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 جلد اول از مجموعه داستان اسرار واژگون 

 کننده! ج ی داستان متفاوت گ هی هدف: نوشتن  

 *** 

 خالصه: 

است که در   ی زی. باطن، نهانِ آن چگرندیدک ی مجزا و در آن واحد، وابسته به    زیو باطن، دو چ   ظاهر

خواهد بود   یی اما جا کشاند؛ی را به عمق باطن ماجرا م  یبه ظاهر، آدم  قیعم  ی و گاه نگاه مین یبی ظاهر م

.  ندیا یجور در ن شود، ی م  دهیکه د  یقتی معما، با حق ی هارا نقض کند و تکه پازل  قت ی که ظاهر، باطن حق

 . شودی م  یگرید  یمعما  یو تمام معما، خودش زاده  رندیگی اوج م  یو سردرگم  ی جیگاه گآن 

 ۱۴۰۰خرداد  ۲۸

 هشت صبح  ساعت 

  *** 

 : مقدمه

 ابد یی را م  ینگاه موشکافانه، اسرار  ک ی

 ست ین یحلراه شان ی برا  که

 ی آدم  کندی م ر یگ و

 را  قتیحق  کنندی که نقض م   ییها انبوه تکه  ان یم

 . شوندی م ی منته  یکی که به تار یی هاسرنخ  و

 جا افتاده باشد!  یز ینگاهش چ  نی در ب د،یشا
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 *** 

  یصدا خشونتم، . به دنبال ختم یاجسام را برهم ر  نشی و چ دم یکوب ز یم  یرا رو  یی کذا ی هابرگه   حوصلهی ب

 . کردیکه مرا سرزنش م  یبرخاست؛ درحال  یآلود مر حرص 

 هارپر! چه خبرته؟   -

را در   یبد  میگرفتم. تا  ی جا زیواقع پشت م  یصندل  یرها کردم و کنارش، رو  نیزم  یرا رو امکوله 

امتحانات   که تنها چند روز به  ینی ام بودند، حعقب مانده ی هاکالس گذرانده بودم و بدتر از آن، درس 

 کردم و ل*ب زدم:  یاخم  ،ی مانده بود! عصب  یینها

پاس بشم؛ فقط چون سرکالسش چرتم   ذارهیترم نم  نی مستر جونز از کالسش اخراجم کرد و گفت ا -

 گرفت! 

نشانه   ک یاش  صفحات جزوه ان یگردش را از چشم برداشت. م شهیش  نک یباال انداخت و ع یی ابرو  ی مر

 گذار قرار داد که صفحه را گم نکند. 

 ! یمسخره کرد  ی هالم یاون ف  ر یخودت رو درگ شب، یتمام د  که ن یا یالبد چرتت گرفت باز برا -

 کوفتم.  یآرام یضربه  اش،ی شانی دستم را جلو آوردم و بر پ معترضانه 

 ... . یچ دونمی ! فقط نم ادیهست که با عقل جور در نم   هالم یاون ف  ی تو یزی ! واقعاً چ یمسخره نه مر  -

 اد؟یبا عقل جور در نم   یچ قاً یدق  -

فرو رفته   ی بارخانه در سکوت مرگ سپردم. کتاب  ه یتک  ، یصندل گاهه یکردم و به تک  یبه جانب اخم  حق

  تی رو ی صشخص خا  ،یرستان ی نوجوان دب ی رها شده بودند. جز تعداد ی آن سالن، خال ی زهایبود و اکثر م 

 .شدینم 

 یچهره  تفاوتیجوابش را دادم. از حالت ب  ت،ی چشم دوختم و با جد یمر   یشی عمق چشمان م  به

 بودند.  ن یتوه یبه منزله  م یبرا  زش،یچشمان ر یدگیکش  یروحی و ب آمد یخوشم نم  اشی خنث
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  لمیف  یو انتشار تعداد وب ی وتی اکانت  کی   جادیدرست دو هفته بعد از ا اد؟یبه نظر تو باعقل جور در م -

 چندش، پسره معروف شده!

 . دیحرفم دو ان یبـر*ه*ن*ه م  پا

خودش   یبرا   ییباال   یزود جا یلی خ هاشلم یف یتونست با اثرگذار ست؟ین یمنطق  زشیچه چ  نیاالن ا  -

   روزها پرطرفدار شده... .  نی هم که ا  هالمی سبک ف ن یمعروف دست و پا کنه! ا یوبرها یوتی ن یب

 . کردی م  دیاحوال آشوبم را تشد ،یخوابی هم گذاشتم. ب   یپلک رو  ،ی عصب

باشه. با اون ظاهر عجق   لمی اهل ضبط ف خورهی به ظاهرش نم   یهفده سالشه و حت- ! پسره شونزدهی مر -

 ! رسهیوجقش، اصالً قابل قبول به نظر نم 

ماه، داره پول   ک یبعد از  لمی نه، اون االن با چندتا ف ای هست   یع یداره؟ طب یخوب اصالً به تو چه ربط  -

 !یزنی م  نهینبودنش رو به س ا یبودن  یعی و تو سنگ طب  کنه ی پارو م

  ی . خسته، سرشدینم  میهاحرف  را نداشتم که متوجه منظور  یای حس و حال کش دادن بحث با مر  گر ید

  کی  یآوردم که حت  رون یبام امتحان دو روز بعد را از کوله  یاو سه صفحه  ست یتکان دادم و کتاب دو 

 نخوانده بودم!  خطش را هم 

 *** 

 *دو هفته قبل* 

کاناپه رها شده بودم،    ی رو یالیخی که با ب یگذاشته بودم و درحال میران پاها  ی را به رو پسی چ ظرف

