بود شده اشچاشنی ـوه*عشـ کمی که نگاهی و متفاوت موهای بافتِ

 !کجاست؟ خواهرش بشه، پیداش اینجاها باید بازنده لعنتیِ اون -

 و بافتمی پشت از همیشه را موهایش دخترک داشت یاد به که جایی تا. کندمی نگاه دخترها به

 . داشت رنگیتیره نسبتاً پوست با نقش ریز صورتی و آمدندمی هایشپلک پشت تا هایشچتری

 و ایستاده صاف غیرعادی کمی جوان پسر. افتدمی آشنا قامتی به نگاهش کنجکاوی، همهآن زیر

 رد با. زدمی تیرگی به نگاهش و حسبی کمی صورتش. آمدمی مدرسه سمتبه دستبه کیف

 را جیغش و کندمی دخترک رنگخوش یکوله بند را دستش ناگهان کنارش در دختر دو شدن

 دیدن با کارلوس. شودمی دوخته سمتشبه دخترک یترسیده یچهره. آورددرمی

 .دهدمی نشان را پسر دست با و زندمی حسیبی لبخند دختر، یپریدهورویرنگ

  بمیره؟ بود نزدیک هاتازگی اون شناسید؟می رو پسره ناو پسر، اون -
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. بیندمی را اشکالسیهم و کندمی نگاه کرده، اشاره کارلوس که سمتیبه کنجکاو دخترک

 . رفتمی درس ساختمان سمتبه صاف اطرافش دنیای خیالِبی پسرک

 !دونید؟می کجا از شما اوه، -

 !بمیره؟ بود نزدیک -

 سری دختر. بداند بیشتر که کردمی وادار را او سردی نیروی و داشت بهت کمی صدایش

 :کندمی باز لب و داده تکان ییدٔ  تا عنوانبه

 و بود شده کم هاشنمره انداخت؛ بومپشت از رو خودش که بود پیش روز چند همین درسته، -

 الی بخوره ینزم اینکه از قبل خوشبخانه. کردنمی اذیتش شخانواده مسئله این سر انگار

 .بینهنمی چندانی آسیب و کنهمی گیر هادرخت برگ و شاخ

 :کندمی زمزمه خاموش ایچهره با و داردبرمی دخترک کیف روی از را دستش

 .خانم دختر ممنون طور،این که -

 گردن تا آموزاندانش و بسته هاکالس یهمه رنگکِرِم در. بود رفته فرو مطلق سکوت در سالن

 و خسته حاال و بود کرده کنکاش حسابی را اول یطبقه. بودند رفته فرو هایشانابکت در

 پیدا مانند دخترک کردن پیدا! باید کرد،می پیدا را او باید. بود رسیده دوم یطبقه به حوصلهبی

 .بود دردسرها یسرچشمه کردن

 «آه» و رسدمی سومی و دومی به و کندمی شروع بود آمده باال که پلکانی سمت از کالس اولین

 مکث راه یمیانه افتد،می راه که بعدی کالس سمتبه. آیدمیبر اشـنه*سیـ از داریخش

 .شودمی خیره رویشروبه یصحنه به ریزشده چشمانی با و کرده

 و بلند موهایی و بود پوشانده را صورتش از نیمی که بزرگی و گرد آفتابی عینک با آشنا قامتی

 کمر دور که رنگیطالیی سگک و سفیدرنگ گشاد پیراهن میان در که ظریفی بدن و شدهبافته

 گذاشته نمایش به او ذهن پسِ در را آشنایی یغریبه و شده پنهان بود، گرفته قرار باریکش

 !بود اوضاع کردن کنکاش مشغول و چسبیده کالس یشیشه به او. بود

 !هی -
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 هایتیره آن. شودمی خشک تنش و مات نگاهش ناگه به و چرخیده سمتشبه دخترک نگاه

 !بود؟ کارلوس آنِ از بود، شده خیره او به که وحشی و حسبی

 دخترک تن و رودمی سمتشبه شود،می نزدیک اشطعمه به آرامیبه که شکاری مانند کارلوس

 داخل هب نگاهینیم استرس با کارلوس، حضور از حیران و ترسیده ژانت. اندازدمی لرز به را

 او از و کردمی نگاه خیره را او کارلوس ترسناک نگاهِ رود،می عقب به قدمی و انداخته کالس

 :نالدمی زیرلب آرام. بود نموده صلب را حرکتی هر انجام

 !کنه؟می کارچی اینجا اون! لعنتی -

 که بود هآمد او. کشدمی دیوار سمتبه را خود کمی و کندمی پنجره یدستگیره بند را دستش

 مصممش نگاه فکر این با! کردمی رفتار هامجرم مثل که بود نکرده خطایی دهد، انجام را کارش

 به ترسناک ایصحنه کنجکاوش و رنگی هایچشم جلوی دقیق و دوزدمی کالس داخل به را

 .افتدمی لرزش به کوچکش هایدست و پردمی دخترک روی از رنگ ایلحظه. آیددرمی نمایش

 ! چیه؟ اون... اوه -

  

 تا چسباندمی شیشه به را سرش سرعتبه داشت، پیش یلحظه چند تا که حالی به توجهبی

 روی محو خط چند و خوردمی چین اشبینی. کند نگاه بود، دیده را آنچه ترنزدیک و تردقیق

 .شوندمی جاگیر اشپیشانی

 !من خدای... اون... اون -

 او ناگهانی حالت تغییر از متعجب و کندمی نگاه هایشدست لرزش و دخترک به کارلوس

 .اندازدمی باال ابرویی

 !بدنشه توی اون... اون... اون -

 بوی و لرزیدمی صدایش! داشت قرار دیگر عالمی در انگار ژانت و ایستدمی کنارش آرام

 .بود کرده پر را سالن تمام ترسش

 !بدنشه یتو... توی اون... سایه.... سایـ... سا -
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 تنِ از آشنا بویی. ببیند کامل را دخترک صورت تا گرفته پایین کمی را سرش حیران کارلوس

 . کشدمی عمیقی نفس و افتاده هم روی هایشپلک ناخوداگاه! شدمی ساطع دختر

 ...اون... او -

 تو؟ میگی چی -

 را او وارغریبه و جیبع کارلوس. آیدمی باال او هایتیرگی روی تا ژانت ـصان*رقـ هایمردمک

 :زندمی لب استرس با و دهدمی پیچ هم به را هایشدست و کشیده عقب کمی. کردمی نگاه

 ...شه.... بدنـ توی تو، -

 دختر؟ میگی چی! چی؟ یعنی -

 .کندمی او سیاه و حسبی گودال کوبِمیخ را نگاهش و ایستدمی صاف عصبی ژانت

  کنی؟می مسخره رو من! پرسیمی الیِٔ  سو چه این -

 .آیدمی باال گلویش تا و زده بیرون اشـنه*سیـ میان از بغض

 !کنمنمی باور من نمیاد؟ یادت بگی خوایمی مثالً -

 قدم یک لرزیده خود به و ترسان دخترک که داردبرمی سمتشبه محکم قدمی عصبی کارلوس

 .کندمی جبران رفتنعقب قدم سه با را او

 .بده جواب آدم یبچه مثل پرسممی الٔ  سو ازت دارم وقتی دختر، هی -

 اون دونیمی سایه،... خب خب... دار چرا دونی،می رو چی همه.... همـ وقتی تو خب.... خُـ -

 .دونیمی رو چیهمه تو. میرهمی پیششه سایه که آدمی و بینممی رو هالعنتی

 پسِ در ناگهان ها؟سیاهی ها؟سایه یه؟سا گفت؟می چه او کند،می نگاه او به زدهبهت کارلوس

 .زندمی جرقه اندک آتشی اشآشفته ذهن

 .بمون بیشتر دقیقه سه فقط دقیقه، سه »

 !کنی؟می کارچی -

 «.اِدی بیشتر دقیقه سه فقط کنم،می خواهش -

 :زندمی لب زدهبهت

 ...تو -
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 .کندمی نگاهش است بارش ی آماده هرلحظه که هاییچشم با ژانت

 !ببینی؟ رو هاسایه یعنی اونا، واقعاً تونیمی که اینه منظورم.... مـ واقعاً تو -

 خود به ترس از و شودمی خیره مقابلش یصحنه به هم باز او فراوان حیرت از متعجب ژانت

 .لرزدمی

 !بودم ندیده رو جورشاین وقتهیچ آه، -

 .شودمی خیره کارلوس به

 !درونشون نه دیدم می هاآدم کنار رو هاسایه همیشه من... کن نگاه رو اونجا اوه، اومد؟ یادت -

 !چی؟ -

 !گرفتی؟ فراموشی واقعا تو یعنی دربیای؟ بودنت هنگ حالت از میشه! مرد هی -

 گفتی؟ چی تو -

 .دهدمی نشان کارلوس به را پسرک اشاره انگشت با

 !کتهحر حال در جونش توی سیاه یماده یه مثل بدنشه، توی سایه -

 .کندمی نگاه پسرک به دقت با کارلوس

 آدمه؟ یه بدن توی اون میگی یعنی بدن؟ تو -

 به اهمیتی و بود پربرگ و تنومند درختان به پنجره از نگاهش و نشسته پنجره کنار پسرک

 برای و بوده هم قفل پسرک هایدست شود،می اشخیره دقت با. دادنمی دبیرش هایصحبت

 تصویری رخشنیم دیدن با. کندمی نگاه تخته به و گرفته بیرون فضای از را نگاهش ایلحظه

 در تخت روی پیش روز چند که پسرکی همان شناسد،می را او. شودمی حک ذهنش در آشنا

 سمتیبه و گرفته فاصله او از ژانت هایحرف به توجهبی! بود دادنجان حال در بیمارستان

 .گذاردمی تنها العملعکس این از متعجب حیران را دخترک و دودمی

*** 

 :زندمی زار و چسبدمی هانرده به ترسیده نوجوان پسرک

 !کنی کارچی خوایمی هستی؟ کی تو هی -
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 پسرک صورت روی هایاشک خیالبی کند،می نگاه را او ترسناک و عجیب لبخندی با جوان مرد

 .کندمی نگاه آسمان رد متحرک و سفیدِ ابرهای به و داده تکیه هانرده به

 !هستی؟ کی تو اینجا؟ آوردی رو من چی برای نمیدی؟ جواب چرا -

 را اشمردانه هایلب که لبخندی و شده گشاد هاییمردمک با و گرفته آسمان از را نگاهش

 .داردبرمی پسرک سمتبه قدمی بودند، کرده انگیزوهم

 !آشغال نکردی یداپ شدن پنهان برای درستی جای. بازنده بیرون بیا -

 آشنا کمی برایش رویشروبه مرد غیرعادی هایتیرگی کند،می نگاهش متعجب نوجوان پسر

 :کندمی زمزمه آرام و کرده خیس را هایشلب. بودند

 !هستی؟ کی تو... تو -

 :کندمی زمزمه آرامیبه و کشدمی نفس پسر گوش زیر

 کنم؟ پیدات تونمنمی اصالً کردی فکر -

 .آوردمی باال غریبش لبخند پیش تا را سرش و گیردمی هایشپنجه میان را سرپ موهای

 ـی؟*عوضـ بخزی بیرون پناهگاهت از خواینمی -

 :نالدمی آرامیبه پسر

 فرصت یه من به کنممی خواهش... کنممی خواهش کنم، زندگی خواممی من... من... نه... نه -

 .بده دیگه

 زیر و دهدمی قرار پسر یکردهعرق یشقیقه کنار را کلت یش،هاالتماس خیالِبی کارلوس

 :کندمی زمزمه گوشش

 !بیرون بکشمت دخمه اون از راحتیبه تونممی من پسر، نیست مشکلی -

 ...نه... نه -

 روی و رفته حال از آنی به و کشدمی تیر درد از ذهنش ایلحظه و زندمی دودو پسرک هایچشم

 دیوار به و گرداندبرمی سرجایش را کلت دستورش، انجام از راضی وانمردج. رودمی وا پل

 .دهدمی تکیه سرشپشت کوتاهِ

 !تو؟... تـ چی؟... بشه خاموش آتیش تا بدم انجام رو کاراین حتماً باید خوبه، -
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 و نزار و زرد ایچهره و درختان برگ سبزیِ به روپوشی با بیمار یورورفتهرنگ پسرکِ همان

 !بودند گرفته بر در را صورتش نیمی که اییهخون

 !تو.... تـ -

 .کنممی خواهش. بمونم زنده بذار! بده دیگه فرصت یه من به کنممی خواهش -

 !لعنتی آه،... توی پسر همون تو... تو بیرون؟ اومدی اونجا از چرا تو... تو -

 .ندیدی رو من کن فکر کنم،می خواهش -

 .زندمی زخم و پیچدمی گوشش در وارشبح صدایش

... کردممی رو کاراین نباید کردم؛ خودکشی و بود ضعیف هامنمره بودم، 12 کالس منم -

 ....خواهـ. کنممی خواهش

 نگاه رویشروبه مرد خیالبی یچهره به کند،می سکوت ایلحظه هایشقراریبی پسِ در

 هایلب روی تلخ پوزخندی. آزاردمی را هایشچشم خاری مانند هایشلب روی پوزخند کند،می

 .نشیندمی اشزخمی

 ...ولی! هیچی... نیست کار در بخششی هیچ... آره... آره نه؟... همونی تو... تو بود، رفته یادم -

 را هایشسرانگشت عجیب سوزشی و شودمی سرد جسمش اشنزدیکی در او گرفتن قرار با

 .دهدمی چین را اشبینی تلخی بوی و پیچدیم گوشش زیر پررمزوراز صدایش. گیردمی بر در

 کاری تونینمی تو من؛ مثل درست هستی فراری تو شنیدم من... من بگی، چیزی نباید تو -

 !تونینمی کنی،

 لبخندی با جوان مرد. شود سرازیر مرد گوش از خون قطره چند شودمی باعث فریادش صدای

 .آوردمی باال گونهتسلیم را هایشدست کند حفظش کردمی سعی که

 اصلیت جای به برگرد،... نیست حرفی باشه، کنی؟ زندگی خوایمی. باتوئه حق باشه باشه، -

 .برگرد

 برم؟ کنیمی ولم واقعاً واقعاً، -

 روی هایخون دست، کف با. کندمی نگاه او یدرآمده حدقه از هایچشم به لبخند با مردجوان

 :کندمی زمزمه الخیبی و کرده پاک را گردنش و گوش
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 .برو هوم، -

 صامت و سرد پسرک شود،می عوض چیزهمه ناگه به و نشیندمی اشخونی هایلب روی لبخند

 .کندمی نگاه او به سرد چشمانی با و شودمی بلند زمین روی از

 .نیستن درست تو یدرباره شایعات یهمه انگار -

 و زندمی چنگ را اشیقه ایپنجه که شودیم رد کنارش از قدمی و اندازدمی پایین را سرش

 .گرددمی معلق هوا در بعد ایثانیه

  کنی؟می کارچی! هی -

  

 .کندمی نگاه پایین به و گذاشته بامپشت یلبه روی را پایش کنجکاو جوان مرد

 درسته؟ پایین، پریدی اینجا از پس -

 بود، گرفته را اشیقه که ایپنجه بندِ قراربی. کندمی نگاه پایین به سپس او به ترسیده پسرک

 :نالدمی ترسیده و شودمی

 .کنی رو کاراین تونینمی تو گفتم کن، ولم -

 آرامیبه را او. بود کرده پر کنندهخیره برقی را سیاهش هایچشم. خنددمی عجیب جوان مرد

 .کشاندمی بودند، شده آجری هالبه وصلِ که هاییمیله سمتبه

 !واردتازه دونینمی رو چیزایی یه زهنو تو -

 کردمی سعی و زده چنگ جوان مرد دست به و بود معلق هوا در ریزانعرق و ترسیده پسرک

 .کند رها بود، شنیده را اسمش بارها که رحمی،بی شکارچی دست زیر از را خود

 :زندمی پچ زیرگوشش جوان مرد مرموز صدای

 و بمیره ایدیگه بار برای داخلشی که بدنی اگه. کوچولو کنم آشنات خودم دنیای با کمیه بذار -

 و کردی زندگی بدن اون توی که خاطراتی یهمه باشی، دادن جوالن حال در توش هم تو

 ...و سپاریمی فراموشی دستبه رو داشتی

 در اکووار صدایش و اندازدمی پسرک جان به لرزی اشخنده صدای. خنددمی ترسناک و ریز

 :پیچدمی وا گوش
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 !واردتازه نره یادت رو من تونستی، اگه و -

 شیرجه پایین سمتبه و خورده چرخ هوا در پسر کند،می ول را پسرک ییقه که هایشدست

 بعد یلحظه چند و پیچدمی مدرسه خلوت و آرام فضای در خراششگوش فریاد صدای. رودمی

 هموار زمینِ روی بر سرش از خون ودیر و زمین به چسبیده که ماندمی باقی جسمی تنها

 !بود شده جاری

 جسم دور که بود آدم بعد ایلحظه و کندمی نگاه او به باال از واقعی لبخندی با جوان مرد

 به زدهحسرت چشمانی با که او به و کشدمی عقب را خود کمی شدمی جمع پسرک جانبی

 با و کندمی پاک لبخند از را شهایلب دستپشت با. شودمی خیره شد،می نزدیک جسم

 :زندمی لب بود کرده روشن را حسشبی هایشچشم همچنان که درخششی

 !باشه همه از ترپیچیده کمیه تو یمسئله کنم فکر -

 *** 

  

 کودکی مانند. بود کرده مخفی هاآن میان را سرش و پیچیده زانوهایش دور را هایشدست

 مشت با. نکند پیدا را او کسی کردمی سعی دیوار کنج رد خودش کردن قایم با که هراسان

. کند پنهان تنهایش خودِ برای حداقل را هاآن نابهنگام لرزش کردمی سعی هایشدست کردن

 زندان از را خود عجیب فشاری با خواستمی انگار و تپیدمی وقفهبی و تند قلبش هم هنوز

 :پیچدمی نهخا در غریبه زنِ صدای. کند آزاد اشـنه*سیـ

 به اقدام دبیرستان بامِپشت روی از پریدن با امروز عصر اس، ای دبیرستان از فراست آقای -

 .کرد خودکشی

 ظاهر چشمانش پیشِ پسرک جانبی و خونین جسم شود،می حبس ایلحظه برای نفسش

 پر را اطرافش تمام خون و افتاد زمین به آسمان از که بود او هایچشم جلوی درست. شودمی

 .کرد

 مرگ. بود کرده پیدا نجات بود، گرفته صورت اخیراً که مشابه اقدامی از آساییمعجزه طرزبه او -

 روی بر تحقیق حال در همچنان پلیس. داشت همراهبه دارانشدوست برای را فراوانی اندوه وی
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 او شده وبدلرد هایپیام و اجتماعی هایشبکه در او هایپست هرحالبه. اوست خودکشی علت

 نظربه بوده؛ زیادی فشارتحت کالج ورودی امتحانات خاطربه وی که دهدمی نشان دوستانش و

 روی تحقیق حال در پلیس. است داده رخ امتحاناتش نتایج بودن نامطلوب دلیل به اتفاق این

 یا است اتفاق این عامل خانوادگی مشکالت یا تهدید مانند دیگری دلیل آیا که است مسئله این

 .خیر

 ایچهره. داردمیبر زانوهایش روی از را سرش خورد،می پنجره یشیشه به که آرامی یتقه با

 نگاه بود، زده چنباتمه دیوار دو کنج که را او ـنه*سیـبهدست و ایستاده پنجره پشت آشنا

 .کردمی

. بود پوشانده را اشخانه جلوی کوچکِ بامِ دورتادور رنگی کوچکِ هایالمپ با بلند هایریسه

 نزدیک آرام. کردمی نگاه اطرافش یبامزه هایساختمان به و داده تکیه زردرنگ هاینرده به او

 درآورده ـص*رقـ به را مواجش موهای مالیمی نسیم. گیردمی جای اشقدمی چند در و رودمی

 دیدن با جوان مرد .گرداند محبوس هایشپلک پشت را اشک یالیه تا زندمی پلک چندبار. بود

 و کنجکاو ژانت. اندازدمی دخترک سرخِ صورت به نگاهینیم و کرده راست کمر حضورش

 :گویدمی آهسته و کندمی هانرده بند را خود ثمرشبی روزهای کشمکش از خسته

 کشوندت؟ اینجا به شب وقتاین چی زد غیبت عصر اینکه از بعد -

 رنگیرنگی سویشرت و تیشرت یک با روز هر که او بود، شده غریبعجیب روزها این کارلوسِ

. بود کرده آراسته زیبایی طرزبه را موهایش و پوشیده سیاه سرتاپا حاال رفتمی اداره به حتی