محبوبم شروع شود. لوسترها را   الی که سر دمیکش ی اخبار را م افتن ی ان یانتظار پا پس، ی خوردن چ نیح

  دیپد ی زیانگدل  یپارکت، منظره ی ها را روشن کرده بودم که با انعکاسشان روخوابخاموش و شب 

 . آمدی م
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  ینگاهم به طور ناگهان  دمشان، یجوی م  یکه به سخت  یدرون دهانم فرو بردم و درحال  پسی چ ی مشت

مهم   مینداشتند، برا  م یبرا ی تیشد که گزارشگر، درحال شرحش بود. اغلب، اخبار اهم  ی معطوف خبر

  چطورانگلستان، بدانم اوضاع کشورم،  یقدر که سطح ! همان گذرد؟ی چه م   ایسر دن ن ینبود آن سر و ا

 ! کردی به شدت فرق م  یخبر جنجال بار،نی ! اما اگریبود د  یاست، کاف 

 در سرم اکو شد. یاگزارشگر، به طرز آزاردهنده یصدا

هفده سالست که   ا یحدوداً شانزده  یراجع به پسر  ، یمجاز   یهفته از فضا   نیخبر ا نی زتریتعجب برانگ -

پسر که از  ن یبزنه! ا  وبیوتی در  یبی گذاشته و تونسته رکورد عج unknown " "نام خودش رو ناشناس 

موفق شد    کرده،ی منتشر م لم یف وبش ی وتی آور و اسمر فودها در کانال چندش  ییا یدر  یخوردن غذاها 

که   ی معن  نی کنه! به ا دایمشترک در کانالش دست پ  ون یل یم  کی از  شیپس از تنها دو هفته، به تعداد ب

 شده!  ل یتبد ونری لیم  کی تنها دو هفته، به   یپسر ط نیا

که توانسته بود تنها پس از دو هفته، با خوردن   یماندم. پسر نوجوان رهی خ ونی ز یتلو  گرش یبه نما  مبهوت

از   یک یاز  ی گزارشگر، قسمت یشود؟ بالفاصله با قطع صدا ونر یل یآور و اسمر فودها مچندش  یغذاها

   شد.  یپسر ناشناس، پل  نیا یمنتشرشده  ی هالم یف

  زیر  یپسر  ن، یروشن مانده بود و مقابل دورب  دیو سف یآب   یها سه یکه با ر  یبود؛ اتاق  ی کی تار مه ین یفضا 

فکرش را   توانستینم   یظاهرش، آدم حت دن ینشسته بود که با د ی دار بزرگچرخ  یصندل یقامت به رو

تر  جسه  زیباشد. ر   ودهاچالش اسمر ف ی هالم یف  یکنندهضبط  کی  ا یثروتمند  وبر یوت ی  کی هم بکند که او 

داشت و   یاافتاده. فک شدی م  هی بود که به اسکلت شب  یو صورتش چنان استخوان دادی از سنش نشان م 

که   شدیم  دهید  یمشخص یچشمانش گودشدگ   ر ی. ز دیلرز ی به شدت م   ،یعصب  کی که بر اثر ت یاچانه 

زدند و به طور کل، شخص مفلوک  ی م ی در محو کردنش داشت. لبانش به کبود یسع  م، یبا گر  انهیناش

 باشد!  وبری وتی  کی   توانستیکه نم  مانستی را م یادرمانده

  یاز انواع غذاها یبزرگ ی نیشده بود، س  یدهشکل   فی که به شکل ظر  یای چوب زی م  یرو مقابلش

  یرا کنار  پسمیدچار حالت تهوع شدم و ظرف چ دنشان یاز د ی آور قرار داشت که من، حتچندش 
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  یآورحالت تهوع  یغذاها  ن یچطور ل*ب به چن های ل*ع*ن*ت*  نی ا کردمیانداختم. درک نم 

 ! زدندی م

را آغاز کرد.   و یدیمقابلش، و  ی از اسمر فودها یتعداد حیبه ل*ب داشت و با توض  یلبخند لرزان پسر،

اسکمول   ،یمرکب تنور   یهشت پا، ماه یسرخ شده  ی پاها لی قب  ییزها یها شامل چخوراک  ل یطو ستیل

 ساز له یپ رم ک  ،یشده در الکل خوراک یزنده نگهدار یگویبه خصوص(، م   ییهاالرو مورچه  ی حاو یی)غذا

  ،یی پسر با ظاهر اروپا کی ! شدیتصورش هم باعث افت فشارم م یو... بود. حت ییقا ی آفر یخشک شده 

 داشته باشد؟ ییها خوراک  نیبه خوردن چن  لیتما  توانستی چطور م  ،یی ا یتانیزبان بر 

مورد   الی گذشتن از سر  متِیبه ق  ی کنترل بردم که حت یعوق زدنم را گرفتم و دست سو  یجلو  یسخت  به

به قول خودش، ناشناس، خم شد و   ا یچشمانم دور کنم که پسر  ی را از جلو یی کذا یام، آن صحنه عالقه 

حوله   شد،یم  رزانآرام و ل ی کم  شیکه تن صدا یرا به دست گرفت. در حال  ی رنگ ی آب یاپارچه  یحوله 

 چشمانش بست و زمزمه کرد. ی رو قاً یرا دور سرش، دق 

 ... . خورمی دارم از کدوم غذا م قاًیدق نمینب  یتا حت  بندمی خب من چشمم رو م -

نسبت به   امی درون یحس کنجکاو  خورد؟ی بداند از کدام غذا م  خواستیماند! چرا نم  حالتی ب  صورتم