 و حجیم هایلب و کردمی خودنمایی پوستش سفیدی میان قبل از ترتیره هایشچشم

 همهاین کنار در کرد اعتراف خود پیش تژان. بود گرفته بر در پذیریدل سرخی را اشمردانه

 هایمدل مثل عجیبی طرزبه او. است کرده تغییر کامالً هم ایستادنش طرز حتی یهویی، جذابیتِ

 .گذاشتمی نمایش به را خود کارکرده، سال چندین

 تا را سرش دختر یگرفتهرنگ یچهره رویروبه درست. رودمی نزدیکش قدم به قدم کارلوس

 .کندمی برقرار را توازن و گرفته پایین مانشچش پیشِ

 ...کارلوس یا برادرت،... که گفتی تو -
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 و بودی نگفته من به رو حقیقیت اسم وقتهیچ کنم، صدات جیانلوئیجی خواستیمی همیشه -

 .کردممی صدات هم داداش گاهی من

 جویدن با و هداد تکان دختر هایحرف کیدٔ  تا عنوانبه سری آرام، مکثی از پس کارلوس

 .پردازدمی حرفش یادامه به هایشلب

 درسته؟ بودم، اولت عشق من... فراموشی از قبل من... من یعنی کارلوس، خب... درسته -

 دستپاچه کمی و آشفته صورت به و نداشت مشخصی فاعل و فعل که ایجمله از زدهحیرت ژانت

 :زندمی لب آهسته بود، شده بیان

 !چی؟ -

  داری؟ دوست رو من... یعنی کارلوس، هنوز تو -

  

 را چیز چه تا بود آمده دیوانه مردِ این. گیردمی بر در را جوان دختر هایگونه مالیمی سرخی

 بوده؟ او نافذِ و سیاه هایچشم منتظر هایشکودکی از اینکه! بداند؟

 ...یعنی من من،.... مـَ -

 ایلحظه برای هافاصله. کشاندمی خود سمتبه را او و گرفته را دخترک بازوی دو آرام کارلوس

 یاغواگرانه صدای! ماندمی باز افتاده اتفاق پردازش از ذهنش و شوندمی معنابی دخترک برای

 :پیچدمی گوشم زیر کارلوس

 !نکنی ترکم وقتهیچ و بچسبی من به محکم که خواممی -

 نبض هایششقیقه و گرفته گر تنش تمام. شود فراری اشـنه*سیـ از قلبش که است االن

 کارلوس. ماندمی ثابت کارلوس رنگتیره و درشت هایمردمک روی نگاهش زدهحیرت. زدمی

 :زدمی حرف محکم و جدی همچنان

 !باشی من هایچشم تو که دارم نیاز بعد، به این از -

 نگاهش. ستا خیره خورد،می تکان هایشچشم جلوی که هاییلب و حرکات به وافر تعجبی با

 آن در حیرت و حرص که صدایی با سپس و دوزدمی چشم شب آسمانِ به و گرفته او از را

 :گویدمی کرد،می خودنمایی
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! توئم آزار باعث من انگار که کردیمی رفتار من با طوری تو ترقبل کمیه! خوبه؟ حالت تو -

 !کنی؟می داری کارچی

 .ودشمی کشیده دیگری سمتبه ذهنش ایلحظه

 اون دونیمی... سایه... خبخب... دار چرا دونی،می رو چیهمه.... همـ وقتی تو خب.... خُـ -»

 «.دونی می رو چیهمه تو میره،می پیششه سایه که آدمی و بینممی رو هالعنتی

 هایچشم دیدن با جوان مرد. کند او به بزرگی کمک هایشچشم با توانستمی دختر این

 و سر به دستی مناسب، ایجمله نکردن پیدا از معذب و کشیده عقب را ودخ دختر کنجکاو

 .کشدمی گردنش

 ... خب من، -

 !بشم گم و برم که گفتی و زدی داد سرم تو! شد؟ عوض نظرت یهویی انقدر چرا -

 !کنم کمک بهت خواستممی چون -

 !چی؟ -

 باشه کسی درون سایه اگه رن،میمی باشن داشته سایه که اونایی گفتی تو... یعنی... یعنی -

 یه اون بود، درونش سایه دیدی؛ تو که آموزیدانش اون. میرهمی همیشه از ترسریع فرد اون

 که؟ دونیمی کرد، پرت بومپشت از رو خودش بعد ساعت

 ...ربطی چه ولی دونم؛می -

 یم؟بگیر رو بد اتفاقات همه این جلوی تا بکنیم کاری یه باید کنینمی فکر پس -

 !چی؟ یعنی -

 کسی درون رو ایسایه دوباره اگه بعد و هامچشم جلوی درست باشی، من نزدیک خواممی -

 باشه؟! شدی؟ متوجه بگو، من به فوری دیدی

 تنش و گرفته فرا خشم از موجی را هایشچشم خیزد،می پا به جوان دختر درون اعظیم طوفانی

 .شودمی منقبض جوان مرد قدرتمند هایدست زیر

 باشه؟ -

 :غردمی لب زیر
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 !گرفته شوخیت تو! ـوضی*عـ -

 !چی؟ -

 گفتی بهم تو و هستم کی من گفتم بهت بارها که درصورتی کردی، رفتار هاغریبه مثل باهام -

 فکر بدی؟ نجات رو مردم جون خوایمی! لعنتی تا،... تا باشم کنارت خوایمی حاال! گمشو

 ! طرفی؟ احمق یه با کردی

 را هایشچشم. شودمی منتهی خشمگین فریادی به و شده بلندتر و بلند صدایش ههرلحظ

 که قدمی هر با تفاوت همه این از متعجب کارلوس و بود گرفته بر در کنندهخیره و عجیب برقی

 .رفتمی ترعقب و عقب آمد،می جلو جوان دختر

 ! شد؟ مرگت چه! تو هی -

  

... پس نه؟ هستم؟ مولتال یمدرسه توی آفتابی عینک اب دختربچه همون من دونستیمی تو -

 کردی؟ فراموش رو چیهمه که کردی تظاهر مدت همهاین چرا پس

 :پیچدمی بامپشت ساکت یمحوطه در کارلوس خشمگین صدای

. رفت یادم از چیهمه شکافت رو سرم لعنتی گلوله اون وقتی دادم، دست از رو محافظه من -

 !دختر؟ چته تو. زنیمی حرف چی یدرباره ریدا االن فهممنمی

 او و آمده باال دخترک گلوی تا بغض. شوندمی خیره یکدیگر چشمان به حرفبی دو هر ایلحظه

 .دهد نشان نفوذناپذیر و محکم را خود تا کردمی سعی

 !سخته؟ برات این بمون، من کنار فقط و دختر کن فراموش رو افتاده االن تا که اتفاقی هر -

 !نمیاد؟ یادت چیزی واقعاً -

 باشه؟ بمون، کنارم و کن درکم لطفاً پس خالیه، خالیِ ذهنم هیچی، -

 :کندمی زمزمه رفت،می خاموشی به رو که صدایی و کرده بغض ژانت

 .نمیشه خوام،نمی نه، -

 .شودمی ظریفش مچِ بند کارلوس هایدست گذارد،می قدم که خانه سمتبه

 تونی؟نمی چرا چیه؟ دلیلش یشه؟نم که چی یعنی -
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 .شکندمی را جوان دختر بغض خشمگینش نگاه و فریاد صدای

 .بود من تقصیر همش همش، -

 شده؟ چی چی؟ -

 رو خودم اگه... اگه! بمیری بود نزدیک تو... تو. اومد سرت بال اون که... که بود خاطرمنبه -

 گرفته گروگان مرد اون جای به تو بدم، نجات رو مردم زندگی تونممی که زدمنمی گول

 ...ماجرایی همچین وارد رو تو دوباره تونممی چطور! مُردینمی تقریباً و شدینمی

 .میگم واقعاً خوبه، حالم من دختر، باش آروم! هیهیهی -

 .نشیندمی دخترک هایگونه روی اشک

 .کنم امتحان رو کسی دادن نجات خوامنمی دیگه وقتهیچ -

 .افتهنمی اتفاقی هیچ کن، گوش من حرف به و دختر کن تموم رو زدنحرف ههماین -

 او دستان میان از محکم را مچش کرد،می تحمل ظریفش تنِ که فشاری همهآن از خسته ژانت

 .شودمی اشخانه راهی خشمگین فریادی با و کشیده بیرون

 .بردار سرم از دست کنم؛نمی رو کاراین نه، گفتم -

 دهدمی اجازه هایشاشک به و شودمی آوار زمین روی بر پنجره کنار شد، کوبیده که هخان درب

 با باید دانستنمی و کرده گیر متفاوت احساس دو میان. کنند خیس را داغش صورت مهابابی

 !کند کارچه اشلعنتی خود

*** 

 .کرده برداشت کارتم از زیاد دوباره زنم -

 و گذاشته میز روی را سرش که کارلوس جز و بود ناهار ساعتِ. بود همیشه از ترآرام دفتر

 دو خوردن از بعد بوتزاتی. نداشت حضور دفتر در دیگر کسی بودند، خواب خمـارِ هایشچشم

 . شودمی دفتر وارد دست در نامه طبیعی، میوهآب از پر لیوان یک و همبرگر

 ...دیگه چیه این! کنهمی خرج حقوقم از بیشتر همیشه زن این -

 خورد،می چشمش به که رقمی اولین کند،می باز را تاشده یبرگه و بریده را سفیدرنگ پاکت

 .ماندمی باز تعجب از دهانش و اندازدمی تقال به را ذهنش



 

 

170 

 

  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 ؟!کردم رانندگی زیاد سرعت با کِی من! دالر 120! چی؟ -

 «فیکترا نقض». کردمی خودنمایی بولدشده ینوشته روی رنگقرمز مهر

 اشداشتنیدوست ماشین با هم آن زیاد سرعت بر مبنی چیزی کمتر گشتمی هرچه ذهنش در

 .کردمی پیدا

 ! مِی تقاطع اکتبر، چهارده -

  

 که صدایی با ناباور و خاراندمی را سرش اشاره انگشت با زدهحیرت شود،می گرد هایشچشم

 :گویدمی بود، محفوظ آن در خفته فریادی

 !کشیمی رو آدم لعنتی توئه... تو... تو! کارلوس آه، چیه؟ دیگه این! ومتر؟کیل 140 -

 شده هموار دلش روی بر دنیا هایحرص تمام که بیندمی را مالک اسم زمانی کنجکاوش نگاهِ

 رفته را سرعتی چنین اشداشتنیدوست چرخ چهار آن با شدمی باورش داشت کمکم! بود

 .است

! بودی احمق و خرابکله هم بشی مجروح اینکه از قبل حتی تو ارلوس،ک توئه مال نامه این -

 !مرد بشی خالص خودت دست از خواستیمی کنم فکر ؟140 سرعت

 خیالبی و دهدمی تکیه صندلی پشتی به و کشانده عقب را خود تحرکیبی از خسته کارلوس

 .گیردمی او از را برگه ت،دس درازکردنِ با و دوخته او به را خمارش نگاهِ همکارش، غرغرهای

 !ببینم کن صبر... لحظهیه! دادی؟می مسابقه داشتی مگه -

 که هاییچشم با. شودمی کشیده گذشته به ذهنش و نشیندمی جوان مرد روی سخت نگاهش

 دیوارِ روی بر قابی متمرکز و شودمی جاگیر اشصندلی روی بر شده خطی و ریز شدتبه

 .شودمی کارلوس سرپشت

 شلیک بهت خرید مرکز تو که روزیه همون... هی مِی؟ تقاطع! اکتبر چهارده نوشته برگه رو -

 !شد

 چی؟ -
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 مرکز و مِی تقاطع... اما بیاری؛ رو مرد اون مادرِ تا رفتی تو موقعهمون عصر، 6:20! خودشه -

 با خرید، زمرک بری خواستیمی وقتی چرا تو... تو! داره فرق هم با درجه 180 مسیراشون خرید

 !رفتی؟ رو جهت خالف زیادی سرعت همچین

 را لبش کنار شست یگوشه با همکارش نامفهومِ و عجیب های حرف به توجهبی کارلوس

 و مشکی شلوارهای و کت با جوان نسبتاً مرد دو. شودمی خیره غریبه مردِ دو ورود به و خارانده

 .گذراندندمی نظر از را دفتر کنجکاو که نافذ هاییچشم با تیره خاکستریِ دیگری

 .ببخشید -

 .کندمی نگاه واردتازه مرد دو به و گرفته کارلوس خیالبی صورت از را نگاهش بوتزاتی

 کنم؟ کمکتون تونممی چطور -

 کارلوس و بوتزاتی چشمان پیش را نشانش آید،می جلوتر قدمی پوشمشکی جوانِ نسبتاً مردِ

 :کندمی باز لب خشن کمی و دورگه صدایی با و درآورده حرکت به

 هستن؟ اینجا رِینیز کارلوس کاراگاه هستیم، سونگجو پلیس ایستگاه از ما -

 و کارلوس سمتبه را نگاهشان نیز غریبه دو شود،می کشیده کارلوس سمتبه که بوتزاتی نگاه

 .کشانندمی خیالشبی نگاه

 محبوس غریبه فرد دو با اتاق در که او به عصبی و ـنه*سیـبهدست برگمن و کنجکاو بوتزاتی

 :زندمی پچ آرامیبه بوتزاتی. کنندمی نگاه بود، شده

 دارن؟ کارشچی نیست معلوم -

 .خوانمی کمکی نیروی ایدیگه یپرونده برای بازم شاید -

 !باشه کاری همچین برای نکنم فکر -

 !میاد خوشم مرد این از داره تازه من باشه؛ نیفتاده دردسر به امیدوارم -

*** 

 شناسیش؟نمی واقعاً -

 معمولی هایچشم. شودمی خیره بود، قطوری یپرونده یزمینه پیش که رویشروبه عکس به

 3 موهای و داشت قوص کمی که بینی و خطی و حالتبی لبانی داشت، روشنی و ریز نسبتاً
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 الغراندامی و ظریف نسبتاً یمرد کل در. کردندمی خودنمایی گندمگون قابی در همگی که سانتی

 .خوردمی چشم به

 هست؟ کی مرد این ندیدمش، تاحاال نه، -

 با تا کشاندمی کارلوس سمتبه کمی میز روی از را خود تیلور، هری یپرونده بازرس پاپ، فِرِرد

 حال در جوان مرد سردِ چشمانِ روی تیز نگاهش. بگیرد نظر زیر را او حاالت مستقیم نگاهی

 .بود آمدورفت

 شب. کرده شکلیک بهتون بودید، گروگان شما وقتی که کماندویی تیلور، هری مرد این -

 و بیمارستانه توی هم االن و داشته خودکشی قصد و کرده روشن ذغال ماشینش توی گذشته

 ... مراقب دو و بیهوشه

 کرده؟ شلیک کارلوس به او شود،می خیره مرد دهان به شوکه کارلوس

 !باشه؟ داده انجام رو کاراین باید راچ اون -

 بیشتر، هایبررسی با مطمئناً ولی نیاوردیم؛ دستبه ایموجه و مشخص دلیل حاضر حال در -

 هم هااون و شده داده ارجاع انضباطی کمیته به پرونده این. کرد خواهیم کشف بیشتری جزئیات

 طورهمین. بگیره قرار شدیدی رفشا تحت شده باعث که کردند اعمال انضباطی شدید رفتارِ

 یهمه که اینه بر فرضمون کرده، چندان دو رو خرابش حالِ کرده فوت تازگی به که همسرش

 .بدیم ادامه تحقیقاتمون به باید ما حالهربه بوده، شدیدش اقدام این دلیل هااین

 چیه؟ من به ربطش حاضر حال در اما و نشده تموم کارش هنوز پس درسته، -

 در لیزروار نگاهش که حینی و رودمی پس کمی مقابلش مرد یزدهیخ چشمانِ از متعجب دفِرِ

 :دهدمی ادامه است، چرخش حال

 .بوده ثانیه 10 حد در تماس رِینیز، آقای بودید شما زده زنگ بهش که کسی آخرین -

 !من؟ -

 بپرسم خواممی اما ه؛باش شده ردوبدل حرفی نکنم فکر شده، معین زمان به توجه با شما، بله -

 خیر؟ یا بودید کرده مالقات رو اون شما اتفاق یا تماس این از قبل که
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 موهای به دستی و مالدمی را هایشچشم کمی مرد، هایحرف پردازش از ناتوان و گیج کارلوس

 !است ندیده را مرد این هیچ گفت االن که او. کشدمی حالتشخوش

 تونمنمی دارم که شرایطی به توجه با البته! ندیدمش عمرم تو تاحاال نکنم، فکر البته! نه -

 چنین من کنه،می یاری ذهنم که جایی تا ولی کنم؛ ییدٔ  تا رو جمله این صددرصد طوربه

 !ندیدم حالتابه رو ایچهره

 بود گرفته بر در را نازکش هایلب که تبسمی با کارلوس کسل و حوصلهبی صورت دیدن با مرد

 :شودمی دبلن جا از

 .بگیرید تماس ما با اومد یادتون چیزی اگه لطفاً باشه، کافی امروز برای کنم فکر -

 مردِ به توجهبی کارلوس. گیردمی بر در را بازرسی اتاقکِ فضای ناآشنایی گوشی زنگ صدای

 عنوانبه سری دیگری مرد کنجکاو نگاهِ به رو داد،می جواب را گوشی که پوشخاکستری

 .دهدمی تکان هایشحرف ییدٔ  تا

 .جناب کنممی رو کاراین حتماً -

 .قربان اومده بهوش تیلور هری -

*** 

 رنگِ و کوتاه موهای. کندمی نگاه شد، خارج کوچه از دو با که آشنانیمه قامتی و شده باز در به

 یشهاـوندی*لـ و مورنگی زن آن با که بود وقت خیلی. بود مانده خاطرش در داشت که خاصی

. برود اشخانه از که بود گفته محکم و شده خیره پرآبش هایچشم به آخر بار نداشت، کاری

 کند،می جلب را اشتوجه ناآشنایی صدای. شودمی سرسبز حیاطِ وارد و زندمی پلک عصبی

 حیاط یگوشه در. داردبرمی قدم سمت همان به آمد؛می حیاط چپ سمت از ناهنجار آوای

 در و خوردمی پله دوازده یا ده حدود رفتنش پایین برای و داشت قرار تاریکی و تنگ راهروی

 و نیامده سمت این به حالتابه. بود زدن چشمک حال در رنگسرخ چراغی تاریکی انتهای

 چراغِ و آهنی درب به و کرده رد دوتادوتا را هاپله. دارد قرار اینجا در چیزی چه دانستنمی

 بود، پخش حال در که بدی آوای از هایشچشم کنار. بود جا همین از صدا رسد،می زنچشمک

 .کشدمی زنچشمک چراغ و در به دستی. خوردمی چین
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 !کجاست؟ دیگه اینجا -

 میان از تا رودمی ترنزدیک صورتش. بود شده نصب درب روی رنگیسیاه و کوچک یصفحه

. بود زوزه حال در هشداروار همچنان صدا .کند تماشا را درب پشت بتواند واردایره و ریز نقاط

 با آهنین درب و گرفته بر در را هایشچشم یعنبیه سبزرنگ نوری هایشپازدنودست میان

 .شودمی خاموش صدا و شده باز کوتاهی یتقه

 و سرد اتاقک درون به پا کنجکاو و شودمی خیره بود، شده باز آخر تا که درب به متعجب

 و ریز هاینوشته با هاییقاب و روزنامه را کوچک اتاقک دیوارِ چهار. اردگذمی تاریکنیمه

 و مانیتور و کیس آن روی بر که بود دیوار یگوشه کوچکی و چوبی میز بود، گرفته بر در درشت

 .گذراندمی نظر از دانهدانه را هانوشته. داشت قرار برگه ایدسته

 !کرده جمع جااین رو دنیا هایروزنامه تمام کنم فکر -

 و خاموش باریک لحظه چند سوختهنیمه چراغ و بود پوشانده را زمین ایپوسیده و رنگی فرش

 رنگی و قدیمی ویتی. ماندمی ثابت دیوار یگوشه کوچک ویتی روی نگاهش. شدمی روشن

 و دهدمی جای ویتی درون انگشت سر با را نوار. بود شده گذاشته کار درونش نصفه نواری که