ماندم. ناشناس، با مکث    ید  یبر ال س  رهیآف کنترل شد و خ  یمانع فشرده شدن دکمه  اش،ی عمل بعد 

چه   های حالی ب  نیو ا دهایترد  نیا ی داشت، دست لرزانش را جلو آورد. معنا  د یاز ترد یی که بو  یکوتاه

 بود؟ 

که با دستان   یدرحال  شد؟ی بدتر هم م  نیخرچنگ بود! از ا ی سوخار یکه لمس کرد، بازو   یز یچ نیاول

باز حرکاتش را نگاه    مهیمانع از باال آوردن شوم، با چشمان ندهانم را گرفته بودم بلکه  یسردم جلو 

  های آن خوراک زنهم باز باشند، اثر حال به  مهی اگر چشمانم تا ن کردمی کردم. ابلهانه بود؛ اما تصور م

   تر خواهد شد.کم

غذا را به دهانش   ، یشده را به دست گرفت. به کند  یسوخار  یبازو ،ی اقی اشتچ یناشناس، آرام و بدون ه

به ل*ب آورد و با صاف کردن   یف یکوتاه از غذا مقابل دهانش، لبخند ضع  یکرد و پس از مکث  ک ینزد

 اش، خفه ل*ب گشود: دورگه  یصدا
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 ! ه یندارم که چ یاده یشدست... ا ی سخت و سوخار  ز یچ  هی  -

  ی سوخار ی از بازو یاشت؛ اما هرطور بود، قسمت کوچک ند یبود که رغبت  یاحرف زدنش به گونه  لحن

  نیطن  میها »خرچ« خُرد شدن آن بازو، در گوش  یزد. صدا یرا درون دهانش فرو برد و گاز محکم 

  احم قدر کنجکاو بودم که از حاالت افتضاما آن  خورد؛ی ام به هم مانداخت و احساس کردم معده

ماجرا،   یادامه  دنی را به د  دمیشد  یشدگجذب  لیماندم. دل  رهیخ ی د یکردم و به ال س  ی پوشچشم

  دیشا   کردمی استدالل م طورن یا  ینبودم؛ ول ییدئوها یو ن یکه اهل چن  ی! آن هم منکردمی درک نم  قتاًیحق

  زی شده بود، نهان مرا ن ا یزن در دنهمحال به  یهانوع چالش  نیمحبوب شدن ا  یکه بان ی تیهمان جذاب 

 کرده بود.   کی تحر

زد. به   یو صورتش به کبود دیاز بازو و فرو بردنش در دهان، ناگاه به خود لرز  یابا کندن تکه  ناشناس، 

  یو چندبار  دیخوردنش دارد! فکش لرز  یاما او اصرار به ادامه  زند؛ی حلقش غذا را پس م آمدی نظر م

اش نشان حاالت منزجرکننده  یتوجه یدچار حالت تهوع شده بود؛ ول باال آمد، به انگار که ش یگلو

 کرد.  ی آرام  یدهانش را باز کرد و خنده یاندک کشد، ی م ی که مشخص بود چه عذاب ی. درحالدادینم 

 من بودن!  ی اغلب مورد عالقه  شده،ی سوخار   یخ... ب... غذاها -

آن غذا داشته باشد و   دن یبه بلع یاعالقه  آمدیشدم. به ظاهر درهمش نم  رهی به مقابلم خ حسی ب

بودن   ونر یل یتنها پول و م کردمی . باور نم دادیشده بود؛ اما بروز نم   یمشخصاً دچار حالت تهوع مشخص 

را تحمل کند؛ اما ثروتمند شود!   ی داشت که آن پسر حاضر شده بود به خاطرش، زجر بد ت یقدر اهم آن 

! حاضر به صدمه زدن به حاالت  اردیلی م ی مولت  ای شوم   ونری لینداشت که قرار است م یمن ارزش ی برا

 . شدمی بدنم نم  ی کیز یف

  نی پول با خودش داشت، متنفر شدم و صورتم مچاله شد. چن ی که تنها برا یا به رفتار آزاردهنده   نسبت

  دهیارزش کش شدند،ی پول ارزش قائل نم  یمقدار یسالمت جسم خود در ازا  یبرا ی که حت ی اشخاص

فشردم. فقط   اآف کنترل ر  یکردم و دکمه  یاخم  د، یتردی واال را نداشتند! پس ب  یهاگاه ی شدن به جا

آرامشم را به طرز   یی خرچنگ، دور شوم! گو ی اعصاب خُرد شدن بازو یرو  یاز شر آن صدا خواستمی م

 از دست داده بودم.  یه آزار دهند
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لحظه، به سکوت و  ام شدم. آن مورد عالقه  الی سر  الیخی ب  یپرت کردم و حت زیم  یکنترل را رو  ،ی عصب

   کند.   گری د ی زیداشتم که حواسم را از آن پسر، معطوف چ اجیاحت  یکار

 *** 

که از   یباد خنک ر یشهر منچستر، نشسته بودم و ز   یها کافه  نی ترهوم، از معروف   تیهوم سوئ  یدر کافه 

من با خبر    یرو شدن اتفاقسه شب از روبه  باًی داشتم. تقر  یند یاحساس خوشا  آمد، ی م  رونی کولر ب

سپرده    یاموشرا به دست فر زشیچهمه   باً،یو تقر گذشت ی م وب یوتی آن پسر ناشناس در  تی معروف

به   بارن ی اگر ا دانستمیبدن داشتم و م   یو خرفت آناتوم ری را با استاد پ یبودم. عصر آن روز کالس سخت 

  رونیاز کالسش به ب  ،یکتاب درس  یدر مطالعه  یکار و ته بدهم، به علت کم   سری ب  یها سواالتش پاسخ 

 پرتم خواهد کرد! 