 . گیردمی بر در برفک را ویتی رنگیِ یصفحه

 اهمیتبی. پردمی جا از بلند صدای با که شده خیره ویتی وسفیدسیاه یصفحه به لحظه چند

 دیوانه کارلوسِ نیست معلوم. افتدمی راه خانه سمتبه و شده خارج اتاقک از روشن ویِتی به

 !کردمی چه مخروبه اتاقک این در

 صورتش و سر به دستی باریک لحظه چند آشفته ذهنی با و نشسته رنگشتیره هایراحتی روی

 خودنمایی قبل لحظات از سفیدتر صورتش و آمده چشمانش پیش تا آشفته موهایش. کشدمی

 . کردمی

 شد؟ چی -

 نگاهش منتظر پایانبی گودالی با چشم جفت دو دوزد،می روبهرو به را خمارش هایچشم

 .پردمی بیرون هایشلب میان از بلندی «آخ» و کشدمی تیر گردنش .کردندمی

 !کرد خُرد رو بزرگی اون به گلدون چطور دونمنمی لعنتی یگربه! اینجایید اوه -
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 !ایخسته -

 از رنجورتر و ضعیف که را او و ایستاده تخت کنار وقتی شود،می کشیده پیش ساعتی به ذهنش

 .بود دیده هایشعکس

 بود؟ کرده شلیک کارلوس به او. چرخیدمی تخت روی بر خوابیده مرد روی نجکاوشک نگاهِ

. شودمی جاگیر نگاهش قابِ در ملتمس رنگِعسلی جفت یک و برداشتهترک و خشک هایلب

 .شودمی نزدیک تخت یلبه به بیمار مرد هایچشم التماسِ به توجهبی کارلوس

 ببینی؟ رو من خواستیمی چرا -

 .بود گرفته بر در آشکار لرزشی را هایشلب و رسیدمی گوش به ضعیف و دارخش صدایش

 .سفمٔ  متا -

 ! چی؟ -

  

 یقفسه درد، با و پوشانده خونین هایرگه را هایشچشم بود، شده تراشیده ته از بیمار موهای

 .بود خوابیده مرد صدای در تلخ بغضی. شدمی پایین و باال اشـنه*سیـ

 .نداشتم انتخابی... من اما م؛شرمنده کردم که کاری از چون بکشم؛ رو ودمخ خواستممی -

 جانِ از کلمه، هر با که انگار کرد،می ادا دردناک و کشیده را کلمات و کشیدمی نفس سختیبه

 هری هایلب کنار تا را سرش و شودمی جیببهدست کنجکاو کارلوس. شدمی کاسته مرد

 :کندمی مزمهز آهسته و آوردمی پایین

 چیه؟ منظورت -

 .بدم انجام رو کاراین... که بودم مجبور... من -

 !چی؟ یعنی -

 !نبود تصادفی... اون... اون جراحتت -

 سخت و سفت کارلوس نگاه. رفتمی خرابی به رو حالش هرلحظه و زدمی حرف وارناله مرد

 !گفت؟می چه او. چرخیدمی مرد نزار یچهره روی

 ...بشه موفق... اینکه از قبل. بکشه رو تو که کنهمی سعی... ازمب... اون -
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 را دستش دو هر. آیدمی بیرون اشـنه*سیـ از «آه» کالفی و خسته کند،می باز را هایشچشم

 نورهای تنها را پذیرایی فضای. شودمی خیره خانه سقفِ به و داده قرار راحتی پشتیِ روی

 .بود گرفته بر در را طرافشا خاصی بوی و کرده روشن هالوژن

 !کشیمی درد داری تو مرد؟ شد چی گفتم -

 را دورش پرستارها و بود دادنجان حال در بیمار مردِ که افتدمی ایلحظه یاد صدا به توجهبی

 را بود دیده آنچه هر حوصلهبی. بود رفته فرو خبریبی عالم در دیگر تزریقی با باز و بودند گرفته

 .کندمی بازگو خالصه طوربه

 پشت هدفی باید طوراین پس! نشده؟ کشته تصادفی پسر این که میگی تو یعنی -

 .باشه شدنشکشته

 !نکرده خودگذشتگی از کسی جون نجات برای یعنی این، از ترمهم و -

 :دهدمی تکان را سرش ییدٔ  تا با و جودمی را هایشلب کارلوس

 .بشه کشته ساعت اون در و روز اون بوده قرار هرصورتدر اون درسته، -

 :زندمی لب تمرکز سرِ از هاییاخم با. کندمی درگیر را ذهنش فکری

 این باید چطور من... اما خوبه؛. نشده کشته احمق دخترِ اون خاطربه اون یعنی این و درسته -

 رو قتل دستور کسی اینکه گفتن با و تیراندازد تک پیش ببرمش اگه! بدم؟ توضیح براش رو

 ...توضیح چطور باید کنه،می پیچیده کمی رو اوضاع کرده، صادر

 «مِی تقاطع» پیچدمی گوشش در آشنایی صدای

 مرکز و مِی تقاطع اما بیاری؛ رو مرد اون مادرِ تا رفتی تو موقعهمون عصر، 6:20! خودشه -»

 «!داره فرق هم با درجه 180 مسیراشون خرید

 رویش بر شدهحک هاینوشته به و کشیده بیرون کتش جیب زا را شدهمچاله یبرگه سرعتبه

 .شودمی خیره

 بیست و کرده ترک 6:00 ساعت رو پلیس ایستگاه اون که بود روز همون اکتبر، چهارده -

 .کنهمی دریافت سرعت یجریمه برگه مِی تقاطع بعدش دقیقه

 !بیندازد راه به فانیطو جنگی است قرار دستش در گوشیِ با که انگار و گرفته پایین سر
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 که خرید مرکز مخالف مسیر در دقیقاً داره، قرار پلیس ایستگاه جنوب سمت اونجا... یعنی این -

 .هست پلیس ایستگاه شمال در

 !مُرد و شد شلیک بهش 7 ساعت سٔ  را و نرفته خرید مرکز به ساعت اون تو پسر این یعنی -

 :زندمی پچ گوشش زیر گرزمزمه و بم صدای

 !کنی چک رو اطراف اون هایدوربین ایدب -

 از. آورد نخواهد دوام فردا تا کنجکاوی همه این با. کندمی نگاه دستشخوش مچی ساعت به

 .گیردمی خیز درب سمتبه و پریده راحتی روی

 .نکنی درست دردسر باش مراقب -

 وندر و کشیده حالتشخوش موهای به دستی شود،می ظاهر هایشلب روی نیشخندی

 .شودمی روشن چلچراغ رنگششب هایچشم

 ! دردسرم خودِ من -

  

 را بیرون آن یزنده تصاویر از قسمتی هرکدام و بود بزرگ و کوچک مانیتورهای از پر اتاقک

 شلوار با که کرواتی و MT مارک هایکاله و روشن آبیِ هایروپوش با مرد چند. دادندمی نشان

 تصاویرِ و صفحات به تمرکزشان تمام و نشسته میزها پشت بودند، کرده ست رنگشانمشکی

 آن از یکی با کار مشغول دقت با که مردجوان به و داده تکیه میزها از یکی به. بود آنالین

 فرم در که اشورزیده و فرم رو هیکل آن با جوان مرد. کندمی نگاه بود، LED مانیتورهای

 !کنترل مورٔ  ما تا داشت شباهت بادیگارد یک به بیشتر بود، نمایان خوبیبه اشکاری

 عصر؟ 7 تا 5 ساعت از گفتی -

 .آره -

 ؟ 66M6900 گفتی -

 .درسته -
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 نگاه را هاماشین پالک دقیق و بـرده فرو مانیتور در سر گرفت که ایییدیهٔ  تا با جوان مرد

. شودمی ظاهر اصلی ساختمان پیچ در رنگیسیاه پیکرِغول و بلندشاسی ماشین. کندمی

 .روندمی رژه چشمانش پیش آشنا هایشماره

 .کردم پیدا رو خواستیمی که چیزی کنم فکر ایناهاش، -

 باالرفتن حین و ایستدمی قسمتی پارکینگ یمحوطه در چرخیدن دور یک از پس ماشین

 .شودمی باز راننده سمت درِ ماشین، هایشیشه

 !نیستی؟ تو این اوه، -

 یصفحه روی بر بود خوابیده سرش روی که موهایی و روشن رنگِ سویشرت با آشنا قامتی

 و زندمی حرف او با کمی و دودمی راهنما مورٔ  ما سمتبه جوان مرد. شودمی ظاهر مانیتور

 .شودمی خارج صفحه از سپس

 .دار نگه دار، نگه -

 دوربین کادر از کارلوس که را سمتی اشاره انگشت با کارلوس. ماندمی ثابت صفحه روی فیلم

 .کندمی اشاره بود، شده خارج

 طرفیه؟ این خرید مرکز یعنی این -

 :دهدمی پاسخ و داده نشان را مخالف جهت مورٔ  ما

 .میره هتل سمتبه کردید اشاره شما که سمتی طرفه، این خرید مرکز نه؛ -

 !هتل؟ -

 .هتل بله، -

 تیر سرش ناگهان. هتل به ترفمی داشت اون! هتل؟ زند،می پرسه نام هتل اطراف ذهنش

 جان ذهنش در رنگکِرِم و بلند دیوارهای با روشننیمه محیطی در آشنا ایچهره کشد،می

 .گیردمی

 هایلبه با رنگ همان به فرشی و قرمز هاییچراغ و ایقهوه-کِرِم درهای از پر راهرویی

 فرو درهم که هاییاخم و رناباو ایچهره با مردی که بود گذر حال در. سفیدرنگ یشدهبافته
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 دنبال به را اتاق به اتاق اوست، درونِ که دنیایی خیالبی او و کندمی گذر کنارش از بودند رفته

 !کردمی وجوجست لعنتی آن

 با او و بود بازنده دنبال روشننیمه راهروی آن در بود، خودش! درسته. کندمی اخم ناباور

 .بود کرده عبور کناری از دهزیخ چشمانی و پریدهرنگ ایچهره

 .کندمی مانیتور صفحه به ایاشاره اندازد،می کنارش مرد یچهره به نگاهی

 کنم؟ پیداش باید کجا راهنما، مورٔ  ما همین مرد، این -

*** 

 و بسته سرش باالی کش با را بلندش موهای. کندمی اشدستپاچه کمی اشگوشی زنگ صدای

 که حینی. بود رفتن بیرون برای آماده سفیدش دستی یفک و رنگآبی شلواری و کت با

 قرار هایشچشم روی را آفتابی عینک دیگرش دست با برد،می گوشش سمتبه را اشگوشی

 .شودمی خم اسپرتش هایکفش پوشیدن برای و دهدمی

 بله؟ -

 .منتظرتم اونجا من بیای، فرستممی برات که آدرسی به بهتره -

 خودنمایی صفحه روی «K.K.R» نام کند،می نگاه گوشی روی یهشمار به متعجب ژانت

 .کردمی

 ! رِینیز؟ کاراگاه -

  

 :غردمی حوصلهبی کارلوس

 .بگم بهت چیزی باید بیفت، راه االن همین -

 یصفحه روی بعد ایثانیه که پیامی به جوان مرد خشنِ تُن از متعجب ژانت گوشی قطع با

 !است دیوانه مرد این. شودمی خیره شود،می نمایان گوشی

 روی جوان زوج چند و شدمی پخش مالیمی آهنگ بود، زیبا و کالسیک رستوران فضای

 قرار اشقهوه فنجانِ دور را دستش. بودند شده جاگیر پایین یطبقه مشکیِ-قرمز هایصندلی

 دانستنمی را آمدنش دلیل هنوز. شودمی خیره غریبه مرد و کارلوس به متعجب و متفکر و داده
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 و معذب کمی روازاین گذراند؛می نظر از را دختر تنِ اینچ به اینچ نگاهش نیز غریبه مردِ و

 .بزند را حرفش ممکن صدای تُن بهترین با کندمی سعی و برگشته کارلوس سمتبه عصبی

 ! داری کار رو من گفتی -

 کنار مرد به ایاشاره. کندیم دختر هایکنجکاوی یحواله نیشخندی ـنه*سیـبهدست کارلوس

 :گویدمی محکم و کرده دستش

 .کنی بازگو هم خانم این برای رو گفتی من به که چیزهایی بهتره -

 تیپِخوش بازرس برای احترام با بود نشسته هایشلب روی که تبسمی با همراه جوان مرد

 :دهدمی تکان سر کنارش

 .حتماً -

 .دوزدمی دختر چشمان به را رنگشآبی نگاه

 من از و داد پول من به مقدار یه رِینیز آقای گرفت، صورت گیریگروگان اون که روزی -

 کنم؛ راهنمایی سئون پلیس پاسگاه جنایی تیم به جایی از رو آلزایمری پیرزنِ یه که خواست

 خوبیبه رو کارم حتماً که کرد کیدٔ  تا چندبار و داشت ضروری کار یه هتل توی خودش چون

 .بودن عصبی و دستپاچه خیلی ایشون دوید، هتل سمتبه بعد و بدم مانجا

 !هتل! چی؟ -

 را هایششقیقه و داده تکیه صندلی به. خوردمی چرخ سرش در که دردی با ژانت مرد، رفتن با

 .مالدمی

 خوای؟می دیگه یکی کرد؛ یخ تقهوه -

 زد،می سرخی به که نگاهی با و کرده باز را هایشچشم کارلوس، الٔ  سو به توجهبی ژانت

 :زندمی لب آهسته

 هتل؟ رفتی تو! کردی؟می کارچی اونجا تو! گفتمی چی اون -

 :دهدمی پاسخ خیالبی کارلوس

 .نمیاد یادم! دونمنمی -
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 تو و ببره پلیس ایستگاه به رو مرد اون مادر که خواستی پارکینگ مسئول از که میگی تو یعنی -

 افتادی؟ فراری سربازِ اون گیر تفاقیا هتل از بیرون راهت

 جنایت صحنه سر من هرحالبه دادینمی نجات رو یارو اون جون روز اون اگه حتی درسته، -

 !میدی آزار رو خودت داری بیخود فقط تو افتاد؛می اتفاق اون و گرفتممی قرار

 جانش در که شیآت و یادآوری با. زندمی جرقه ژانت یآشفته ذهن پس در شدهخاک خاکستری

 .شودمی سرازیر کولش و سر از عرق شودمی روشن

 !انداخت چیزی یه یاد رو من فقط... فقط این -

 !دونی؟می چیزی تو -

 کمی و متفکر کند،می استشمام اطرافش از را ترس بوی. شودمی خیره اینقطه به ژانت نگاه

 :کندمی زمزمه ترسیده

 !شنیدم تفنگ یه شلیک از بیشتر من... من... دیدم رو یارو او یسایه... یسایه وقتی -

 تا را قربانی مغز و شده رد کنارش از سرعت با تیر خورد،می چرخ محوش دیدهای در ذهنش

 :زندمی لب لرزان. شکافدمی استخوان مغزِ

 به نگاهم من... من... و شنیدم زمانهم رو هااون کنم فکر. بود شلیک صدای دوتا آره،آره -

! بود شده روان پاهام پشت از خون که دیدم من اما... اما بود؛ افتاده زمین روی که بود قربانی

 ...یعنی این

 با و داده فرو را دهانش آب سختیبه. شودمی کشیده کارلوس کنجکاو صورتِ سمتبه نگاهش

 :دهدمی ادامه بود، شده گرفتارش که لکنتی

 !بودی من سرِپشت تو... تو... تو... یعنی -

 بیارم، پاسگاه به رو مرد اون مادر تا دادم پیشنهاد اینکه خاطربه اگه گفتی تو که جورهمون -

  نیستی؟ موافق! من نه بشه شلیک بهش که باشه کسی باید پارکینگ مسئول اون خوردم، گلوله

  

 .بود شده اشخیره حرفبی ژانت

 .زدمی حرف تو با داشت پیش حظهل چند تا و سالمه پارکینک مسئول که بینیمی اما -
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 هم روی پلک کسل کمی شودمی باعث و پیچدمی گوشش در ژانت یکردهبغض صدای

 !بود شده روان هایشاشک دختر این باز. بگذارد

 . دیدی آسیب که منه تقصیر که کردممی فکر من اما -

 دیگه پیرش مادر و بود همرد یارو اون االن بودی نکرده کمک تو اگه! بیا خودت به کمی دختر -

 تو. کنهمی زندگی مادرش کنار خوبیبه داره اون و دادی نجات رو جونش تو. نداشت رو کسی

 .کن نگاه من به... ژانت. دختر بود عالی کارت

 بود صورتش پهنای به کارلوس لبخندِ. آیدمی باال سیاهش چشمان تا جوان دختر پراشک نگاه

 .دزمی برق هایشچشم یتیره و

 آموزدانش پسر اون. ایستادم تو رویروبه درست سالم و زنده من ژانت، نمُرد کسهیچ اونجا -

 شخانواده پیش االن احتماالً شدی،نمی خیالشبی جوراین اگه یادته؟ رو بود درونش سایه که

... نتژا! بگو من به تنها و نترس دیدی ایسایه هر... و باش من کنار بعد به االن از پس بود؛

 !کنی تکرار دوباره رو اشتباه یک که بدی اجازه خودت به نباید

 برقی را زیبایش نگاهِ و شده خیره مقابلش مرد هایچشم در ناشناخته احساسی از لبریز ژانت

 :زندمی لب آهستگی به بود، گرفته بر در کنندهخیره

 !بمیری بود نزدیک که نبودم من دلیلش که حالمخوش -

*** 

 گوشیِ کنار دیوانه مردک. نشیندمی توماس روی عصبی نگاهش و ماندمی باز حرکت زا دستش

 .شوندنمی را صدایش انگار و نشسته تلفن

 .بده جواب رو لعنتی اون مَرد، -

 دستپاچه بوتزاتی غرشِ با. چرخیدمی رویشروبه مانیتور یصفحه حولِ توماس متفکر نگاه

 :کندمی زمزمه زدهخجالت و شده خم گوشی سمتبه

 .قربان... الو نیست، اینجا حواسم قربان، سفمٔ  متا اوه، -

 صدای. بود نداده انجام حرکتی کردنشدرست برای کسی و شده خراب دستگاه که بود مدتی

 .شدمی اکو دفتر ساکتِ فضای در برگمن
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 توماس؟ چطوری -

 .قربان ممنون -

 هیندالد؟ رزا حسابِ کردی؟ بررسی رو خواستم ازت دفعه اون که چیزی -

 .خوردمی چرخ بود،، فریزشده قربانی نام به که حسابی دو روی توماس نگاهِ

 منتقل حسابش به ایوجه هیچ اما کردم؛ پیگیری را رزاهیندالد هایحساب تمامی قربان، بله -

 .نشده

 دو اون باز اگه. باشه کارلوس به حواست توماس، گیرممی تماس باهات بعداً خب،خیله واقعاً؟ -

 .باش همراهش حتماً اومدن مورٔ  ما

 .قربان چشم -

 دفتر دیروز. فشاردمی گاز روی پا و نشسته سفیدرنگش اتومبیلِ پشت برگمن تماس قطع با

 یک جز نبود دفتر در خاصی چیز. بود گرفته اوشاکان ادوین از را فریزشده قربانیِ خاطراتِ

 ایمحله آدرس یک و شرکت کارت یک و «دالر لیونمی یک وجه» ینوشته و جدا رنگیِ یصفحه

 هم به را شهر دو که پلی و اتوبانِ  کنار بزرگِ و سبزرنگ تابلوی از! آمدمی آشنا کمی برایش که

 «.آمدید خوش سوئیندون به». گذردمی کرد،می متصل

 از که یرنگ هایلباس و کوچک هایحیاط و آجری هایخانه با قدیمی حدی تا و آرام ایمحله

 خرابه یک به بیشتر که ایخانه جلوی و کرده عبور کوچه سرپایینی از. بودند آویزان رخت بند

 از که حینی و اندازدمی دستش در دفتر به نگاهی. کندمی پارک را اتومبیل داشت، شباهت

 :کندمی زمزمه لب زیر شودمی پیاده ماشین

 !کرده؟ مالقات رو کی اینجا اون باشه، اینجا باید -

 گاه و سیمانی هایخانه از. رفتمی پیاده باید را راه مابقی روازاین بود؛ باریک و تنگ کوچه

 مطلق سکوت در محله. بودند رفته بین از و کنده زمان مرور اثر بر هاآسفالت. کندمی عبور آجری