  لمیموبا   شن،یکی فی که با آمدن نوت خواندمی م  یو سرسر  دمز ی وار ورق مجزوه را روزنامه  ییابتدا صفحات

خلوت که در سکوت   ی. کافه دمی. مردد اطرافم را کاو دیگرد، لرز  یچوب  زیم  یدر کنارم رو 

بودند،   ه گرفت ی جا یزی که آن سوتر پشت م  شه یپ زوج عاشق  ک یفرو رفته بود؛ جز من و   ی بخشآرامش 

 داشت.  ی روشن کافه با تم کرم رنگش سازگار ی و فضا شدینم  دهید ی گرید ی مشتر

اش را روشن کردم. مرورگر اعصاب خرد کنم، باز هم  انگشتانم چرخاندم و صفحه  نی را ب لم یموبا

  ش یرا سر جا لیموبا  تفاوت ی فرستاده بود. خواستم ب  میروز را برا ی خبرها ن یدتر یو پر بازد نی آخر

ها شدم. جزو  اعالن  ان یناشناس، در م یشدهضبط  لم یف  نیبرگردانم که متوجه حضور آخر 

کانالش به مرز دو   ی هامشترک  ا یچه خورده و چه کرده که گو بارن یهفته شده بود! ا  یهان ی ترمحبوب 

 ! داندی خدا م اند،ده یرس ونی لیم

قرار است باز هم حالت   دانستمی که م . با وجود آن باز شد   لمیف  یاعالن را لمس کردم که صفحه  کنجکاو،

منتشر شده    روز ینگذشتم که د  لمشی ف ن یآخر ری باشم، از خ حالی و تا چند ساعت ب د یایتهوع سراغم ب 

  م یهارا محکم در گوش  یر کردم و هندزف یرا پل لم یعالمت خورده بود. ف  ن،ی تری بود و با هشتگِ جنجال

خون شده   یکه به سرخ  ی نمودار شد؛ با چشمان دهی همان ظاهر رنگ پر  لم، یفشردم. به محض باز شدن ف

.  دیلرز ی م ی عصب یبودند و فکش به شدت به شکل   دهیدرهم لول شیکه شکسته بود! موها  یای نی بودند و ب
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  ای بود. گو کرده لیبه سمت چپ متما  ابدنش ر ،ی به تن داشت و به شکل بد  یقرمز رنگ گشاد  یهود 

هر لحظه    اینشسته بود و گو  اشی شانی پ یرو  ی. عـ*ـرق سرد مشخصندیصاف بنش گذاشتی نم  یمانع

 نداشت!  یخوب ی. مشخصاً حالت جسم دندیلرز ی لبانش م  کشد، ی درد م

 شد.  دهیلباسش، سخت شن  یقه ی  یرو  کروفونیبا وجود دو م   یآرامش حت  یزد و صدا یسخت  لبخند

 بترکونم.  خوامی هستم! م جان ی... متفاوت ای لیخ  یلیچالش خ  هی امروز با   د؟یخوب ! زی گا ی ها  -

و لذت   ی از احساس وابستگ ی داشت در لغاتش بگنجاند، عار ی که سع یای طبعباوجود شوخ   انشیب  لحن

  ی عذاب بکشد؟! برا دادند،ی که آزارش م  یی زهایخوردن چ  یبرا کردی چه خودش را مجبور م یبود. برا

 پول؟

 . دیچی پ میهالرزانش در گوش  یخنده

 افتضاح شد!  طورن یا  یباز ت ی اسک یتو روز یدماغم چطور شده؟ د  -

مرا،    نیبود و ا بی به پا کند! رفتارش عج  تی کفش اسک  دیچطور با داندینم  یقسم بخورم حت  توانستمی م

سه هفته    نیکه بدانم چرا با عذاب خودش، دنبال پول است! او که در عرض اآن   یبرا کردی کنجکاوتر م 

 آشوب داشت؟!   یشده بود، چرا ظاهر  ل یتبد ونری لیم  کی به  

تر عقب راند و  هر چه تمام   یآب دهانش را به سخت  دمینامتعادلش را که فرو خورد، به وضوح د  یخنده

شد و چشمانش را    لیاز قبل به سمت چپ متما شی دشوار بود، ب  شیبرا  دنی نفس کش ایکه گو  یدرحال

 وادار به گرم به نظر آمدن کرد. 

!  د یرو بترکون یچالش خفن  نی به دوستانتون، چن  ویدیو  نی هاتون و ارسال او کامنت   کی انتظار دارم با ال -

و   گویرچنگ، مچون خ یی ای در ی خب... از غذاها  هاتونی لیهست. خ   ییایدر  د یجد یچالش امروز، غذا

 منظور، من امروز... .   نیو به هم  د یهشت پا استقبال کرد

قطرات اشک در    دمیدیدرونش رخنه کرد و با هر سرفه، م  یخس خس بد  ایشدت به سرفه افتاد. گو   به

  شیدست پ ی. به سختشدیم  اشیهر سرفه، باعث جمع شدن اندام درون ییگو  شود؛ ی نگاهش جمع م
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  ی بد  کی اش به تکه چانه  ی جا آمد. درحال یحالش کم  ش،یجلو  ی از آب بطر یاجرعه برد و با خوردن 

که از قبل هم   ییخودش را نگه داشت و با تن صدا فتد،یب  ه یبه گر   خواستی افتاده بود و مشخصاً م 

 آمده بود، ادامه داد:  ترن ییپا

گرفتم   دیجد م یدفعه، تصم  نیخام هشت پاست! من ا یکه قرار هست سرو بشه، بازو یی امروز، غذا -

 خام رو امتحان کنم.  ی که غذاها

  ن یمعطر تزئ ی های و با انواع سبز  خوردندی بنفش روشن بود که تکان م   زی ر یهاتکه  یرا که حاو  ی بشقاب

و   دهانم را گرفتم یهم دچار حالت تهوع شدم؛ اما جلو   دنشیبا د ی آورد. حت ن یدورب یشده بود، جلو 

 خودم را نگه داشتم. 