 دقت با را اطراف تیزبینش هایچشم. رسیدنمی گوش به صدایی ترینکوچک و رفته فرو

 !خواست؟می چه قدیمی و عجیب یمحله چنین در و اینجا هیندالد رزا کاوید،می
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 با طبقه دو ایخانه. ماندمی ثابت قسمتی رو نگاهش لیزر که بردمی سر به افکار همین در

 دوربینی. دادمی آن قدمت از نشان اششکسته هایآجر که دیواری و ورورفتهرنگ هایپنجره

 کمی هایشلب. کردمی خودنمایی کدر هایپنجره همان از یکی نزدیکی رد و آجرها میان

 !رفتمی قدیمی دوست یک دیدار به باید زنند،می برق چشمانش و آیندمی باال سمتبه

 شده؟ وقت چند -

 اشقدیمی یار نثار تنگیدل از حاکی لبخندی هایش،چشم کردن ریز و سر خاراندن با برگمن

 .کندمی

 سالی 20 نزدیک کنم فکر شدم، منتقل بورنموث شهر تو پاسگاه یه به اشتاین مُردن از بعد -

 .باشه شده

 !سال؟ 20 -

 !کنم فکر -

 را اشقدیمی همراه و دوست و رانده عقب به دستش یپنجه با را اشجوگندمی موهای مرد

 حسرت و تنگیلد از پر رنگ،تیره هایمبل روی بر نشستن حین. کندمی هدایت هامبل سمتبه

 :دهدمی پاسخ کالمش در

 .مَرد کردی تغییر خیلی! شناختمتنمی مطمئناً دیدمتمی خیابون توی اگه -

 طوره؟این واقعاً -

 .دیگه میاره آدم سرِ زندگی که بالییه این بودی، ساده خیلی قبالً -

 گذر به که هاستسال. خنددمی آرام و کشدمی اششدهسفید موهای به دستی لبخند با برگمن

 این مردم میان در جایک را احساساتش یهمه رفت شهر این از وقتی. بود نداده اهمیت زمان

 .کرد بورنموث راهی را پوچش خودِ سپس و کرد دفن شهر

 زیادی زمان گذر از بعد کنم فکر جذابیت؟ همه اون کو کردی، تغییر زیاد خیلی هم تو مرد، هی -

 !رفتی آب

 .کنهمی شکسته رو هاهرهچ زمان اثر -

 .شدم حالخوش خیلی شنیدم رو خبرش وقتی. مبارک تدرجه ترفیعِ راستی، -
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 ...راستی. ترمجوون همه از من پست این تو بازم ولی بابا؛ نیست چیزی اوه، -

 به آمدن از اشقدیمی رفیق که بود افتاده یادش تازه. کشاندمی دوستش سمتبه را خود کمی

 !بود بیزار بود، نشده متوجه وقتهیچ که دالیلی به ابن شهر این

 !اومدی؟ سوئیندون به شد چطور! کنم تعجب کمی اینجا به اومدنت برای که افتاد یادم االن -

 این که خستگی و بم صدای با و داشته نگه مخفی اشـنه*سیـ درون را تلخش «آه» برگمن

 :دهدمی پاسخ رفت،می باال کولش و سر از روزها

 از گفتم منم و کنم صبر دقیقه 20 گفتن بهم کنم، چک رو مداربسته دوربین یه که اینجا اومدم -

 .بیام دیدنت به کوتاه مدت این

 بسته؟ مدار دوربین طور،این که -

 که فریزشده قربانی تحقیقاتِ برای. ایهخوردهخاک و قدیمی جای سوئِل، یمحله درسته -

 دیدم، خاطراتش دفتر توی سوئیدون از آدرس یه چون دارم؛ نیاز بهش افتاده اتفاق هاتازگی

 ببینم خواممی فقط کردم، پیدا بود نظرم مد که ایصحنه تو امنیتی دوربین یه و اومدم اینجا به

 .نه یا گرفته خاصی چیزِ دوربین

 .طوراین که -

 .کرد پیدا سرنخی اینجا از بشه حداقل امیدوارم -

 زنگ گوشش در ایغریبه صدای. کندمی جلب را اشتوجه میز روی رب اشگوشی رفتنویبره

 .خوردمی

 ...حرکت االن من باشه باشه،! نه؟ شده؟ بازگردانی فیلم -

  

 لب شدن بلند حینی و« .نیست رفتن به نیازی» که کندمی اشاره و پریده حرفش میان فرانک

 :زندمی

 .بفرستن من ایمیل به بگو بهشون -

 :کندمی زمزمه گوشی در و داده تکان ییدٔ  تا عنوانبه ار سرش برگمن

 .ممنون... بله... بله کنید، ارسال کل فرمانده ایمیل به رو فیلم میشم ممنون -
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 .اندازدمی باال ابرویی و کرده نگاه فرانک لبخند به تماس قطع با

 .باشن داشته رو ایملیت همه میاد نظربه -

 ! باشی نکرده دقت مسرشونه هاینشان به کنم فکر -

 ایمیل روی بر ایمیلش، یصفحه کردن باز با و کشیده برگمن سمتبه را خود تاپلب فرانک

 .کندمی کلیک شده دریافت

 .بندازیم بهش نگاه یه خب، -

 :کندمی زمزمه و درآورده را همراهش فلش فیلم، کردن باز حین

 .کنم کپیش هم فلش توی بهتره -

 بود، شده حکاکی آبی و سبز هایرنگ از ظریفی نقوشِ با که رنگکِرِم ردفت به نگاهی فرانک

 دستبه را کارت. کردمی خودنمایی صفحات میان در آبی و سفید رنگ به کارت یک. اندازدمی

 .گذراندمی نظر از را هایشنوشته و گرفته

 هیندالد؟ رزا -

 :دهدمی پاسخ آرام بود، فیلم کردنکپی درگیر که طورهمان برگمن

 .بود رویال یبیمه کارمند شده، فریز قربانی همون -

 و بلند قامتی. داشتند همراهبه چتر طرف، دو هر و بود باریدن حال در باران شود،می پلی فیلم

 بر پالستکی چتری. باشد قربانی باید کوچکش یجثه با که دیگری و شب سیاهی به چتری

 و چرخیده مخالف سمتبه لحظه چند از پس و بود هکرد تن سفیدی پیرهنِ و داشت سر روی

 تصویر وضوح و بود شب. شودمی خارج دوربین کادر از زمین، روی بر پایش کشیدن با و آرام

 .کردمی اشعصبانی این و نبود تصویر در خاصی چیزهیچ. پایین بسیار

 !کمه خیلی وضوحش -

 .ببینم بذار واقعاً؟ -

 بلند صندلی روی از و داده جای جیبش در را فلش حوصلهبی برگمن شود،می پلی دیگر بار فیلم

 .شودمی
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. کنیم بررسیش هابچه با دوباره و بشه بازگردانی باید حتماً فیلم خوره؛نمی درد به که جوراین -

 .کنم استفاده ایمیلت از گذاشتی اینکه از ممنون و فرانک برم باید من

 .نشاندمی برگمن روی گیج را هایشچشم بود، هشد دورگه و آهسته کمی رفیقش صدای

 .بزن زنگ بهم حتماً سوئیندون اومدی اگه باز -

 .خنددمی آهسته برگمن

 .بلدم رو اینجا جاهای از خیلی هنوز من بخوریم، نوشیدنی هم با بیا حتماً، -

 .حتماً آره -

 .برم دیگه من -

 .رفیق برگردی سالمتبه باشه، -

 کیفیت. کندمی پلی دیگر بار را فیلم گردد،بازمی تاپشلب سمتبه مردد نکفرا در شدن بسته با

 آن تنها و کردنمی مشخص را چیزی بود برگرفته در را محیط که سیاهی و بود پایین بسیار فیلم

 راه سیاه چتر صاحبِ جهت مخالف لنگانلنگان که سفید پیراهن در پوشیده ریزنقشِ یجثه

 !بود اشگذشته روزهای از آشنا یاغریبه برایش افتاد،

 *** 

  

 پسرِ اون کردم ثابت حتی من. کنهمی عصبی رو من داره انسان این. دارهبرنمی داره،برنمی -

 .نیفتاده خطر به اون خاطربه ولوشل

 بعد ایثانیه و کندمی احساس کنارش در را حضورشان دهد،می چین را اشبینی نامطلوبی بوی

 .بیندمی خود به کردن نگاه حال در را براق چشم جفت دو سالن تاریکِنیمه فضای میان در

 رسیده؟ قتل به... پسر اون -

 از هایشپلک دهد،می تکیه راحتی پشتیِ به را سرش و کشدمی اشکردهعرق موهای به دستی

 رخیس را هایشچشم یعنبیه و گرفتندمی قرار هم روی معمول حدِ از تندتر خوابیبی زور

 .بود گرفته بر در پایانیبی
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 حادثه یه عنوانبه ماجرا این ولی کشت؛ عمد از رو اون قاتل گیری،گروگان گیرودار اون تو -

 .دونهنمی رو جریان این اصلی هدف کسی و شد عنوان

 کشته؟ رو اون کسی پس -

 :زندمی لب خیالبی و نشانده لب رو پوزخندی کارلوس

 .کنمنمی حس خودم در دونستنش برای هم ایهعالق و ندارم اطالعی -

 :زندمی پچ گوشش زیر خشن صدایی

 !داشت خواهیم بزرگی مشکل طوراین -

 :گویدمی حوصلهبی و کندمی نگاه هاآن به بازشنیمه هایپلک زیر از کارلوس

 چیه؟ منظورت -

 کرد خواهد تالش قتل رایب دوباره و نمرده اون کنهمی فکر قاتل باشه، میگی که طوراین اگه -

 !میفتی بزرگی دردسر توی تو موقعاون و

 .کشدمی اشچانه به دستی متفکر

 .بیفته اتفاق این نباید میگی، درست -

 گوشش در ژانت مالیم و ظریف صدای کند،می لمس را پاسخ یدکمه گوشی، زنگ صدای با

 :خوردمی پیچ

 دارم، کار کمی من! داشتم طرفت از که ایرفتهدست از تماس ده برای کارلوس سفمٔ  متا -

 لطفاً شدیم؛ دعوت مهمونی یه به آینده روز چند برای دوست یه طرف از بگم بهت خواستم

 .کارلوس فعالً کن، خالی رو تبرنامه

 !الو... الو -

 :غردمی خشمگین و داده فاصله گوشش از را گوشی متعجب

 !هکنمی مسخره رو من داره احمق دختری این -

 یشماره به آنکهبی و دهدمی فشار را پاسخ یدکمه سرعتبه گوشی زنگ یدوباره صدای با

 :دهدمی پاسخ داشت، شباهت فریاد به که صدایی با کند، دقت گوشی یصفحه روی

 ...جوراین دیگه یدفعه -
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 یشهاچشم و پیچیده گوشش درون آشنانیمه صدایی رود،می خاموشی به رو صدایش ناگهان

 .شودمی گشاد حیرت و تعجب از

 .نکردم کاری من کنم،می خواهش -

 خشونت که دورگه و بم صدایی سپس و آیدمی خشخش صدای بود؛ کنارش در دومی شخصِ

 .زدمی موج آن در

 گفتی؟ چی کارلوس به بگو، من به -

 ... سفمٔ  متا که گفتم و کردم عذرخواهی ازش... فقط من... من -

 .باشند داده قرار گلویش روی را تُنی صد یوزنه که انگار آمد،می زوربه اآشننیمه صدای

 .بمونم زنده بذار لطفاً نگفتم، چیزی بهش من... من -

 و تخت روی بر خوابیده نزار مردِ. گیردمی جان کارلوس هایپلک پشت آشنا ایصحنه

 .زدندمی فریاد را التماس که هایچشم

 «...بشه موفق اینکه از قبل. بکشه رو تو که کنهیم سعی... بازم... اون -»

 .آوردمی پایین را گوشی عصبی و متفکر شد، برقرار گوشی سمتی آن از که سکوتی با

 !کیه؟ بکشه رو کارلوس داره سعی که آشغالی اون! ببینم بذار -

 با مرد و نبود اتاق در کسهیچ. رساندمی اتاق داخل به را خود هامراقب منعِ به توجهبی

 سروصدای به توجهبی. بود خوابیده تخت روی سفیدرنگ ایچهره و افتاده هم روی هایپلک

 . کندنمی حس انگشتانش سر زیر کوچکی حرکت هیچ گیرد،می را مرد نبض اتاق، از بیرون

 .لعنتی! لعنتی -

 خودنمایی اشصفحه روی «کارلوس» نام که روشن گوشیِ به و زندمی کنار مرد روی از را پتو

 تن به سفیدی فرم که مردی و شخصی هایلباس در سرباز دو ورود با. خوردبرمی کرد،می

 .لرزاندمی را سه هر تنِ فریادش و نشسته تنش در خشم داشت،

 !کردید؟می غلطی چه شما مُرده، اون لعنتی، -

*** 
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 بود، برگرفته در را ماشین کوچکِ فضای مالیمی آهنگ داد،می نشان را شب 9 حوالی ساعت

 در سرش خیال، آشفتگیِ همهاین با حاال و رفته پیش استخوانش مغز تا تلخش عطر بوی

 یخانه به و کرده پارک ایگوشه را ماشین موردنظرش، پالک دیدن با. بود ترکیدن معرض

 و هادرخت توانستمی دیوارها پشت از سیمانی، و بزرگ نسبتاً ایخانه. شودمی خیره موردنظر

 که انگار رنگتیره درب. کند تماشا را است آمده باال خانه هایپنجره روی تا که هاییگل پیچک

 را زنگ و رفته باال ورودی یپله دو از. زدمی برق شب سیاهیِ در و شده رنگ تازگیبه

 .فشاردمی

 و ودشمی نزدیک درب به تلوتلوخوران که شده پدیدار قامتی درب، ایِشیشه قسمتی پسِ در

 .شوندمی جاگیر نگاهش قاب در خمـار چشمانی و ملتهب ایچهره سپس

 داری؟ کار کی با -

 و بینی به چینی کندمی استشمام که ـکی*الـ بوی با. زندمی فریاد را ـتی*مسـ صدایش

 .دهدمی اشپیشانی

 درسته؟ کرد،می زندگی اینجا هیندالد رزا خانم -

 بود، گذشته او از سالی و سن که ایغریبه زبان از شهمسر نام شنیدن با ـت*مسـ مردِ

 .کشدمی درهم را هایشاخم

 هستی؟ کی تو -

 .دهدمی قرار او سرخِ نگاهِ رویروبه و درآورده کتش جیبِ از را نشانش غریبه مرد

 !جوون بزنیم حرف هم با کمی باید -

 به هایشچشم زیر. کشدمی عقب کمی را خود و پریده سرش از ـتی*مسـ نشان، دیدن با مرد

 رسم خیالبی و کرده اشاره داخل به دست با. بود حالبی و نزار ورویشرنگ و نشسته گود

 .افتدمی راه خانه سمتبه ـوازی*نـمهمان

 وسط در اِل صورتبه راحتی هایمبل. بود وجورجمع و کوچک بیرونش، نمای برخالف خانه داخل

 و بود شده پخش هاآن روی نامنظم صورت به لباس ستهد یک و کردندمی خودنمایی خانه
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 و بزرگ ترک که داشت قرار رنگیایقهوه درب کنار و خانه انتهای در که بزرگی ویتی

 .دهد تشخیص توانستمی هم فاصله آن از را اششکستگی

 افتاده؟ اتفاقی چه -

 مفتضح موجود یک او زا اشریختههم به و فر موهای. شودمی قربانی همسرِ معطوفِ نگاهش

 و نشسته هامبل از یکی روی او! بود اشبرازنده کامالً شده فوت همسر که راستیبه! بود ساخته

 .بود گرفته دست در دیگری یشیشه

 باشه؟ کنید، دستگیر رو قاتل فقط دارید؟ الٔ  سو من از هنوز هاپلیس شما -

 :پرسدمی آرامیبه سپس و شده خیره او واردیوانه حرکات به ایستاده طورهمان غریبه مردِ

 دارید؟ هیندالد خانم از قدیمی عکسی شما احیاناً -

 !عکس؟ -

 :نشیندمی غریبه مردِ متفکر یچهره روی قربانی همسرِ نگاه

 !کردمی نگاهش شب هر که داره شخصی آلبوم اون کن، صبر لحظهیه -

 روی آبی و سبز هایبرگ کمی و رز گلِ قشِن چند همراهبه رزا نام بود، زیبایی و کوچک آلبوم

 دوران از هاعکس کند؛می رد عجله با را صفحه چند. کردمی خودنمایی آلبوم اول یصفحه

 روان غریبه مردِ گردن و سر از عرق نوجوانی هایدوره به رسیدن با. بود زن هایکودکی

 برای کرد،می نگاه کسع درون از را او که چشمی جفت یک و صفحه آخرین سپس و شودمی

 .کندمی حبس ـنه*سیـ در را نفسش ای لحظه

 را زیبایش و برجسته هایلب که لبخندی و اشپسرانه و کوتاه موهای آن با آلبوم درون دخترِ

 و کردمی تماشا را او براقی و گرد هایچشم. زدمی چشمک او به بود، گذاشته نمایش به

 از چیزهیچ او. کندمی نگاه رزا همسرِ به متفکر و ترسیده .پیچیدمی گوشش درون بلند فریادی

 باید. بود شدنمتالشی حال در مغزش. آمدمی فریاد صدای دانست؟نمی همسرش یگذشته

 ! دیدمی را لعنتی آن باید! دیدمی را ادوارد

  



 

 

192 

 

  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 یزخ درب سمتبه حرفبی بود، رنگشکالتی یجلیقه و چهارخانه پیراهن با دختر همان او

 دوید،می ماشینش سمتبه که حینی. اندشده او بر پوششی هاسیاهی بداند آنکهبی دارد،برمی

 هایحرافی به توجهبی او و پیچدمی گوشش درون شادی صدای کند،می برقرار را تماس

 :کندمی زمزمه خط، طرفآن

 کجاست؟ اون! ببینم رو پدرت باید من -

 احترام برای سری شدنش نزدیک با. کردمی نگاه را او متعجب و منتظر روشن چشم جفت یک

 :گویدمی مشتاق لحنی با و کرده خم

 .عمو ندیدمتون وقته خیلی -

 و بلند ساختمان سمتبه. تپیدمی اشـنه*سیـ یقفسه درون سرعتبه قلبش و داشت عجله

 .کندمی اشاره پیکرغول

 .ببر پدرت پیش رو من فقط -

 توضیح صبورانه او کالفگی دیدن با جوان پسر. کردندمی رد دیگری زا پس یکی را هااتاق

 :دهدمی

 بیمارستان خصوصی هایاتاق از یکی تو که مدتیه همین برای نیست، خوب اصالً حالش پدر -

 .بستریه

 نگه اسیر مانند خود درون را بیمار مردِ آن که بود چهاردیواری ونگارپرنقش رنگِکِرِم دیوارهای

 یـنه*سیـ و بازو قسمت از سیم چند و داشت قرار دهانش روی اکسیژن ماسک. بود داشته

 و شده متصل داشت قرار تخت کنار در که بزرگ و سفید دستگاهی به پیرمرد یـنه*برهـ

 جوانِ پسر. بود گذاشته نمایش به رنگشسیاه مانیتور درون را او نبض و فشارخون قند، میزان

 و شده بلند جا از باشد افتاده دلش در هراسی که انگار. اندازدمی نبیرو به نگاهی استرس با

 :کندمی زمزمه آرام

 .باشید راحت تونیدمی شما میندازم؛ بیرون به نگاهی من -

 ذهنِ در خاطراتی و شده خیره اشقدیمی دوست یبیمارگونه یچهره به او جوان، پسر رفتنِ با

 .زندمی پرسه اشآشفته
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 رو امشب بهتره داری، رو هابهترین لیاقت تو. میگم تبریک بهت ترفیعت خاطربه رفیق؛ -»

 .نوشید تو سالمتیبه

 .خوردمی پیچ گوشش در دوستش شاد هایقهقه صدای

 .هستی خوبی دوست تو فرانک، ممنون -

 .آوردمی باال را اشنوشیدنی رفیقش، هایتالش رسیدن ثمر به برای شاد فرانک

 .رفیق بره فراتر کشور سراسر و سوئیندون این از کارت و کسب امیدوارم -

 .ماندمی شد،می ساطع شی از که ایکنندهخیره برق به نگاهش دستش، آمدن باال با

 .باکالسه و فردمنحصربه خیلی واو. گرفتی جدید ساعت نظربه -

 .دهدمی نشان او به غرور با و آورده باال را ساعتش سالمیان مردِ

 نه؟ گرونه -

... ال اشنایدر نامِ به سوئیسی هنرمند یه توسط این! هنریه اثر یک فرانک، نیست ساعت این -

 .شده ساخته جهان هنرمند ترینمعروف توسط حالهربه رو، اسمش نمیاد یادم... اِل

 !واو -

 .کرده درست خودش رو اجزاش تکتک -

 ! نداره تعجبی اشنایدر؟ -

 :دهدمی ادامه شاد و مشتاق لحنی با اندنشمی لب روی که لبخندی با

 رئیس یک عنوانبه و بپوشی هم چیزهایی همچین باید هارام بیمه مدیرِ عنوانبه مسلماً -

 چنده؟ قیمتش... نگفتی بیای، نظربه قدرتمند و باوقار

 :دهد می پاسخ عمیق لبخندی با و آید می باال مرد روشنِ نگاه

 «!فرانک ستهدیه یه این -

 او یچروکیده صورت سپس و سفید موهای روی نگاهش آید،می بیرون گذشته خاطرات از

 آستین آرامیبه. کندمی پیدا سوق او حرکتبی دست سمتبه نگاهش آخر در و چرخدمی

 مخفی دوربین دیدن یصحنه. کندمی متعجبش ساعت نبودِ و دهدمی باال را رنگشآبی پیراهن
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! داشت دست در را رنگطالیی ساعتِ سیاه چتر صاحبِ ،گیردمی جان هایشپلک پشت

 :کندمی زمزمه متعجب

 !ساعته اون مطمئنم من -

 زانو پایش جلوی که را او هایالتماس صدای پیچد،می سرش در خودش دادوفریادهای صدای

 !کردمی ناله و زده

 درسته؟ میگه راکال که چیزهایی. کردی خراب رو چیهمه لعنتی ادوارد، کردی کارچی تو -»

 به دستی. نداشت او الٔ  سو جواب برای پاسخی و بود پریدهرنگ و درمانده ادوارد یچهره

 .کشدمی خیسش صورت

 رو جوابم درسته؟ کردی، ـسی*جنــ یسوءاستفاده نوجوان دختر یه از تو گفت لعنتی اون -

 !بده

 ...من... من -

 :غردمی عصبی فرانک

 ای؟دیوونه! چرا؟ کردی، رو کاراین چرا -

 ....صـ... کن صبر -

 ...کنیم شروع رو تحقیقات اگه من، خدای -

 :نالدمی و افتدمی زمین روی بیچاره و صلٔ  مستا ادوارد

 بفهمن مردم اگه کردم، ایاحمقانه کار دونممی. نبوده سرجاش عقلم موقعاون حتماً فرانک، -

 رو باریه همین فرانک، لطفاً میشه؛ نابود تمساخ که هرچی پاشه،می هم از مخانواده و شرکت

 .فرانک کن کمکم کن، ساکتش رو بار دارمهمان دختر اون. کن کمکم

 .میره بین از هم من زندگی بگه، رو حقیقت دختر اون و کنم رو کاراین من اگه لعنتی، نمیشه -

 :دهدمی پاسخ کرد،می التماس که هاییچشم و ترس از پر ادوراد

 ...لطفاً مَرد، لطفاً. فرانک نمیشه پیداش وقتهیچ دیگه اون. کرده فرار شنیدم -

 آسمان به کمربهدست. یابدمی راه بیرون به اشـنه*سیـ از باالیی و بلند «آه» عصبی و خسته

 که سر. کندمی جلب را اشتوجه ایسایه کوچه تنگ دیوارهای کنار از. شودمی خیره شب
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 را هاآن داشت ادوارد به زیادی شباهت که ایچهره و گرد عینکی با جوان مردی گرداندبرمی

 «!کردمی نگاه

 او زدهشگفت و متعجب آشنا ایچهره. شودمی کشیده بیرون اوهامش از در، بازشدن صدای با

 .بنشاند اششده خشک هایلب روی لبخندی کندمی سعی و کرده راست کمر. کردمی نگاه را

 .ندیدمتون وقته خیلی! نجاستای کی ببین اوه، -

 ادامه کرد،می زیرورو را او عقاب یک همانند که چشمانی با و آمده جلو اقتدار با جوان مرد

 :دهدمی

 .میاید نظربه بهتر خیلی شدید، کل یفرمانده که زمانی از -

 و هکرد صاف را گلویش داشت، او به نیز وافری شباهت که ادوارد، ارشدِ پسر دیدن با فرانک

 :دهدمی پاسخ

 !جان نکرده تغییر زدنتحرف طرز هنوز -

 عمو؟ اومدید اینجا به که شد چطور -

 او به پرسشی و شودمی کشیده درهم هایشاخم آمده، سراغش به که چیزی یادآوری با فرانک

 .شودمی خیره

 روی یادته؟ رو اون کرد،می نگهداری ازش مشتاقانه پدرت قبالً که ساعتی یدرباره آلفرد، -

 طال از هاششمارش و نقره از هاشعقربه و داشت پروانه یه شکلِ رنگشطالیی یصفحه

 .بودند

 یهویی دارین چرا. داد من به رو اون بود، خوب هم با مونـطه*رابـ که زمانی ساعت؟ اون آها -

 پرسید؟می الٔ  سو اون یدرباره

 پردازش ذهنش در را بود شنیده که جمالتی و انداخت تخت روی پیرمرد به نگاهی فرانک

 .کردمی

 دستش داد،می من به رو پزش همیشه که ساعتی دیدم و اومدم پیشش هامدت بعد هیچی، -

 .کردنمی دور خودش از رو ساعتش وقتهیچ اون بود؛ آورتعجب برام نیست؛

 .نشیندمی مرد هایلب روی نیشخندی
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 !عمو مبود عزیزتر ساعت اون از براش من قبالً -

 در دستم از زمان بودم، ندیده رو پدرت که بود وقت خیلی. پسری و پدر دعواهای همون آه، -

 .برم باید دیگه رفت،

 !دیدمتون شدم حالخوش -

 و زدندمی نبض هایششقیقه. دهدمی بیرون را اششده حبس نفس بیمارستان، از خروجش با

 جان در که توانی یمانده ته با. لرزیدیم هایشدست. بود شده روان پشتش یتیره از عرق

 .زندمی ضربه آشنا یشماره روی و درآورده کت جیب از را اشگوشی داشت

 !مَرد افتهمی اتفاقاتی یه داره اینجا بزنیم، حرف شخصاً هم با باید رابرت، ببینمت باید -

 *** 

  

 .مولتال دبستان ایستگاه -

 .بشیم پیاده اینجا باید دار، نگه رو اتوبوس لطفاً وایستا، آقا -

 !کجاست؟ دیگه اینجا -

 .نزن غر هم انقدر و لطفاً شو پیاده -

 ـقه*حلـ کارلوس قطور بازوی دور را دستش پرد،می پایین اتوبوس هایپله از خندان ژانت

 .کشاندمی مقصد سمتبه را او و کرده

 !کنی؟می کارچی هی -

 به رنگاینقره و بلند هاینرده پشت از مشتاق ژانت .ایستندمی قدیمی ساختمان رویروبه

 رنگی، هایچراغ یریسه و بزرگ و کوچک هایپنجره با که قدیمی رنگیِ ساختمان و حیاط

 .شودمی خیره بود شده تزئین

 نمیاد؟ یادت رو اینجا -

 .مولتاله دبستان -

 .فشاردمی را بازویش زدههیجان ژانت

 میاد؟ یادت یادته؟ -
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 اشاره بود، شده نصب مدرسه دیوارِ روی که زردرنگ تابلوی به و زده صداداری پوزخند وسکارل

 :کندمی

 .مولتاله دبستان اینجا که نوشته -

 .اینجا بیا... آره... آ! آه _

 والیبال قدیمیِ و کهنه تور. گذاردمی مدرسه حیاط به پا و کنندمی عبور شده باز کوچک درب از

 . کردمی ییخودنما حیاط وسط در

 یادت چیزی ممکنه چون اینجا؛ آوردمت رفتیم،می مدرسه به هم با تو و من که جایی اینجا -

 .بیاد

 نظربه همیشه از ترکهنه چوبی هاینیمکت و شده خشک حیاط هایگوشه در هاگل یبوته

 هایابت و رنگی هایسرسره و شدهکاشته مصنوعی هایسبزه حیاط، از ایگوشه در. آمدندمی

 . داشتند قرار کوچک

 .بود آرام اقیانوسِ یاندازه برام مدرسه حیاط هاموقعاون! نشده عوض اصالً اینجا وای -

 .داشت قرار اصلی هایپله باال در بنامی و بزرگ یمجسمه کند،می اشاره ایگوشه به ژانت

 !کردنمی ممسخره و بودند دهکر مدوره هابچه اون وقتی دیدم، رو تو که بود باریاولین اونجا -

 شود،می کشیده پیش هایسال به ذهنش. نشیندمی رنگشخوش هایلب روی تلخی لبخند

 .بود آورعذاب روزها آن برایش چقدر

 چشمم کردممی سعی همیشه که ترسوندمی رو من انقدر هاآدم اطراف مرگ هایسایه دیدن -

 . بودم تنها السک تو همیشه همین واسه. بدوزم زمین به رو

 و کشیده اششدهبافته موهای به دستی آورد،میدر ـص*رقـ به را تنش پیراهنِ مالیمی نسیم

 :دهدمی ادامه لبخند همان با

 گوششون حسابی و ایستادی احمق زورگوی چندتا اون جلوی وقتی یادمه، کامالً رو روز اون -

! پوشونممی رنگسیاه عینکِ پشت رو خوشگلم هایچشم چرا گفتی من به بعد و پیچوندی رو

 .کنم دفاع خودم از گفتنشون با که دادی یادم جدید فحش کلی که بود روز اون

 !چی؟ -
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 :کندمی زمزمه کارلوس تعجبِ خیالبی و خنددمی غمگین ژانت

 .کننمی اذیتم هااون -

 !بینی؟می که هاییِسایه منظورت کین؟ هااون -

 .مردمه منظورم نه، -

 !هاانسان -

 :کندمی زمزمه آرام بود، دیگر دنیای در انگار ژانت

 دختر این» که کردنمی پچپچ هم گوش تو سرم،پشت یا خودم جلوی رفتم،می که هرجا -

 «!هستن جنی هایچشم هااون» ،«.داره رو روح یه چشم

 از هایشچشم رنگِ هزار هایمردمک. شودمی دقیق دخترک صورت به باراولین برای کارلوس

 و زیبا موهایش یریشه. بودند کرده دوره را هاعنبیه خونین، هایرگه و زدمی برق اشک

 تازه نوزادهای پوست مانند پوستش و گرفته بر در را گردش و کوچک صورتِ حولِ واردایره

 این. کرد مشاهده آن زیر در را نازک و سبز هایرگه میشد راحتیبه و بود شفاف شده متولد

 .بود جنگیده کردنزندگی برای تنهایی به هاسال بودن،ظریف و لطافت عین در دختر

 خم کمی ژانت، یافتاده پایین سرِ دیدن برای و رسانده شلوارش جیب به را هایشدست

 .شودمی

 .دیدم ارواح و جن کلی خودم من -

 .آیدمی باال ژانت نگاه

 ...تو هایچشم نظرمبه تره،درشت تو از هم هاجن هایچشم تره،حالتبی هااون هایچشم -

 بودند؟ رنگی چه هایشچشم شود،می خفه لرزان و رنگی هایعنبیه در هایشحرف یادامه

 چی؟ من هایچشم -

 به را بیچاره دخترک قلب بداند آنکهبی آیدمی ترنزدیک دهد،می ادامه کنکاشش به کارلوس

 . است گرفته بازی

 خاص چیز یه که انگار! دارن فرق هاآدم یبقیه هایچشم با هااون... و رنگ چند گود، ها،اون -

 .خاصن... هااون باشن، هاتچشم توی
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 .کردمی تعریف هایشچشم از طوراین او که بود باراولین افتد؛می لکنت به ژانت

 !خاصن؟... خا هااون که.... کـ کنیمی فکر چطور.... چـ -

 . آورددرمی زد،می پر آن در که خوشی حالت از را او و گذردمی کنارش زا حرفبی کارلوس

 ! نگفتی هی، -

  

 مدرسه اصلیِ ساختمان پشت به که دیوار کنارِ هایپله از که آشنا نسبتاً رخنیم دو به کارلوس

 ساختمان پشت در هم دست در دست که پسر دو. شودمی خیره رفتند،می باال شد،می منتهی

 بلند او، باالی سرعت از عصبی ژانت. رودمی باال درمیانیکی را هاپله ناخواسته. شوندمی یدناپد

 :زندمی فریاد

 !بیام منم کن صبر هی -

 سرباالییِ از. بود گرفته بر در نازک و درپیچپیچ هایشاخه با بلند هایدرخت را ساختمان پشت

 کنار در سپس و خوردمی چرخ اطراف رد پسر دو آن دنبال به نگاهش کند،می عبور خاکی

 .ماندمی ساکن داشتند، قرار هاخاک روی بر که ایشده خشک هایپوشال و پهناور درختی

 چی کردید؟ خاک چی اینجا! کردین رو کار این که باشین احمق خیلی باید دوتا شما -»

 بیاریم؟ درش میشه داخلشه؟

 .کشدمی کوچک پسر سر به دستی و زداندامی باال ابرویی لبخند با تربزرگ پسر

 .کنیم بازش هم با دیگه سالِ 20 دادم قول بهش نمیشه، نه -

 .میدم قول نمیگم، چیزی بهش من کنیم، بازش بیا نگو، بهش -

 «بکَنیم؟ -

 .نشیندمی شده خشک هایپوشال کنار. پیچدمی گوشش در سرخوششان یخنده صدای

 ؟یادته رو اینجا تو -

 مشغول گذراند،می نظر از را حرکاتش و بود ایستاده سرش باالی که او به توجهبی کارلوس

 .شودمی زمین کندنِ

 !کردیم دفن رو زمانمون هایکپسول که جاییِ اینجا، -



 

 

200 

 

  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 :زندمی لب وارزمزمه و کندمی نگاه اطراف به متعجب ژانت

 !نشده شروع وسازساخت کار هنوز ماه چند از بعد انگار -

 مشتاق و متعجب ژانت. شودمی نمایان آبی رنگ به ایجعبه درخت، کنارِ هایپوشال و کخا زیر

 میان را کارلوس هایدست بودند، داده یکدیگر به که قولی یادآوری با اما کشاند؛می جلو را خود

 .داردمی باز کار یادامه از را او و گرفته ظریفش انگشتان

 یادته تو مونده، ماهش یک هنوز کنیم، بازش هم با دادیم قول که روزی نکن، بازش نکَن، نه -

 کردیم؟ دفن اینجا رو هاکپسول

 هایلب به را نگاهش تنها بود، شده زنده هایشچشم پیشِ که تصاویری از متعجب کارلوس

 .دوزدمی ژانت متحرکِ

 به متفکر و شده بلند جای از گرداندمی باز سرجایش را هاپوشال و خاک که ژانت به توجهبی

 !بگیرد جان ذهنش در کارلوس از خاطراتی که نبود قرار. شودمی خیره اطراف

*** 

 سعی افرادش از یکی شدننزدیک با. بود شده خیره اینقطه به ناباور و داده تکیه دیوار به

 .بایستد صاف کندمی

 شد؟ چی -

 موقع احتماالً شنیدم ولی بشیم؛ تصادف جزئیات یمتوجه تا کنیم بررسی کامالً باید قربان -

 هم شاهدی همچنین و نشد رویت محل تو هم ایبسته مدار دوربین هیچ رفته، خوابش رانندگی

 .میشه سختی یپرونده نبوده؛

 دستی. شودمی خیره آشنا و غریبه افراد وآمدرفت به کند،می شل گردنش دور کمی را کراوات

 از بعد بود، گذاشته پیغام برایش. نماید تنظیم را هایشنفس کندمی سعی و کشیده گردنش به

 ! بود مُرده او حاال و گرفته تماس او با سرعتبه پیامش شنیدن

 «!مرد افتهمی اتفاقاتی یه داره اینجا بزنیم، حرف شخصاً باهم باید برگمن، ببینمت باید -»

 تارهای که استرسی و اضطراب خوبیبه شدمی ولی داشت؛ آشکارنیمه لرزشی صدایش

 :کندمی زمزمه آرام. شد متوجه را بود لرزانده را اشصورتی
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 !بزنه؟ حرف خواستمی چی به راجع! کرده؟ تصادف که من دیدن اومدهمی داشته یعنی -

 .آمدمی او سمتبه رنگیایقهوه یجعبه با توماس

 چیه؟ هااین -

 .گیردمی هایشدست میان ترمحکم را کارتن توماس

 .بدم تحویل همسرش به تا آوردم بوده، فرمانده ماشین تو که هستن وسایلی هاینا قربان -

 .کند می نگاه رنگ ای قهوه کارتون به کنجکاو برگمن

  بوده؟ تصادفی ماشینِ تو -

  

 .قربان بله -

 .افتدمی راه بیرون سمتبه و گرفته توماس دست از را کارتون

 !کنید؟می کارچی قربان قربان، -

 متعجب توماس. دهدمی قرار آن روی را کارتون و رفته نیمکت تریننزدیک به سالن از بیرون

 .ایستدمی کنارش

 ...هااون قربان، -

 .باش صبور کمیه توماس، کن صبر -

 حساب کارت کلید، دسته چند. تاباندمی کارتون درون به و آورده بیرون را همراهش یقوهچراغ

 کند،می نگاه را دفتر هایبرگ الیالبه سرعتبه. سبز جلد با تریدف و بیمه یدفترچه بانکی،

 نوجوان دختر. کردمی خودنمایی دفتر میان در پسرانه موهای با نوجوان دختر یک از عکسی

 سراغِ به خیالبی. بود کرده تن به ایپسرانه ایقهوه یجلیقه با رنگی یچهارخانه پیراهن

 دسته چند و بود دخترش تنها یادگاری که قرمز مو کِکوچ عروسک رود،می بعدی وسایل

 با قرمزرنگ کارت. خوردمی رنگی و کوچک کارتی به چشمش کنکاشش میان در. سفید یبرگه

 !بود دیده را او جایی که انگار ناآشنایی عین در که تصویری و آشنا هاینوشته

 !تنبل؟ کدو اونجا؟ رفته تنهایی! باره؟ آدرس این -

 .دوزدمی توماس به را هایشچشم زدهشگفت
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 بوده؟ فرانک ماشین تو هااین یهمه مطمئنی توماس،! هیندالد؟ رزا شوهرِ پیش رفته نکنه -

 .قربان بله -

 ...کارت این -

 .کردیم پیدا ماشینش طاق یپنجره تو -

 برم،می مخود با رو دفتر این. باشید اینجا مراقب برم، باید من ببینمش، باید! نداره امکان -

 .میدم پسش فرانک زنِ به بعداً

 جریان ذهنش و دل در آنچه اینکه از زدمی پرپر دلش و داشت شک چیزهمه به داشت، شک

 جایی به هاسال از پس خواستمی دود،می ماشینش سمتبه. باشد نداشته واقعیت داشت،

 ! بود شده فراری آن از روزی که برود

 پاشیده مُرده گرد محله این در انگار بود، کرده پر تبلیغاتی ایهبرگ و پاکت از پر را کوچه

 چوبی درِ. رسدمی آن اصلیِ درب به و کرده رد را بار دیوار و کرده روشن را اشقوهچراغ. بودند

 بار داخلِ فضای. لرزاندمی را تنش شدنش باز دارِخش صدای. آمدمی نظربه پوسیده و کدر

 روی بر و شده تکهتکه هادیواری کاغذ گرداند،می اطرافش به را نور بود، غبار از پر و تاریک

 و کرده پر را بار فضای شده، متالشی و برعکس کدام هر میزها و صندلی. بودند ریخته زمین

 .بود گرفته بر در را سالن یگرفته غبار محیط نامطبوعی بوی

 زمین روی مختلف وسایل و رنگاینقره هایقاشق از ایجعبه زند،می کنار را چوب هایتکه پا با

 را او بود بسته نقش زمین روی بر که قرمزرنگی رنگ. زندمی کنار را همه پا با. شدمی دیده