هنوز   د، ینی بی طور که مشده. همون   کهیت  ز،یشسته و به قطعات ر  کر،یغول پ یهشت پا   یبازو  ک ی  -

 ! خورنی تکون م ف یضع  ی بازو، به شکل ی هاقسمت 

را بخورد! آخر چرا؟ در چشمانش التماس را   یآورچندش  ی غذا نیحاضر شده چن کردمی نم  باور

 داده بود آخر؟  یز یچ  نیپول تن به چن  ی . برادیفهم ی را نم  یز یچچی ه  جمی اما ذهن گ دم؛یدی م

 . د یخند ف یظرف برد و ضع  ی را جلو چنگالش

 د؟ یجد یتجربه  ن یا یبرا  دیاآماده  -

را   ش یهالم یکه ف  ینفر  ون یل یرا داشته باشم! آن دو م اشی آمادگ توانستمی که قطعاً تا ابد هم نم  من

 شان بودند؟ معده اتی مند به باال آوردن مداوم محتوعالقه  کردند، ی دنبال م

که    ییکوچک بازو  ی هافشرد. تکه  اتیمحتو  ان یدرون ظرف و م ض، ی غ ایاز نفرت   یرا با حالت چنگالش

داشت، کامالً   ی مشخص دیترد   ییکه گو  یشدند. ناشناس، درحال  ختهیبه چنگال آو   خوردند،ی تکان م

زور حال   ز دهانش را باز کرد و غذا را با ارتعاش دستش ا یکرد. وقت  کی آهسته چنگال را به لبش نزد

  نیباال آمد. چن  اشنه یس  یزبانش گذاشت؛ بالفاصله قفسه  ی درون دهانش رو اش،ی و روح  یبد جسم 

زبانش   یزنده رو یغذا  یها از تکان تکه  یبه علت حالت تهوع ناش توانست یم قطعاً، فقط  یعکس العمل

 باشد! 
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  دیجه  نییاز زور بغض باال و پا ش یگلو بی صورتش مچاله شد. س ی درهم رفتند و با حالت بد ش یابروها

قدر خودش را کج کرده بود  توجهم را جلب کرد؛ آن  ی زی شد که چ  لیو بدتر از قبل به سمت چپ متما 

ان  یمشخص شده بودند. درست م  ، یبا آن گشاد   یهود   ریاز ز  ی سمت راست بدنش، حت ی هاکه دنده 

شکسته و باال آمده بود. مطلقاً    یها، جسم دنده ان ی. مدمیدی ناسازگار م یقسمت بر آمده  کی شش دنده،  

سخت حرف   دنش،یبود، کج نشستنش، سخت نفس کش  یت! منطق اش شکسته اسگفت دنده شدیفقط م

 ... . دنشیگشاد پوش یزدنش! هود 

شده   دایپ یی اش از جاتکه  کی لحظه،  ندارد و آن  یاآمده که تکه  دیپد یدر ذهنم پازل ای نظرم آمد گو به

  یکتاب آناتوم  نان،یرا حدس بزنم. جهت اطم  لشیدل توانستمی م  یاش شکسته بود و به راحت بود. او دنده

وارد   لی از دال یک ی  توانستی م  اومو مد دیحالت تهوع شد ابم؛یها را بو رو کردم بلکه بخش دنده ریرا ز 

شده بود.   ل یتشک یخط مشخص نمودار کی  م،ی باشد! پس برا شان ی ها و شکستگشدن فشار به دنده

. دادی نشان م تی ها حساسنسبت به آن  ینداشت که حت ییایود و در اسمر ف یبه غذاها  یاناشناس، عالقه 

اش شکسته  قدر باال آورده بود که دنده و آن  خوردی م ها را آن  ست،ی که مشخص نبود چ یبنا به اجبار 

 بود. 

که   ید یشد و قلبم را فشرد. آخر چرا؟ باوجود درد شد  ختهی آو  میبر گلو  یاتلخ، چون وزنه  قتیحق  نیا

در   ی سع  یضبط کند و به سخت لم یباز آمده بود ف د،یچیپی و حرف زدن در جانش م دن یبا هر نفس کش

 آمدند! یبه نظر نم  ی اتفاقات، منطق نیدر ا  زیچچ ی داشت. ه اشیپنهان کردن احوال بد جسم 

بود   ییمعما  یدهیچ یورود من به اوضاع پ ی برا  یعطف یشکسته، نقطه  یدنده  قت ی آن لحظه و کشف حق

ادامه ندادم؛   و یدیو  ی به تماشا  گری د کند؟ی م  یظلم  ن یچرا او خودش را وادار به چن دیپرسی که م

ام را  کوله   والنهعج چانم، یاست کالسم را بپ  سکیر دانستمی که م  یرا جمع کردم و درحال میهاکتاب 

  یها کردن سرنخ   دایپ دیبه ام  م،یناشناس را بجو ن یا ی هاو ید یام بروم تا تمام وه به خانه برداشتم ک 

 . ترش یو ب یمنطق 

 *** 
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را دانلود   ش یهالم ی. تمام فدمیکش  یگذاشتم و خسته، نفس یضربدر قرمز رنگ ز ین لمشی ف نی کنار دوم

بودم و   دهیپتو خز  ریتخت، ز  ی کرده بود، رو رشی اتاقم که سکوت محض اس یکی کرده بودم و در تار

کنم که   ی بررسنورِ کم آباژور  ر یرا ز  ش یهالم یف  کی کا یداشتم   میقرار داشت. تصم  میپاها  یلپ تاپ رو 

که در آن لحظه در چنته    یز یبرسم! احمقانه بود؛ اما تنها چ  دهیچ یپ ی معما  نیدر مورد ا یاجه ی به نت د یشا

 شده بودند.  تی ضبط و اد ی وهاید یداشتم، همان و

گذشته بود و من   مهی که فکم درد گرفت. شب از ن دمیکش  یبد  یازهیرا باز کردم و خم  وی دیو  نیسوم 

شده،  که دچار حالت تهوع نشوم، با صورت مچاله  گرفتمی که دهانم را م یبودم! درحال داریچنان ب هم 

  یبا معرف  ن،یش یپ یو ید ی. باز هم مثل دو ونمودندی مقابلش را از نظر گذراندم که چندش م  یغذاها

 ! ؟ی... حرکات تکراری خودش شروع کرد و حرکات تکرار

تکان داد.   یشگ یهم   یرا با حالت تکرار  اشده یو کش ک یبار   یهاشدم؛ انگشت   قیدق لمیف  یرو

را عقب زدم و   لمی. فدهدی را نشان م یاعداد آمدی . به نظرم مکردی و باز م بستی را م ش یهاانگشت 

  یمعن   نیا  لقاًمتوجه شود. مط یشخص  خواست ینم  ییگو کرد ی کار را م نی مجدد نگاه کردم. نامحسوس ا

وجود داشت که او   ی به خصوص شخص   ای نظر داشت  ر یدر آن اتاق او را ز  یشخص  ایکه   دادی را م

 را بفهمد.   یز یچ  نیچن  لم،یف یدر صورت مشاهده  خواستینم 

  بی جدا کردم. اعداد را به ترت میهاو درب خودکار را با دندان  دم یکنار تختم قاپ ز یم  یاز رو  یکاغذ

  یای اعداد چه معن نیچهار، هفت؛ اما ا ک، ی نه،  ک، ی   ک،یچهار،   ک،یپنج، دو، دو، نه،   ک، ی  ک، ی نوشتم؛ 

 د؟ی را بگو  یز یچ  خواستی به جِدّ م ا یدستش را تکان داده بود،   منظور یب دادند؟ی م

و باز   دمید  گری. چندبار د دمیرسینم  یاجه یاما به نت  دم؛یتکرار شدن اعداد را د  یمجدد صحنه  درمانده،

بود؟    یو فکر کردم؛ رمز دمیکش  م یهادندان خ ی پوست لبم را به س ،ی ماند! عصب ترش یب  یج یگ  میبرا

  یها شماره  ر ی. به حروف ز دمیدی نم  ینگاه کردم؛ اما ارتباط لمی موبا  بوردی ک  یها چه؟ به شماره ی برا

درب لپ تاپ را بستم که   حوصله،ی نکردم. ب تی رو ی دار یمعن   یشدم؛ اما کلمه  رهی لپ تاپ خ بور یک

  ی به خصوص ی معنا توانستی م  نی چندبار تکرار شده بودند. ا ای دوبار  یفکر کنم. اعداد، برخ   شتریب

 داشته باشد؟ 
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  ی و کد گذار یرمزنگار  میبه دنبال مفاه   د،یرسی جا که به مغزم ممرورگرم را باز کردم و تا آن  یبرنامه 

 ماند.   میو سردرگم برا ی خال یمغز  ده،یفای و ب کنندهج یگ  یو ساعت جستج  ک یو... گشتم؛ اما پس از  

مشخص بود؛ اما   ی امر ن، ی نبودند و ا یو تصادف یهمه اعداد اتفاق نی را در دستم فشردم؛ ا لمیموبا  ی عصب

نوشته بودم نگاه   شیکه اعداد را رو  یارا بفهماند؟ مجدد به برگه  ی زی آخر ناشناس قصد داشت چه چ

 چه؟ یعن ی...  کی  ک، ی کردم؛ 

که با معلممان   انداختیام مدوران مدرسه  ادی ل*ب زمزمه کردم؛ مرا به  ریرا بستم و اعداد را ز  چشمانم

 ! ؟یس ی. حروف انگلمیکردی و اعداد را تکرار م  ی سیحروف انگل 

  ن یزم یدست به کار نشده بودم، رو  عیسر خورد و اگر سر میپا  یتاپ از روباال جستم که لپ   چنان

هر عدد،   ر یباشند؟ فوراً ز  ی سیحروف انگل  یشماره  یبرا  ی رمز توانندیاعداد م  نی. اکردی سقوط م

همه حروف!   نیا .a ،a ،e  ،b ،b ،i ،a  ،d ،a ،a ،i ،a  ،d ،gمربوط به خودش را نوشتم؛  ی سیحرف انگل 

  ی اما حروف تکرار زم؛یرا بهم بر  نششانیکردم چ ی . سع دادندیکنار هم نم  یخاص  یمعن چ یکه ه یدرحال

 . آوردینم  دیرا پد یمعنادار  یواژه گونه،چ یداشت و ه یادیز 

به ذهنم    یز یبود و... . ناگاه چ  ادیاز حد ز  ش یب  ،یمجدد به اعداد نگاه کردم. تعداد اعداد تکرار ، یکفر 