 روی. شودمی آشکار شدهشکسته و قدیمی هایوسایل پسِ در آشنایی تصویر. کندمی کنجکاو

 .کندمی همقایس زمین روی بر شده حک تصویر با را کارت و نشسته زمین

 که زبانی و پوشانده را چشمانش روی که ایگنده و گرد عینک با کدوتنبل یک از تصویری

 .شودمی خیره تصویر به شگفتی با بود، زده بیرون دهانش میان از مارپیچ

 !ممکنه؟ چطور -

 رهخی بود گرفته قرار مغازه در سر که تابلویی به خندان دو هر و پردمی پایین هاپله روی از»

 . شوندمی



 

 

203 

 

  نیمه ی تاریک نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شیرشاهی . ف

 «.عزیزم عالیه کارت تو -

 ربطی چه کارت این! باشه؟ خوان آواز کدوتنبلِ تجاریِ کارت روی کالرا نقاشیِ ممکنه چطور -

 !داره؟ هیندالد رزا به

 *** 

  

 چوبِ هایتکه و شیشهبی یپنجره پشت پیچد،می گوشش در زنی خراشگوش فریاد صدای

 پاهایش و دست زیر را بیچاره دخترک خشمگین و گرد شمانیچ با که را زن و ایستاده شکسته

 .کندمی نگاه کرد،می خُرد

 کجاست؟ بگو -

 .نشیندمی دخترک یگونه روی پرضرب دستش

 .نکشتمت تا کجاست بگو -

 .دونمنمی من... من -

 .بیاد یادت که کنم کاری باید پس دونی؟نمی -

 .کشاندمی زمین روی را او و دگیرمی هایشدست میان را دخترک بلند موهای

 گذاشتی؟ کجا رو لعنتی فیلمِ اون بگو کجاست؟ -

 .دونمنمی دونم،نمی -

 محکمی لگد تیزش،نوک و بلند پاشنه هایکفش با و انداخته زمین روی بر ضرب با را دخترک

 .کندمی شکمش یحواله

 کردی؟ قایم کجا رو فیلم نوار بگو -

 در را پتو. بیندمی نرمش و گرم تخت و اتاق در را خود کند،یم باز را هایشچشم لرز با

 .پیچدمی درهم هایشاخم و فشاردمی هایشمشت

 .آه -

 میان دستی دهد،می صدا ترق گردنش مالد،می را هایششقیقه و نشسته تخت روی زحمت به

 :زندمی لب وارزمزمه و کشیده اشژولیده موهای
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 حرف چی از فیلم؟ کدوم! فیلم؟! بینم؟می رو کارلوس هایوابخ دارم چطور! ممکنه چطور -

 !زد؟می

 و سرد اتاقک! زیرزمین. افتدمی حیاط یگوشه به هایشچشم کناررفته، هایپرده و پنجره از

 !بود شده پوشانده رنگارنگ هایروزنامه با که تاریکنیمه

 !میگه؟ رو فیلم اون نکنه -

 روانه زیرزمین سمت و برخاسته جا از سرعتبه. افتدمی بود، ویتی داخل که نواری یاد

 داشته اتاقک داخل هایوسایل با جنگ قصد کسی انگار و بود باز آخر تا آهنین دربِ. شودمی

 در دیگری چیز سوخته،نیمه چراغ دو و فلزی هایقفسه و شده شکسته چوبیِ میز جز! است

 .نبود اتاق

 !کرده؟ خالی رو اینجا کی! چی -

 و کرده رها کارش اتاق تخت روی را کیفش و پوشیده را سفیدش روپوش سرعتبه سوزان

 متحرک تخت اورژانس راننده همراهبه زن پرستار دو. دودمی بیمارستان اصلی سالن سمتبه

 را خود. بردندمی راهرو تهِ سمتبه را بود شده بیهوش آن روی خونین صورت و سر با مردی که

 .کندمی وارسی را مرد پرخونِ زخم و رسانده تخت به

 افتاده؟ اتفاقی چه -

 :دهدمی پاسخ دویدن حین همراه مردی

 توسط آخر در اما کنه؛ ـاوز*تجـ بهش و کنه تهدید چاقو با رو نوجوان دختر یه داشته سعی -

 .دیده صدمه خودش چاقوی

 را او که پرستار فریاد ایصد. ایستدمی باز دویدن از و شده خیره مرد دهان به مات و حرکتبی

 با راهرو وسط که او به و شده رد راهرو پیچ از همکارش. پیچدمی گوشش در زدمی صدا

 .شودمی خیره بود، ایستاده خونی هایدست

 !کنی؟می کارچی -

 روی ماتش نگاهِ. دودمی سمتشانبه و شده او خیالبی بیند،می را سوزان خاموش نگاه وقتی

 .کردمی پردازش را هاآن صدای هایشگوش و بود اشگرفتهرنگ هایدست
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 دونی؟نمی دیده؟ صدمه چطور -

 .سریع کنین، آماده رو بانداژ و استریل گاز -

 ذهنش پس در آشنا ایصحنه. کردمی چکه سالن کفِ بر هایشانگشت الیالبه از خون قطرات

 با آب زیاد فشار زیر رود،می بهداشتی سرویس سمتبه حرفبی. بود دادن جوالن حال در

 با کرده بغض شود،می روان انگشتانش میان از خونابه. شویدمی را هایشدست غم و حرص

 .دهدمی خراش را دستش پوست هایشناخن

 . نلرز میگم نلرز، لعنتی، -

  

 و نازک ابروهای باالی تا و کشیده سرک رنگشخوش موهای الیالبه از عرق درشت هایقطره

 با را هایشدست همچنان و شده خارج بهداشتی سرویس از. بودند شده روان اشنهزنا

 باال که سر. بود گرفته بر در را وجودش تمام کثیفی حس. کردمی پاک سفیدرنگ روپوش

 دست پشت با. کردمی نگاه را او ایشیشه درب کنار ـنه*سیـبهدست آشنا، ایچهره گیردمی

 بنشاند، اششدهسرخ هایلب روی داشت سعی که لبخندی با و گرفته را صورتش هایعرق

 .کندمی حرکت سمتشبه

  کشونده؟ اینجا رو تو شب وقتِ این چی! کارلوس اوه -

 .کشدمی درهم را هایشاخم نگران خود، عجیب حالِ خیالبی ایلحظه

 !دیدی؟ آسیب نکنه... نکنه -

 عجیبی حال او دیدن با همیشه. شودمی رهخی جوان زن هایچشم به کنجکاو و عصبی کارلوس

 !دانستنمی را دلیلش خود که کردمی پیدا

 برداشتی؟ رو هاوسایل اون تو -

 !وسایل؟ کدوم -

 !اتاق اون سراغِ بودی رفته پیش وقت چند که دیدم بود، زیرزمین توی که هاییهمون -

 :پرسدمی هراسان و پریدهرنگ سوزان. کندمی تبدیل یقین به را حدسش زن گردِ هایچشم

 !شدن؟ گم اتاق اون وسایل یهمه شدن؟ گم -
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 خیره لرزانش هایلب به مردد. بود مشخص بودنش ـناه گـبی اشزدهوحشت نگاهی و صدا از

 .شودمی

 دونی؟می فیلم یدرباره چیزی احیاناً... تو -

 زنی؟می حرف چی یدرباره فیلم؟.... فـ -

 .زنهمی حرف فیلم یه یدرباره نفر یه که بینمیم رو جایی خواب همش -

 !دونمنمی شدرباره چیزی من نه،! خواب -

 پایین و باال حال در فشار لحظه هر سوزان. کندمی نگاه رویشروبه زن نزار حالِ به متعجب

 هایلب کردن تر با و دوزدمی اشتیره نگاهی و کارلوس به را اشدودوزده هایچشم. بود شدن

 :پرسدمی اش،شدهکخش

 !گرده؟میبر داره حافظت.... که ممکنه -

 !ناخوشایندن خیلی هاخواب اون -

 شود،می شکسته هایشاشک سد باالخره و کندمی نگاه بود، دورشدن حال در که او به سوزان

 .شوندمی روان روحشبی صورت روی صدابی اشک هایقطره

 !برم اینجا از باید من... من !بـرده رو همه ـوضی*عـ اون... اون -

 .شودمی خیره اطرافش به دقت با و شده اتاقک وارد کارلوس

 !کرده؟ رو کار این کی پس نبوده، دکتر اون کار اگه -

 جلب را اشتوجه ای،شیشه و شکلایدایره یصفحه. نشیندمی آهنین درِ روی هایشچشم

 بود، کرده باز را هایشچشم که افتدمی اولی وزر یاد. داشت قرار درب طرف دو در دایره. کندمی

 پوشانده را صورتش که ماسکی با غریبه مردی و داشت قرار چشمانش کنار براقی و تیز شی

 زمزمه زدهشگفت و متفکر و کندمی لمس را واردایره یصفحه! بود ایستاده سرش باالی بود،

 :کندمی

 همون کار باید! کنه؟ بازه رو در این تا بیاره،در رو کارلوس چشم داشت سعی مرد اون یعنی -

 !باشه

 *** 
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 .کردمی نگاه فریزشده قربانی همسر به کنجکاو و عصبی برگمن

 کیه؟ مال این آوردی؟ کجا از رو کارت این -

 از را رنگی کارت سپس و شودمی خیره همسرش یپرونده بازرسِ به بازنیمه هایچشم با مرد

 برگمن منتظر و کنجکاو یچهره به سپس و کارت به نگاه یک بمتعج. گیردمی دستش

 .اندازدمی

 اسم بشم، معروف( قدیمی پاپ) تروت خواننده یه که بود این رویام منه، ویزیتِ کارت این -

 .بود کرده نقاشی رو این خودش همسرم بود، خوان آواز کدوتنبل مستعارم

 :پرسدمی وارییدٔ  تا سپس و کندمی اشاره کارت درون کدوی به زدهحیرت برگمن

 شماست؟ همسر نقاشی این -

 .بله -

 بوده؟ خودش مال نقاشی این یایده ایده، -

 کردهمی کار اونجا و بوده جوون وقتی که ایمغازه تابلوی از رو نقاشی این گفتمی که یادمه -

 !پرسین؟می رو هااین چی برای ولی... ولی برداشته؛

 :دهدمی ادامه او الٔ  سو به توجهبی گرپرسش و متعجب برگمن

 نبوده؟ سوئیندون هیندالد خانم زادگاه احیاناً -

 رزا کودکی دوران هایعکس اون... اون گفتم، رو این هم اومد شما قبل که کاراگاهی به بله، -

 .داره نیاز تحقیقات برای گفت و برداشت رو

 ایبرگ الیالبه که را پسرنما دختر کسِع و کشیده بیرون کتش داخلیِ جیب از را دفتر برگمن

 .دهدمی نشان مرد به و برداشته را کردمی خودنمایی دفتر

 اینه؟ منظورت -

 .رزاست هاینوجوانی عکس این درسته، -

 یصفحه روی را دالری میلیون یک وجه که درشت خط به سپس و قرمزرنگ کارت و عکس به

 . زندمی دستش توی کارت به ایضربه. کندمی نگاه بود، شده نوشته جداگانه رنگیِ
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 !نمیارم در سر آه،! آوازخوان تنبل کدو... سانتورینی -

 .شودمی خیره تصویر در هیندالد رزا عکسِ به دقت با

 بود، سالش 34 که االن کرد،می کار آوازخوان کدوتنبل تووی پیش سال 20 هیندالد رزا اگه -

 !بوده؟ خودفروشی درگیر مکنهم یعنی. بوده سالش 14 موقع اون پس

 از لنگانلنگان اشپالستیکی چتر با همراه جوان زن گرداند،برمی فیلم سمتبه را هایشچشم

 .شدمی دور مرد

 ...و خریده ـسی*جنـ سرویس ازش حتماً ـوضی*عـ این باشه، طوراین اگر -

 .شودمی خیره دفتر یصفحه روی درشتِ قیمت به

 و داده تشخیص و دیده رو این حتماً فرانک... آ. کنه تهدیدش تا کرده ادهاستف این از اون و -

 .کرده بررسی رو بچگیش هایعکس و ش خونه رفته همین برای

 .چرخاندمی مدارک روی را هایشچشم متفکر

 این که بگه خواستمی حتماً بود، نگران و مضطرب صداش بگه، من به چیزی خواستمی اون -

 !بگی؟ من به خواستیمی چی تو نک،فرا! کیه مرد که

 .قربان -

 .شودمی جاگیر صندلی روی برگمن کنار داشت، دست در که نواری با توماس

 .کردن بازگردانی رو هیندالد رزا یپرونده امنیتی دوربین فیلم -

 !چی -

 .کنید نگاه باورنکردنیه، -

 .کندمی اشاره سیاه چتر صاحبِ به توماس. بود قبلی از ترمسطح فیلم. کندمی پلی را جدید فیلم

 رزا که داد دستور نداره انگشت یه که مرد این به هست، دستش ساعت اینجا که مردی -

 .نداره انگشت یه کنید نگاه. بکشه رو هیندالد

 دوربین کادر در که واردتازه مرد به دقت با بود پیوسته جمعشان به تازه که بوتزاتی و برگمن

 .شوندمی رهخی بود، شده ظاهر

 !زیاده خیلی دالر میلیون یک: بوتزاتی
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 :دهدمی پاسخ آهسته حین همین و کندمی پلی دوباره را فیلم متفکر برگمن

 رو اون آخر در و کردن بیهوشش کردن، ششکنجه هااون باشه؛ پول خاطربه نکنم فکر نه، -

 .داره ایدیگه دالیل حتماً دادن، قرار فریزر درون

 .شودمی خیره ایگوشه به فکرمت بوتزاتی

 صاحبش باشه، افتاده اتفاق آوازخوان کدوتنبل اسم به باری توی هانوجوان خودفروشی اگه -

 درسته؟ درگیرشه، حتماً

 :کندمی زمزمه رنجش از پر لحنی با عصبی، توماس

 !کنه؟می کاری همچین کثافتی کدوم آخه -

 در را وجودش تمام بدی حسِ کشد،می اشدهکر عرق موهای به دستی آشفته و غمگین برگمن

 .بود گرفته بر

 !ـافته*کثـ قدرهمون هم بار اون صاحب بود، ساله14 دختر یه اون: توماس

 .کنیم پیدا رو بار صاحب اول بیاین: بوتزاتی

 .دهدمی قرار سبزرنگی یپوشه در را مدارک برگمن

 بار توی که موقعی رو دارهامهمان یدستگیر اطالعات سوئیندون منطقه پلیس از من باشه، -

 پیدا رو بار اون صاحب تونیممی کنیم، وجوپرس هااون از اگه. خواستم رفتن، دارمهمون اون

 .کنیم

 20 در هانوجوان خودفروشی با درگیربودنش اینکه خاطربه قاتل. باشیم مراقب باید: بوتزاتی

 .نیست عادی مرد یه اون انگار. کشته رو یکی کنه، پنهان رو پیش سالِ

 دست در و آمدمی نظربه قدبلندی و هیکلی مردِ او شود،می خیره سیاه چتر صاحبِ به برگمن

 !داشت پروانه نشان با ساعتی چپش

 .فرستادن لیست و پرونده سری یه سوئیندون پلیس از قربان -

 *** 
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 چرخ اطراف به بلعید،می را رویشبهرو خوراک مشتاقانه که ژانت برخالفِ کارلوس نگاه

 جای توانستمی خود در را اینفرهبیست حجمِ تنها رستوران سنتی و کوچک فضای. خوردمی

 انتخاب را گوشه تریندنج داشتنیدوست هاینگاه و آرام هایپچپچ با سالمیان زوج یه. دهد

 کل که ییسروصداها و عجیب موهای مدل با دختر آموزدانش چهار و بودند نشسته و کرده

 .بودند مشغول سالن وسط در بود، گرفته بر در را رستوران

 هستن؟ عادی همه مطمئنی ژانت، باش اطرافت مراقب -

 .کندمی نگاه او به دقت با داده تکیه چوبی صندلیِ به تکراری الٔ  سو از خسته ژانت

 هستی تو طفق و برنمی ـذت*لـ خوردنغذا از دارن و هستن عادی همه دیدم، رو همه من -

 !چرخهمی ول جاهمه داره مدام نگاهت که

 .کندمی نشینیعقب بود، ژانت صدای در که خشمی از متعجب کارلوس

 !رِینیز کاراگاه درمیاری رو شورش داری تو -

 .نگرانم فقط من -

 صورتی و بافته موهای با دخترکی. اندازدمی دبیرستانی دخترهای سمتبه نگاهینیم جوان مرد

 با فرفری مو دختر. زدمی پر هایشپلک پشت غمی هم باز هایشخنده اوجِ با که قشریزن

 :کوباندمی بهم را هایشدست ذوق و لبخند با بود، شده ارتودنسی که هاییدندان و گرد عینک

 .بود برام خوبی روز امروز اِریس، ممنون -

 یبرجسته هایگل با رنگیایسرمه و کوچک یجعبه اش،گلیگل یکوله کردنِ باز با اِریس

 .دهدمی او به و درآورده رنگصورتی

 .النا مبارک تولدت -

 ژانت. پیچدمی رستوران در دخترها «مبارک تولدت» صدای. زندمی برق هایشچشم دخترک

 .اندازدمی سرشپشت به نگاهی

 و بود ندت غذا بهداشتی؛ سرویس برم سریه من! دارند رو دوستاشون هوای که خوب چه -

 .گرفته خارش صورتم
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 دخترکِ به دخترانه و تیز صدایی با نبود، دید قابل کارلوس برای صورتش که دخترها از یکی

 :گویدمی ریزنقش

 هنوزم هست، رنگسیاه پیکرِغول موتوره یه سواره همیشه که مشکیِ کت همون مَرد، اون -

 میاره؟ پول براتون

 :کندمی زمزمه غمگین بود، دیوار روی بر شدهنصب ویتی به چشمش که اِریس

 .کنهمی کور رو آدم اشتهای اَه آره، -

 LED سمتبه بود، گرفته زیرنظر را دخترک حرکات کنجکاو که کارلوس عالوهبه سه هر نگاه

 .چرخدمی دیوار روی

 .انگیرنفرت ـوضی*عـ -

 درستن؟ هاشایعه -

 چال یک که لبخندهایش با و بود زدنقدم حال در ساحل کنار در جذاب ایچهره با مردی

. بود دادن جوالن حال در ویتی یصفحه میان گذاشت،می نمایش به را جذابش یگونه

 فرد یک او از ،دادمی حالت را هایلب که کجی لبخند و اشتیره موهای و آبی هایچشم

 با بودند گرفته تحویل پستی که بود صبح امروز. شناختمی خوبیبه را او. بود ساخته کنندهخیره

 به ناهار از بعد بود قرار ،«براک جونیور» معروف یخواننده و بازیگر برای تهدیدآمیز ینامه یک

 . کنند مالقات را او و رفته براک ساختمان

 داره؟ واقعیت کرده، کلفتی گردن براش جوینور چون کرده؛ خودکشی برادرت شنیدم -

 و آلوداخم و کشیده بود، زدنچشمک حال در میز روی که ای همزخوش خوراکِ از دست اِریس

 :غردمی غمگین

. کرد نابود رو برادرم اون! کشت رو برادرم عمالً ـوضی*عـ اون. نکرده کلفتی گردن فقط -

 !بود ناعادالنه مرگش چون باشه؛ آرامش در تونهنمی روحش احتماالً

 «.گیرممی ازت رو انتقامم -»

 «.کنی زندگی آرامش در نباید وقتهیچ تو »

 !خوبه؟ حالت کارلوس، -
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 . دهدمی تکان سر آشفته و چرخید کرد،می برانداز را او متعجب که ژانت به را گیجش نگاهِ

 کنیم؟ حرکت خوایمی خوردی؟ غذا -

 خود پل از دیوانه مردک وقتی. دارد یاد به ذهنش در محوی تصاویر. کندمی نگاه ویتی سمتبه

 کند؟ پیدا را او بتواند است ممکن یعنی. آوردمی خاطربه را وارشدیوانه فریادهای کرد، رتپ را

 !بگیرد؟ جذاب لعنتیِ آن از را انتقامش تا است کرده فرار او

. کردمی نگاه دو هر به حالبی و نشسته رویشانروبه بور کامالً ایچهره با قدکوتاه نسبتاً مردی

 و ایشیشه دیوارهای را جاهمه. شودمی خیره درندشت یخانه اطراف به زدهحیرت ژانت

 و رفتمی باال یطبقه به سالن وسط در رنگاینقره هایپله بود، گرفته بر در طبیعی هایگل

 دستیک تنها طبیعی هایگیاه و گل جزبه سالن در. رسیدمی گوش به آنجا از مالیمی آهنگ

 قاب یک و شده کاریآینه تماماً که ستون یک و بود گرفته رارق نفرهدوازده طالییِ سفید راحتی