  د،یایب  دیپد یاعدد بودند و اگر قرار بود کلمه   ستیاز ب  شیب  یس یزبان انگل یها خطور کرد! حروف 

 اعداد را تک حساب کردم.  یکه من همه  ی هم در رمز باشند. درحال  یاعداد دو رقم  ستیبای م

.  ازدهی  ک،یو   ک ی و اعداد را دوتا دوتا جفت کردم.  دمیکش  یاخفه  غی ج ام،دهیرس یبه کشف مهم  یی گو

نبودند. پنج را جدا   شتری و هفت عدد ب ست ی ب  یسیکه حروف انگل  یپنج و دو، پنجاه و دو، درحال .kحرف  

  کی   توانستین هم نم ی نه و چهار، نود و چهار و ا .vو دو. حرف   ست ی دو و دو، ب .eحساب کردم، حرف 

  ک، ی و  کی مجدد،  .nو چهار، چهارده؛ حرف   ک ی  .iاب کردم؛ حرف حرف باشد! عدد نه را تک حس

 !gحرف  ماند،یم  ی هفت در آخر باق .nو چهار، چهارده؛ حرف    کی و  iنه، حرف   .kحرف   ازده؛ی

 . نگیک  نیکو  !kevin king  دم؛یبه دو کلمه رس  ت،ی که در نها دمیچ  گریدک ی حروف را کنار   نیا تمام
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شد که مغزم را در حصار خفقان خود   ی از سواالت زیخود خارج و لبالب لبر  یناگاه، از حالت ته ذهنم

که   دادی و ته م سری سواالت ب ن یبه ا  یشماری ب  یها چه؟ مغزم پاسخ  یعن ی نگ، یک  نی . کودندیکش

  نی ! پادشاه کوارهاستع کی   ایرمز   کی باشد،  یخانوادگنام و نام  کی   توانستی . مکردندی م  ترمج یگ

رمز   ایکند    یرا معرف یداشت شخص ی اما کدام حدس درست بود؟ سع شد؛ی م اشی استعار  یمعنا 

   را مطرح؟ یگر ید

  یبخورد و سقوط کند؛ اما ط  یتاپ غلت که کم نماند لپ  دمیدستانم فشردم و چنان چرخ انیسرم را م

وجود داشت؛   نگ یو ک  نی کو یدو واژه تی ماه دنیفهم  یراه برا  ک یمهارش کردم.    عیسر یالعملعکس 

 دستم تنها به مرورگر بند بود. 

از  اد یز  ی هارا سرچ کردم. مطلقاً به علت استفاده  نگ«یک  نی »کو یتاپم را باز کردم و دو واژهلپ  مرورگر 

پس از   یکوبش ساعت، زمان ی که صدا یو سرسام آور بود و درحال ادی جستجو ز  ج ینتا  نگ«،ی»ک یواژه

به   ست ی بای م  دم،یفهم ینم پا پس بکشم. اگر تا صبح رازش را  خواستمیهنوز نم  داد،ی دو را نشان م

 منتقلم کنند!  مارستانیت

  شدند،ی مدرن م ی ها لباس  یها مشهور و مزون   یها رستوران  لیرا که از قب  مورد ی و ب خودی ب ج ینتا

توجهم را جلب   یای خبر  تی سا  شدم،ی م  کی نزد ی دیکه به ناام یدرست وقت از نظر گذراندم و  یچشم 

 : گفتی گذشته، مشخص بود که م یاز خبر متعلق به دو هفته  یکرد. بخش

امروز بر اثر   نگ،یسرشناس ک یاز خانواده نگ، یک  یبرادرِ آقا   یِشانزده ساله   ینوه نگ،یک  نی کو -

  نیا  میمشخص شده، به خاک سپرده شدند و ثروت عظ  یدور از انتظار که علتش ضربه مغز  یمرگ

 مانده... .  وارثی چنان بخانواده، هم 

خبر باز شود؛   یکردم تا مابق  ک یکل  ت یآدرس سا   یبا آمدن نام وارث و ارث، گشاد شدند و رو  چشمانم

 قرار بود.  نیادامه از ا

بزرگ و مشهور قطعات   ی دیتول یصاحب کارخانه   نگ،یک  یمانده است. خانم و آقا  وارثی چنان ب هم  -

  لیاند تمامشخص نکرده   ستند،ی ن یهفتاد سال سن دارند و صاحب فرزند  بیکه قر  نگی ک ی سخت افزار

  ر،یپ یواهر جز خ نگ،یچه کنند و به چه کس واگذارش کنند. خانم ک  یهنگفت  یه ی سرما  نی دارند با چن
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  یبر اثر سانحه  شی اش را سه سال پکه برادر، زن برادر و برادرزاده نگیک  یندارد و آقا را  یکس

برادرش وارث امالکش بود که او هم جان باخته    یمشکوک از دست داد، تنها نوه  ی خراش تصادفدل

  ی تصادف زیچمه ه  ای بوده است  رکنندهیو درگ یرمنطقیارث کالن باعث حوادث غ  ن یا ای است! آ

کرده است!   دییتا  ،یسوار  ت یاسک  ن یشانزده ساله را ح ن یکو  ی که مرگ مغز  یکالبد شکاف  ست؟یعاد

 قضاوت، با شما... . 