 برای را «مغرور یخودشیفته» لقب شدمی راحتیبه آسمانی، آبیِ چشم جفت یک از رنگطالیی

 !نبود هایشفیلم درونِ مهربان هایآدم ماننده هیچ! دید مناسب راضیازخود آدمِ این

 ژانت. دادمی خون بوی بود، چسبیده رویش بر که ذیکاغ رنگیِ حروف با رنگکرم کاغذیِ نامه

 به چینی و شده مچاله خود در ترسیده کاغذ روی بر خون یشده خشک هایقطره دیدن با

 . دهدمی اشبینی

  

 آتشین گودال در که کنممی کاری میشی، پشیمون تگذشته زشت رفتارهای از وجود تمام با»

 «!اکبر نگهدار محکم رو خودت کنی؛ سقوط

 زمزمه حرص پر و گرداندبرمی باال یطبقه سمتبه را صورتش شده جمع ایچهره با ژانت

 :کندمی

 !بشه تهدید جوراین هم باید هاشبازیـوضی*عـ و گند اخالق اون با -

 با سپس و کرده نگاه آشغال یتکه دو مانند را دو آن چگونه که او رفتار یاد به وقتی هم هنوز

 ورشعله خشمش آتشِ افتدمی بود، شده اتاقش راهی زد،می فریاد را تحقیر اسرسرت که نگاهی

 .شدمی
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 .کندمی نگاه پاکت پشت به

 آوردش؟ کی ندیدید نداره، هم پستی مهر هیچ -

 .میشه پست اینجا به کادو و نامه کلی روزانه و معروفه یخواننده و بازیگر یه یخونه اینجا -

 .خاراندمی را شلب یگوشه متفکر کارلوس

 !داشت خواهد هم زیادی هایدشمن مطمئناً معروف شخص یه و -

 یخیره نافذ نگاهی با ـنه*سیـبهدست جونیور. اندازدمی باال یطبقه به نگاهینیم ادموند

 .بود شده کارلوس

 من اما نگم؛ چیزی کسی به بود گفته اون نیست، مهمی یمسئله کنهمی فکر جونیور راستش، -

 .ترسوند رو من کاغذ روی هاخون اون نگرانم،

 :کندمی زمزمه معمول حد از ترآرام صدایی تُن با سپس

 توی اتفاقات این خوایمنمی ما کنید؛ پیدا کرده رو کاراین که اونی و کنید کمک لطفاً -

 !بشه افشا عمومی هایرسانه

 را اشاشکی نگاهِ و حسبی صورتش کنند،می نگاه او به دقت با و متفکر همه جونیور ورود با

 هایلب روی که نیشخندی با و انداخته کارلوس به نگاهینیم. بود گرفته بر در یخ هایقالب

 :گویدمی نشست،می اشمردانه و برجسته

 !رسیدیمی نظربه مغزبی زیادی دیدمت که آخری یدفعه -

 .شینندنمی حالتشبی صورت روی ژانت و کارلوس یزدهبهت نگاه

 و تیر دست به هم رو داشتی که مغزی ذره یه همون کنم فکر. افتاده برات اتفاقی چه شنیدم -

 .بشیم آماده شو به رفتن برای باید ظهر 3 ساعت ادموند! سپردی تفنگ

 پشت از جونیور شدن ظاهر منتظر صبرانهبی که بود پرهیجان و مشتاق هایجوان از پر سالن

 فرا صدا یک را «جونیور» نام که فریادهایی و همهمه صدای. ندبود رنگسرخ هایپرده

 جمعیتِ به باال از و داده تکیه دیوار به آشفته و خسته ژانت. بود گرفته بر در را سالن خواندندمی

 .کردمی نگاه منتظر

 .برسونیم ادوین مهمونیِ به رو خودمون و بگیریم لباس بریم بودن اینجا جای به بیا هی -
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 .شنودمی کنارش از آشنایی صدای کارلوس، دادن پاسخ زا قبل

 اوشاکان؟ ادوین ادوین؟ -

 .نشیندمی جونیور یزدهیخ صورت روی اشرنگی هایچشم

 . دعوتم مهمونی اون به هم من -

 !کنن ولت جماعت این تا بنداز سرت روی رو صدات کمی و صحنه سر برو اول تو -

 !متنفری؟ من از تو هی، -

 .دارم عجیبی نفرت میاد خوششون خودشون از فقط که هاییدمآ از -

 ژانت به تحکم با و پراخم و انداخته میانشان را خود ها،آن معنیبی بحث از متعجب کارلوس

 :غردمی

 بندازی؟ اطراف به نگاهی یه نیست بهتر درسته؟ ژانت، هستی اینجا ایدیگه کارِ برای تو -

 .رفت خواهیم هم عزیزت تدوس اون مهمونی به باش مطمئن

 به نگاهی ـنه*سیـبهدست جونیور. کندمی ترک را هاآن فشرد،می هم به که هاییدندان با ژانت

 .اندازدمی کارلوس بلندِ قامت

 گرفتی؟ فراموشی واقعاً تو -

 .دهدمی تکان سر جونیور لحنِ از متعجب کارلوس

 !باشن فهمیده رو این شهر کل کنم فکر -

. رودمی ترنزدیک بود، نشسته هایشلب روی کارلوس دیدن زمان از که پوزخندی با نجوا مرد

 . خوردمی چرخ او پایانبی هایعنبیه روی سردش نگاهِ

 !مرد داشت نخواهی خوبی زندگی تو! پوشیدینمی مشکی وقتهیچ تو -

 کارلوس .گیردمی فاصله او از بود نشسته هایشلب روی که مرموزی یخنده با سپس و

 از کهطوریبه. شناختمی را کارلوس او. دوزدمی چشم او دورشدن به عصبی و زدهبهت

 !داشت اطالع هایشلباس و رنگ یسلیقه

 . کارلوس نیست چیزی اینجا -
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 .شودمی دوخته دخترک صورت به کارلوس نگاه

 کردی؟ چک رو همه -

 .نیست خوب حالم یاد،درم حدقه از داره هامچشم کنممی حس... آه آره، -

 !نباش ضعیف انقدر سرجاشونه، هاتچشم حاضر حال در -

 مسخره شوخیِ یه فقط نامه اون شاید... شاید. نیست هیچی کارلوس، کردم نگاه رو همه -

 .بشونه سرجاش رو مردک این خواستهمی یکی بوده،

 ...بازرس بازرس، -

 و گرفته ـوش*آغـ در را هایشدست ژانت. ویددمی سمتشانبه و پریده پایین را هاپله ادموند

 .زدمی پلک تندتند

 ...هست مشکلی یه... یه... بازرس -

 .بود نشسته اشپریدهرنگ پوست و پیشانی روی عرق و بود شده درمیانیکی هایشنفس

... اما بود؛ اینجا االن اون زد، غیبش شد بحثش کارگردان با وقتی زده، غیبش جونیور جونی، -

 ...نامه اون نکنه... اام

 که انگار کند،می وحشت ایلحظه. شودمی وصل کارلوس عصبی هایچشم به که ژانت نگاه

 یگونهملتمس هایفریاد به توجهبی دو هر. باشند کرده آزاد را دو آن شدهفشرده فنرِ همانند

 .کندمی اشاره مخالف سمتبه عصبی کارلوس. دوندمی اصلی سالن سمتِبه ادموند

 افتاد اتفاقی هر باشه، زدنپرسه حال در جاها همین باید لعنتی اون ژانت، کن پیداش فقط -

 .بزن زنگ من به سریع

 را هاپله. شودمی جدا او از و گفته آرامی «باشه» تنها کارلوس، سرسختی از متعجب ژانت

 .گذراندیم نظر از را عمومی شو و اجتماعات سالن و طبقه و رودمی باال سرعتبه

 !باشه؟ باید کجا اون. نه شلوغ جای نه، شلوغ جای -

 پشت خونین ینامه هاینوشته گذراند،می نظر از را بهداشتی هایسرویس و پرو اتاق

 .لرزدمی تنش ایلحظه و آیددرمی ـص*رقـ به هایشپلک

 !باشه؟ افتاده براش اتفاقی نکنه... نکنه -
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. داشت قرار اضطراری هایپله سالن ته تاریکنیمه درفضای. رودمی باال سالن مخفی هایپله از

 از که مردی دیدن با. بود ممنوع عموم برای باالتر طبقات در آمدن نبود؛ طبق این در کسهیچ

 راهرو انتهای در چراغی تنها راهرو، روشننیمه فضای در. دودمی سمتشبه آمد،می باال هاپله

 .کردمی روشن را مرد لب روی رِسیگا که فندکی و داشت وجود

 ندیدید؟ رو قدبلند جوان یه اینجا شما آقا؟ آقا؟ _

. بیندمی روشن و واضح زنده، تصویر یک مانند را هاصحنه خورد؛می مرد بازوی روی که دستش

 سرعتبه. خوردمی قل زمین روی بر سبزرنگی و تیره کاله و ریخته هاسرامیک روی خون

 و اندازدمی نگاه طبقه آخرین به غریبه مرد مهبوتِ نگاهِ به توجهبی و دکشمی پس را دستش

 جز صورتش اجزای تمام و آمده اشبینی نوک تا سبزرنگ و دارلبه کالهی که او به سپس

 .بود پوشانده را رنگشبی و نازک هایلب

 .برو اینجا از خطری؛ توی تو. برو اینجا از باشی؛ اینجا تونینمی -

. گرددمی باز را رفته راه سرعتبه اندکی، مکث از پس غریبه مرد و دودمی باال طبقات سمتبه

 زمین روی پا استرس با و دویده شد،می منتهی بامپشت به که آسانسوری سمتبه ژانت

 .کوباندمی

 .لعنتی شو باز. دیر خیلی شده، دیر -

 که فریادی صدای با. دودمی هاپله سمتبه و انداخته اطرافش به نگاهی بام،پشت به ورودش با

 و بیندمی که ایصحنه و هاپله باالی در. ماندمی باز تپش از قلبش ایلحظه رسید، گوشش به

 .کشدمی خفیفی جیغ ترس با و آمده خود به رسد،می گوشش به که فریادی

 !نه -

 را نگاهش دهکرعرق صورتی با جونیور. پیچدمی دخترک هایزجه میان در فریادش صدای

 :زندمی فریاد و برگردانده ژانت سمتبه

 .نگهدار رو دستش و اینجا بیا -
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 دختر. داردبرمی خیز بامپشت یلبه سمت به نگران و ترسیده و کرده رها زمین روی را کیفش

 دستش مضطرب. کردمی تماشا را او خاموش نگاهی با و شده جونیور هایدست بند ریزنقشی

 .کندمی دراز او سمتبه را

 .من به بدش من، به بده رو دستت -

 هایشاشک ترسیده ژانت. دادنمی انجام حرکتی و شده خیره نفر دو آن تقالی به حرفبی دختر

 پرت طبقه چند ساختمان از هایشچشم جلوی دختر یک کرد،نمی کاری اگر. شودمی روان

 .شدمی

 .نیست راهش ینا. لطفاً من، به بده رو دستت کنم،می خواهش -

 .افتدمی دخترک یپریدهرنگ صورت روی اشکش هایقطره

 .آفرین کن، بلند رو دستت باش، زود -

 .کندمی دراز او سمتبه را دستش ناخودآگاه ژانت، پراشک هایچشم دیدن با دخترک

 .بگیر محکم نگهدار، رو دستم -

 و خسته سه هر سپس و کشندمی باال را دخترک داشتند، که زوری تمام و جونیور همراهبه

 .گذراندمی نظر از را دختر بدن نگران ژانت. افتندمی زمین روی بر نگران

 ندیدی؟ صدمه خوبه؟ حالت خوبی؟ -

 پوشانده را اشپریدهرنگ صورت تمام رنگشسیاه موهای که دختر به حالتبی و مات جونیور

 :غردمی و شده خیره بود،

 !احمقی یه تو -

 بهتری؟ االن! کردی رو کار این نمیشه ورمبا: ژانت

 و صورت تمام اشک درشت هایقطره. شکندمی درهم را بامپشت سکوتِ دختر یگریه صدای

 برخورد با که را هایشدست او نزارِ حال به توجهبی ژانت. بود کرده خیس را اشآشفته موهای

 :غردمی خشمگین شیرِ یک دمانن و داده مالش بود گرفته درد بام،پشت تیزِ یلبه به

 حماقتی چه این آره؟ شدی، سیر زندگیت از! بیاری؟ خودت سر بخوای بالیی همچین باید چرا -

 !بود؟
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 .دهدمی تکیه او به و کشیده دیوار سمتبه را خود خسته. رودمی باالتر دختر یگریه صدای

 پیدا حسی چه بمیری هاینک از بعد تخانواده فکرکردی ولی گذشته؛ بهت چی دونمنمی -

 کشن؟می عذاب و میشن ناراحتی چقدر کنن؟می

 ....بابا.... مامان -

 !نکن گریه هی -

 .لرزیدمی زیاد یگریه از هایششانه و گرفته صورت روی را هایشدست دختر

 ...مامان سفمٔ  متا -

. کردمی نگاه شهر به و ایستاده هاآن از زیاد یفاصله با جونیور و داده تکیه دیوار به دو هر

 خم بامپشت یلبه روی. بودند وآمدپررفت غروب در که هاییخیابان و قدیمی و مدرن هایخانه

 و مرگ در ایثانیه چند یفاصله و بود پایین تا زیادی یفاصله. کردمی نگاه پایین به و شده

 !انسان یک زندگیِ

 !توالت توی بکنی رو کلشون که حقشونه که پوچن و ارزشبی هایآدم مشت یه ها اون -

 و بلند موهای. اندازدمی بود، شده خیره اینقطه به و انداخته زانوهایش دور دست که دختر به

 :دهدمی ادامه خشمگین و متفکر و زندمی کنار کمی صورتش روی از را رنگشتیره

 و دزدیدن؟ رو دیکر کار روش هاسال که اینامهفیلم کارگردان و نویسنده که میگی داری -

 !کشتیمی رو خودت داشتی تو... تو

 .دهدمی تکان سر مظلومانه دخترک

 رو چیزهمه و پخش ایستگاه به کشوندیشونمی باید تو! برن؟ در قسر راحتیبه گذاشتی تو و -

 .دادیمی لو مردم برای

 ویزیونتل توی پخش برای قبل از هادرام اون! هاستاون طرف درهرحال پخش ایستگاه -

 خاطر همین به کنم؛ خراب رو هاشوندرام شهرت شاید که ترسیدن پس بود؛ شده ریزیبرنامه

 .کنننمی هم مالقات باهام حتی

 :کندمی زمزمه قبل از ترآهسته و زندمی پر صدایش در بغض
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 رابخ رو برنامه اون که دارم سعی قصد از من که کردن منتشر مقاله یه هااون تر،مهم همه از -

 . بگیره رو سهمش کردن درست دردسر با کنهمی سعی کارتازه نویسنده یه گفتن. کنم

 .دوزدمی ژانت به را اشاشکی هایچشم

 ایافتاده پا پیش کار ونشوننامبی ینویسنده یه کاریِ یآینده کردنخراب گفتن بهم هااون -

 .طوریهاین االنم اعِاوض و شده دیوونه که کسیم تنهای من آخر، در و براشونه

 و کشیده دختر نرمِ موهای روی را دستش آهسته. سوزاندمی را ژانت دل ریزش هایهقهق

 :گویدمی

 !آخه؟ اومدمی گیرت چی کار این از کردی،می خودکشی به اقدام نباید بازم حالبااین -

 .فشاردمی هم روی محکم را هایشلب

 .بجنگی آخرش تا باید تو -

 رو من زندگی حال همه در هااون. ندارم جنگیدن برای جونی دیگه! خسته خیلی م،هخست من -

 .کردن نابود

 .کنی شکایت ازشون باید تو نیست، طوراین -

 :دهدمی پاسخ آهسته نشیند،می هایشلب روی که دردآلودی لبخند با دختر

 و غذا پول! آسونه؟ چیزهمه کنیمی فکر! بیارم؟ کجا از رو پیگیری همه این پول شکایت؟ -

 ایستگاه این بومپشت از اگه کردم فکر... کردم فکر. دربیارم تونممی زوربه رو ماه این یاجاره

 این با کردم فکر گیرن،می وجدانعذاب کردن که خاطرکاریبه حداقل بمیرم، و بیفتم پخش

 .بودم ناراحت چقدر که فهمهمی یکی کار

 ...تو ایساده چقدر -

 غروبِ رنگِنارنجی هایاشعه. چرخدمی بود، ایستاده سرشان باالی که جونیور به دو هر نگاه

 چشم یگوشه از جونیور. بود ساخته جذابی و خواستنی مردی او از و تابیده او رخنیم به آفتاب

 .بردمی فرو کتانش شلوار جیب درون را هایشدست و انداخته نگاهی دخترها به

 رو هاتدرام کسهیچ وقتاون بدن اهمیت بهت مُردی اینکه خاطربه طفق بود قرار اگه -

 .گرفتنمی رو هااون طرف هم کسهیچ و دزدیدنمی
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 .دهدمی سرتکان ییدوارٔ  تا و متفکر ژانت

 .کردی نابود رو تخانواده و خودت فقط بمیری جوریاین اگه میگه، راست اون درسته، -

 گوشی یصفحه روی «K.K.R» نام. اندازدمی عیتشموق یاد را او اشگوشی زنگ صدای

 را گوشی و انداخته بود، شده خیره دخترک به متفکر که جونیور به نگاهینیم. کردمی خودنمایی

 .دهدمی قرار گوشش کنار

 .باش منتظر. پایین میایم االن درسته، کارلوس، اینجاست جونیور -

 :گویدمی آرام و کرده رو دخترک به سپس

 !بدی ادامه رو زندگیت چطور باید بدونی کنم رفک -

 به توجهبی جونیور. شودمی بلند زمین روی از نیز دخترک دستش، درازکردن با و شده بلند جا از

 .داردبرمی گام آسانسور سمتبه دو هر

 !کارلوس همراهِ بشید آماده باید مهمونی به رفتن برای کنم فکر -

 !هست ژانت من اسم -

 .هستی کارلوس همراه و -

 شناسی؟می رو اون تو -

 !جوان خانم داره رو خودش شخصیِ زندگی کسی هر -

 *** 

  

 چند میزِ دو سالن داخل رسید،می مهمانان گوش به کوبنده و زیاد ولوم آخرین تا آهنگ صدای

 غذاها کنار در و شده درست ایبامزه طرز به که دسرهایی و رنگارنگ غذاهای از بود پر متری

 دست به که نوشیدنی با و ایستاده سالن کنارِ و گوشه در گروهگروه مهمانان. بودند شده چیده

 که آهنگی و سالن شلوغیِ میان در هایشانقهقه صدای و بوده خود کردنگرم مشغول داشتند،

 .پیچیدمی کوبید،می همچنان

 و روشن آبی، و رمزق نورهایـص*رقـ و اندک هایچراغ با سرسبز فضای و سالن از بیرون

 که بود ماه اندک نور خورد،می چشم به محیط تاریکیِ در که روشنایی تنها و شدمی خاموش
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 مشغول و آمده وسط خود پارتنرهای همراهبه سرخوش مردهای. کردمی روشن را هاچهره

 در ار مختلفی هاینوشیدنی نقره طرحِ سینی با بار یک ایلحظه گارسون بودند، گذراندن خوش

 .کردمی تعارف مهمانان به براق کریستالیِ هایجام

 به دقت با که کارلوس به نگاهینیم باریک لحظه چند. بود جذابش همراهِ مبهوت هنوز ژانت

 امشب. بود گرفته بازی به را هایشلـب مالیمی لبخند و انداختهمی کرد،می نگاه اطراف محیط

 کنار از آبشارگونه را قسمتی و بسته محکم کش با را موهایش. باشد بهترین خواستمی

 حجمی در هزاررنگش نگاه و زدمی برق موهایش خط الیالبه در اکلیل بود، کرده رها صورتش

 در زمان هر از ترکنندهخیره و درشت هایش،چشم زیر مشکی نازکِ خط و زدهریمیل هایمژه از

 سرخِ رژ. مالدمی هم روی مالیم و نرم را هایشلب. کردمی خودنمایی اشمهتابی پوست میان

 گل و ریز تاج. بود ساخته جذاب و زیبا یملکه یک او از اشماهی مدل و بلند لباس رنگهم

 معرض در لباس نازک بندهای با ـتش*لخـ هایشانه و داشت قرار موهایش روی بر نقشی

 ملیح لبخندی با شود،می خم ینوشیدن تعارفِ برای رویشروبه که گارسون. بود گرفته قرار دید

 :پرسدمی آهسته

 میوه؟آب -

 نزدیک هایشلب به را طبیعی میوهآب جام. کندمی اشاره سینی از دیگری سمتبه گارسون

 پیش همیشه از تربرازنده او امشب. کندمی نگاه کارلوس به آن، کردنِ مزهمزه حین و کرده

 کراوات که سفید پیرهن و رنگمشکی براق ارشلو و کت. بود دادنجوالن حال در چشمانش

 را موهایش. بود دخترک یقفسه میان در تپنده قلبی مانند اشـنه*سیـ میان رنگِسرخ

 .دادمی ـوازش*نـ را اشبینی سردش عطر بوی و داده مدل باال سمتبه

 !بودی سرتر ازش تو بود، اینجا پیت برد اگه... هی -

 :غردمی عصبی دخترک، براق هایچشم به توجهبی کارلوس

 کجاست؟ ـوضی*عـ اون -

 .نیومده هنوز کنم فکر جونیور؟ -

 کردی؟می وبشخوش وارفته پسر اون با داشتی همین برای -
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 گذاشته تمامسنگ همراهش و او به خوشامدگویی برای ادوین کند،می فکر پیش لحظه چند به

 رو سنگ را جوان مرد غریبش،عجیب صیتِشخ و سرد رفتار با همیشه مثل نیز کارلوس و بود

 .بود کرده یخ

 .خوبیه مرد اون! گیریمی ایراد همه از همیشه تو -

 اطرافته؟ به حواست -

 جاهمه به حواسم تیزبین عقابِ یه مثل نباش، نگران! گیرممی چشم کوریِ قطعاً امروز من -

 .هست

 .شودمی اشخیره تهدید با کارلوس

 .خانم دختر نیومدی اینجا به گذرونیخوش یبرا تو باشه یادت -

 دور او از مرد خوردمی چرخ که نگاهش. شودمی پرتاب عقب به کمی غریبه، مردی برخورد با

 .کشدمی صورتش به دستی پرخشم و عصبی. بود شده

 !کردیمی عذرخواهی و ایستادیمی حداقل -

 پیشوازش به دوستانش از یکی ودور با بود جذابش همراه و ژانت به حواسش تمام که ادوین

 .رودمی

 .ندیدمت وقته خیلی رفیق، هی -

 و قطور بازوهای بین محکم را او و گیردمی ـوش*درآغـ را جوان مرد بلند ایخنده با ساموئل

 .فشاردمی اشعضالنی

 !میای نظربه نازک و نرم دخترها مثل هنوزم تو ادوین؟ چطوری -

 .زد غیبت یهویی بود، شده تنگ برات دلم! دادی قورت درسته رو یکرپغول مردِ تاسه هم تو و -

 .کندمی اشاره آرامش همراهِبه ساموئل

 به بزرگی کمک شخانواده و اون. تحصیلم مشغول فرانسه در فیلیپ با که هست سالی چند -

 .کردن من

 .یندنشمی ادوین روی بود، ورغوطه درونش در که آرامشی با فیلیپ هایعسلی جام

 .استیون فیلیپ فیلیپم، من رفیق، سالم -
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 .کشدمی گردن مهمانان میان ساموئل. کنندمی حالیخوش اظهار و داده دست هم با دو هر

 .بینمنمی رو آلفرد تخسِ پسرِ اون -

 به هنوز جوان پسرِ. کندمی اشاره بودند، گرفته را اطرافش دختر چند که پسرجوانی به ادوین

 دیده آموزش آمدن چشم به جذاب و شدندیده بهتر برای خوب اما بود؛ یدهنرس قانونی سن

 .بود

 .گذرونهمی خوش کمی فقط داره -

 مراقبشی؟ هم هنوز -

 و کوچک انسان این اندازد،می عذابش، یمایه یزاده برادر الیور، به ریزی نگاهِنیم ادوین

 یک او. گرفتمی گردن باید ویناد آخر در که ساختمی اعظیم دردسری همیشه وپاگیردست

 !بود خردبی و ناشناخته موجود

 !رفیق دردسرسازه خیلی اون -

*** 

 را اشک هایقطره و سپرده شب سیاهی به را غمگینش نگاهِ راند،می فرودگاه سمتبه تاکسی

 آهسته و کرده لمس را تاگسی یشیشه انگشت سر با. بود کرده زندانی هایشپلک پشت

 :ندکمی زمزمه

 ببخشید. برم سریع باید اومده؛ وجود به برام آمریکا بیمارستان توی خوبی موقعیت کارلوس، -

 .کنم خداحافظی باهات حضوری نتونستم که

. کندمی مرور ذهنش در را جمالت باز و اندازدمی بود کرده تهیه که بلیطی و پاسپورت به نگاهی

 .بود کرده آماده را خود کارلوس با زدن حرف برای بارهاده حالتابه

 .کارلوس ببخش رو من ببخشید، -

 .زندمی مالیمی یضربه او نام روی بر و آورده باال را اشگوشی

 .تاسل هانا -

 که را بیچاره دخترکِ. بود زده صدا هانا را او خورد،می پیچ گوشش درون خشنی و غریبه صدایی

 .زدمی صدا بود، مانده باقی هایششده خُرد تنها و رفته نابودی مرز تا
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 زنی؟می زنگ داری االن چرا -

 خودنمایی گوشی یصفحه روی کارلوس نام و شماره کند،می نگاه گوشی یصفحه به ترسیده

 .کردمی

 .گذاشتی منتظرم خیلی -

 ...چطور تو... تو -

 .بدی دست از رو داری که چیزی میشه راحت -

 .پیچد می گوشش در مرموز صدای. بود شده حبس جوان زن یـنه*سیـ در نفس

 .اینجا بیا بدی، نجات رو سرانجامتبی عشقِ جونِ خوایمی اگه -

*** 

 !جونیوره اون اوه، -

 .اومد جونیور -

 !براک جونیور واو، -

 دیدن با جونیور. داردبرمی قدم سمت همان به شنودمی ورودی قسمت از که ایهمهمه با

 .نشیندمی هایشلب روی واقعی لبخند اشقدیمی دوست

 مرد؟ چطوری -

 .کندمی هدایت سالن اصلی قسمت به را او و گذاشته جونیور یشانه روی دستی ادوین

 .منتظرتم وقته خیلی کردی، دیر -

 رها هایششانه روی آزادانه را رنگشطالیی موهای که جوان زنی روی ورود بدو از جونیور نگاه

 .بود کرده گیر داشت، تن به یرنگلیمویی و کوتاه پیراهن و کرده

 !کنه؟می کارچی اینجا اون -

 .کندمی نگاه کرد،می پرتاب جونیور برای را آتش هایگدازه که نگاهی و اخم با که زنی به ادوین

  نرفته؟ که یادت نباشی، دردسر دنبال امشب امیدوارم -

 .کندمی ادوین نگاه جنگلِ یحواله نیشخندی جونیور

 .کنهمی ازن فقط اون -
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 !تخونه ببریش خواستیمی و زدی چنگ رو موهاش پسرشدوست جلوی تو! هی -

 .مخونه بیاد نبود قرار -

 :کندمی براندازش متعجب ادوین

 !چی پس -

 !بکشه گند به رو مخونه نبود نیاز ساختم،می رو کارش ماشین تو -

 :غردمی جونیور گوش زیر شدهقفل هم به فکی با عصبی ادوین

 کمیه. نمیده پا کسی به بار از بیرون اون. بکشی گند به رو مهمونیم بخوای اگه کشمتمی -

 !جون باش آدم

 .کندمی حرکت ریخت،می آدم تنِ به تلخی هلیحس نگاهش هر با که زن سمتبه

 .نیست آدمی همچین معموالً اون نینا، خواممی عذر اون طرف از من -

 !پرستنشمی هااحمق که ـوضیه*عـ یه اون درسته، -

 ...خب... آ -

 .کنی توجیه رو دوستت رفتارهای نیست نیاز -

 یگذشته رفتارهای از زدهخجالت کمی و کشیده گردنش به دستی خندد،می ناخواسته ادوین

 :دهدمی پاسخ زن، این با دوستش

 که اولِ یدفعه گفتی چطوره؟ بگو، اینجا از خودشه، رفتارهای مسئول هرکسی آره، خب -

 .میای جایی همچین

 .کندمی نگاه پریدند،می پایین و باال که سرخوشی هایآدم به تلخ و کنجکاو لورا

 معذب بیشتر االن اما میشم؛ زدههیجان کردممی فکر. گذاشتم پا جدیدی دنیای به انگار -

 .ندارم تعلق اینجا به کنممی حس هستم؛

 .نیست جوریاین! هی -

 بود درآمده هویج شکل به فوم و خامه با که کیک تکه به ادوین یمچاله صورت به توجهبی لورا

 .کندمی اشاره

 .هویجه عاشق سارا ببرم؟ خودم با تونممی -
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 خرگوش یه شکل که رو آماده کیک یک میگم آشپزخونه مسئول به بری اینکه از قبل البته، -

 .کنه بندیبسته برات داره، هم رنگینارنجی هایهویج و قشنگه

 .خنددمی ذوق با زند،می برق هایشچشم حالخوش لورا

 .میرهمی حالیخوش از امروز سارا -

 .ببر همراهت هم رو اون نره یادت رفتنی اتاقم؛ توی گذاشتم رو تولدش کادوی من راستی، -

 :زندمی لب زدهبهت لورا

 !دونستی؟ می کجا از کادو؟ -

 .اندازدیم باال ایشانه خیالبی ادوین

 .دیدم گوشیت روی رو پیامش خوشامدگویی برای رفتی وقتی بار تو شب اون -

 :کندمی زمزمه مردد لورا

 !بازی؟ دستگاه -

 .کوبدمی هم به محکم را هایشدست سالهپنج هایکودک مانند و خنددمی شاد ادوین ییدٔ  تا با

 .ادوین هستی خوبی مرد تو -

 و بود میز روی رنگارنگ دسرهای گرم سرش و نشسته ندلیص روی جاهمه از خبربی ژانت

 به متفکرانه و داده تکیه مهتابی دیوارِ به ویالیی یخانه دوم طبقه در و او از دورتر کارلوس

 بند دیگرش دستِ و داشت باال درصدِ ـکلِ*الـ با نوشیدنی دستش یک او. کردمی نگاه اطراف

 به را هامهمانی جوراین حالتابه. کردمی فکر هاآدم بودن سرخوش به و بود شلوارش جیب

 .بود ندیده چشم

 کارلوس؟ -

 .خواندمی فرا را او مالیمی و نرم صدای اطرافیانش، سروصدای میان در

 کارلوس؟ -

 پیراهن. کردمی تماشایش براق هاییچشم با و ایستاده او پشت شرابی و کوتاه موهای با زنی

 ی قفسه در از سفیدرنگش و طالیی هاینواردوزی که بود کرده تن به رنگیایسرمه و تنگ

 .بود گذاشته نمایش به پیش از تربیش را درشتش هایران و ـنه*سیـ
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 !تو؟ -

 .شدی جذاب امشب -

 .اندازدمی هایشلباس به نگاهینیم کارلوس

 .بپوشی لباس جوراین ندیدم حاال تا -

 !کنی؟می کارچی اینجا -

 زمین به را هایشچشم بودند، شده روان هایشگونه روی ناخواسته که هاییاشک با سوزان

 :گویدمی آرام و دوخته

 تونممی اونجا. داده همکاری پیشنهاد بهم کلمبوس بیمارستان برم، آمریکا به گرفتم تصمیم -

 .کنم خداحافظی ازت که اومدم همین واسه. برم فوری باید من... من. بدم ادامه رو درسم

 .شودمی خیره او به عجیب و متفکر رلوسکا

 !هستی ناراحت رفتنم از کنی تظاهر که تونیمی حداقل... حداقل -

 سرانگشتانش. شودمی نزدیک کرد،می نگاهش تنها و ایستاده ثابت که او به پرحسرت سوزان

 و فرمخوش هایـب*لـ به را هایشـب*لـ ایثانیه برای و کشیده مرد صورت روی ظریف را

 پرت عقب سمتبه را او و آمده خود به کارلوس آنی حرکتی در رساند،می جوان مرد یکشیده

 پشت با عصبی. کنندمی تماشا را هاآن فرد دو شیشه دیوارهای پس در بداند آنکهبی کند،می

 :غردمی مبهوت و خشمگین و کرده پاک را هایشلب دست

 !کنی؟می غلطی چه داری -

 !کارلوس -

 متعجب و افتدمی کرد نگاهشان خیره که ژانت به کارلوس نگاه لرزید،می غم و درد از شصدای

 .کندمی فکر بود، جوالن حال در تنش در که حسی به

 .کنممی توبه رو عمرم یبقیه ولی سفم؛ٔ  متا واقعاً. کارلوس باش خودت مراقب -

 !توبه؟ -

 .ندارن دنبالبه چیز عذاب و درد جز هااون برگرده؛ خاطراتت نکن سعی خیلی -
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 خارج تراس از و کرده استفاده فرصت از سوزان خوابد،می صداها تمام ایلحظه برق قطع با

 برق و پیچدمی گوشش در فریاد صدای ایلحظه برای. رودمی پایین یکی تا دو را هاپله و شده

 .شودمی روشن دوباره رنگی هایچراغ و

 !رفت کجا دکتره اون! شد؟ چی -

 ایشیشه دیوار با محکم کارلوس و کرده برخورد او با محکم فردی شودمی که راهرو وارد

 خونی هایقطره به نگاهش. بود کرده مخفی راهرو تاریکِ فضای را اشچهره. کندمی برخورد

 فریادی با و شده بلند جا از غریبه مرد. افتدمی بود، چکیدن حال در سرانگشتانش از که

 کند،می لمس را بازویش مات کارلوس. دودمی راهرو ته سمتبه و گرفته فاصله وا از خشمگین

 . شودمی کنده جایش از سرعتبه و آورده خود به را او زمین روی خون هایقطره

 !یاروئه همون! خودشه -

 .کندمی بیشتر را سرعتش

 !نمیشه مزاحمم دیگه بشم مطمئن باید -

 .شودمی خیره شدند،می دور او از سرعتبه که ماشین دو هب و شده خارج ویالیی یخانه از

 . بزنه غیبش دوباره نباید بره، نباید -

  

 الیالبه از را ماشین حرکت یک با و چرخانده را فرمان. دودمی رنگشسفید کوگا فورد سمتبه

 .کشاندمی بیرون بودند، شده پارک پارکینگ در که انبوهی هایماشین

. اندازدمی شد،می ترنزدیک هرلحظه که سفیدی ماشین به آینه از نگاهینیم ترسیده سوزان

 .فشردمی گاز روی آخر تا را پایش و گرفته بر در را فرمان محکم اشخونی هایدست

 .کشتمشمی باید باید، درسته درسته، -

 از داشت نجا تا بعد و بود کرده فرو لعنتی آن گردن در را چاقو که کندمی فکر ایلحظه به

 .بود کرده فرار شود، کشته بود قرار که ایخانه

 در سعی و کرده هدایت رنگزرد ماشین سمتبه را فرمان شدنش، نزدیک با غریبه مرد

 ماشین کوچک فضای درون هولناک سوزان جیغ صدای. داشت او ماشین کردنمنحرف
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 حرکتی، هر از قبل و چرخانده فرمان دور قبل از تر محکم را اشکرده عرق هایدست. پیچدمی

 پا قدرت با کند،می هدایت دریاچه و پل مرزِ سمتبه را او محکمی یضربه با سفیدرنگ ماشینِ

 .کندمی توقف رنگزرد هاینرده اینچیِ چند در و دهدمی فشار ترمز روی

 و هکرد پارک کناری بودند، شده رها پل کنار که داغانودرب ماشین دو دیدن با کارلوس

 .بود غریبه مرد قدرتمند هایچنگ حصار در سوزان کوتاه موهای. دودمی هاآن سمتبه

 برنزه پوستی در که درشتی و تیره هایچشم شود،می خیره مرد خشن یچهره به کارلوس

 هایلب و بودند آمده هایشچشم روی تا مرد بلندنیمه موهای کرد،می نگاه را او مرموز و خشن

 خیز سمتشبه و کندمی مشت را هایشدست. بود شده باز وحشیانه ایخنده به دشکبو و کلفت

. کندنمی جلوگیری مرد دو پیچیدن از هم سوزان درپیپی هایجیغ صدای حتی. گیردمی

 .گذشتندمی کنارشان از اهمیتبی بود، راه در که کشتاری و کشت به توجهبی هاماشین

 کارلوس استخوانی یگونه روی محکم مشتی. بود پوشانده خون سرخی را غریبه مرد گردنِ

 به ریزاناشک و کشانده عقب را خود زمین روی استرس با و ترسیده سوزان. آیدمی فرود

 را بازویش دو غریبه مرد. کندمی نگاه بود، افتاده در خشن و پیکرغول مردی با که کارلوس

 از یکی حرکتی با اشفشردگی درهم از عصبی وسکارل. کندمی بلند زمین روی از را او و گرفته

. زندمی مرد زخمی گردنِ روی محکم یضربه دست داخلی یتیغه با و کرده آزاد را هایشدست

 .دهدمی فشار او گردن روی را پایش زمین، روی بر غریبه مرد افتادن با

 ...طرفِ کنی سعی دیگه باریه اگه میندازی؛ بزرگی سر درد به رو من تو -

 باز زدنحرف یادامه از را او و گرفته بر در را جانش تمام درد رود،می فرو پایش در که تیزی با

 استفاده فرصت از غریبه مرد. داردمیبر عقب به قدمی شدهحبس نفسی با کارلوس. داردمی

 و پهلو درون را شی دردناک و عمیق دیگر بار داشت، همراهبه همیشه که تیزی یتیغه با و کرده

 یقفسه میان کارلوس دردناک نفس. آوردمی در پا از را او و کرده فرو کارلوس شکم

 :زندمی پچ زیرگوشش غُران مردغریبه بود، شده حبس اشـنه*سیـ

 .کارت پِی رفتیمی باید نکشتمت که موقعاون -
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 ان،سوز هیستریک هایجیغ و مات هایچشم جلوی حرکتی، در و بردمی عقبعقب را او

 پسِ از و کرده بلند زمین روی از کرد،می نگاه را او بازشنیمه هایچشم میان از که را کارلوس

 نگاه بین از حالبی و مات کارلوس. کندمی پرتاب دریاچه آبِ درون به را او کوتاه هاینرده

 سرد یهاآب لمسِ با و شودمی خیره بود، چسبیده هانرده به که مات و محو تصویر به تارش

 آب هایحباب میان در. زدمی صدا را اسمش آرام ایزمزمه. افتندمی هم روی هایشچشم

 تکان جانِ بدنش یشدهقفل اجزای. بود شدننزدیک حال در روشن لبخندی با آشنا ایچهره

. بودند کرده رنگی را اطرافش هایآب و شده خارج شکمش و پهلو از خون. نداشتند خوردن

 را او نامرئی دستی افتد،می وجوشجنب از مغزش و افتاده هم روی کمکم ردشپرد هایچشم

 .شدمی کشیده دریاچه قعر به آهنگین ایزمزمه با و برگرفته در

 بود، شده پرتاب آب درون کارلوس که جایی به و رسانده پل یلبه به را خود زنانزجه سوزان

 .بود رفتهگ بر در را صورتش تمام هایش اشک. شودمی خیره

 ...خواستم... نمی... من. سفمٔ  متا من... من... کارلوس... کا -

 دیوصفت یغریبه مرد چنگالِ در رنگششرابی و کوتاه موهای. افتدمی سرش روی ایسایه

 زننده و کریح لبخندی با غریبه مرد. ماندمی ثابت او خونآلود صورت روی نگاهش. شودمی اسیر

 پرتحکمی و خشن صدای و پیچیده اشبینی زیر تلخی بوی کند،یم نزدیک او به را صورتش

 :زندمی پچ گوشش زیر

 !تاسل هانا رفته اون -

 

 اول جلد پایان

 -شیرشاهی.ف -

7  /11  /1397 

  20:30: ساعت

  

 اثر این خلق برای نویسنده از تشکر با
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 شده منتشر دانلود هنگا سایت در و آمده در تحریر رشته به دانلود نگاه انجمن در کتاب این

 .است
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