بود. براساس    نگیسرشناس ک  یخانواده  ینام تنها وارث مرده  نگ،یک  نی شدم. کو  رهیخ  توری به مان  جیگ

روشن بود؛ اما   ی و پوست یچهره، با چشمان آبخوش  یمقاله قرار داشت، او پسر   یکه در انتها یر یتصو 

که قرار بود    رساندپسر مرده  کی همه رمز مرا به کرده بود؟ با آن  یرا معرف   یشخص  نی چرا ناشناس چن

که   ی داشت آخر؟! ناشناس ی شبه پولدار شود؛ اما ارثش با مرگش در هوا معلق مانده؟ چه ارتباط ک ی

رفتار   یو من کامالً مطمئن بودم قرار است رمز  کردی مشخص ضبط م   یآور را با اجبارچندش  یوها یدیو

به بن بست رساند! قرار بود از  راباشد، م  ش یاتفاقات مرموز نهفته در کارها لیاز دل یکردنش سر نخ 

 شود؟!   رمیگدست  ی زیچاش چه مرده و خانواده  ک ی

تر و  مبهم   میموضوع برا  رفتم،ی م  ترش یهم فشردم. هرچه پ ی تاپ را بستم و پلک رودرب لپ  ،ی عصب

به گمان    گری و د دمیرسی تر به اصل ماجرا مکم  دم،یفهم ی م  ترش ی. هرچه بشدیم  دتریناپد ،ی سرنخ اصل

با آن   توانستی که م  ی. درحالشدمی م ک یهستند، نزد  یآن پسر ناشناس باز  ی تمام کارها که نیا

  ج یگ م یرا برا زیچپسر مرده حرف زده بود و همه کی بدهد، از   یعات بهتر مسخره اطال  یرمزنگار 

 تر کرده بود. کننده 

  یخوش باز دل خوش کرد اگر من دست   شدی . حداقلش مدم یبه لبان خشکم کش ی دست خسته،

پشت   یرمنطقیو غ  بی عج یتمام رمز و رازها  لیدال  افتن ی ی برا  ید ینشده بودم، سر نخ جد یاگانهبچه 

را پس ذهنم   زیچهمه  یالحظه  ی که برا کردمی م ی قدر احساس پوچماجرا داشتم؛ اما آن زمان، آن 

 مشکوک!  دیخبر مرگ شا  کی را داشتم و بوم!   ی به راز بزرگ دنیحق داشتم! توقع رس  اندم؛ر

آباژور را فشردم که خاموش شود و اتاق، در    یتخت رها کردم و با حرص، دکمه   نییرا پا تاپلپ

 . دیطلبی خواب را م  یانتها ی ب  ی اهیمطلق فرور رفت. ذهنم توانش را از دست داده بود و تنها، س یک یتار
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***   

  ی بهداشت  سیتلو تلوخوران از سرو  دم،یدی جا را تار مهمه   کهی و درحال دمیچشمانم را با دستان سردم مال

مانده  داریکه ناشناس نشان داده بود ب یکردن رمز اعداد  دایپ یقدر شب گذشته براآمدم. آن   رونیب

صورت عذرم  آن  ر یبروم، در غ  هجلس  ن یسر کالس ا  د یبا دانستمی فکر کردن هم نداشتم. م  ی بودم که نا

 جان راه رفتن هم نداشتم! یاما حت  خواستند؛ ی م  تی ری را در مد

  یمدام رو  م یهاکه پلک   ینی ام چپاندم. حو جزواتم را درون کوله  لیتاپ، موباکشان، لپ  ازهیخم 

  یکردم. موها  ض یتعو نی دست بلوز گشاد خنک و شلوار ج کی را با  م یهالباس  افتادند،ی م  گریدک ی

را دور گردنم   مسرم جمع کردم و شال یباال  رهیآشفته، با گ  یبلندم را بدون شانه زدن، به شکل  ییخرما 

  ن ییپا  یطبقه  ی تند، سو کردم،ی را چک م امی که ساعت مچ یدوشم انداختم و درحال یبستم. کوله را رو 

 روانه شدم. 

زدم. اگر وقتم   رونیاز خانه ب  ام،ی خال یمعده   الیخ یو ب دم یکش  رونی ب یاوه یمآب  یبطر   خچال،یدرون  از 

را تندتر برداشتم و   م یهاقدم  تفاوت، ی پس ب دمیرسی الس مبه ک  ری د گذاشتم،ی صبحانه م یرا برا

 . دمیرا نوش  وهیماز آب  یاجرعه 

 *** 

  ف یرها شد. من که غالباً در رد  ، یاز زور خستگ  انیدانشجو یشدهاستاد، نفس حبس  دیخسته نباش با

آرام   یبا صدا  دنیکه باز بمانند؛ اما نخواب دمیکشی را با انگشتانم م میهاپلک  ا یو  زدمی آخر، چرت م

نبود، چه رسد به منِ   ممکنهم  ی در حالت عاد ،یس یانگل ات یاش از ادبکننده استاد هاورتز و درس کسل 

 خواب آلود! 

ام را پخش شده  لیام از زور گرما، وسا صورت داغ شده ی رو دن یو مادام دست کش دمیکش ی قیعم  نفس

  یمر   یافتادم. سر بر آوردم و با لبخند کش آمده م یرو یکس یه یکه سا  ختمی درون کوله ر ز، ی م یاز رو

 . ردچشمانم اشاره ک ر یز  ی و کنارم نشسته، به گود دیکوب می به بازو   یمواجه شدم. دست
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  ؟ یریگی از من نم  یو سراغ ی ستی باغ ن ی چند روزه تو ی! دقت کردمعرفتی ب  قیشف   قیبه به! رف  -

 شدن؟ یهات چ چشم

 . ستدی هم اشاره زدم با ی با هدف خارج شدن از کالس، به مر   ،ی صندل یگفتم و با برخاستن از رو یهوف 

  یکوفت  یها درس  نی بدم و سرم شلوغِ ا  یامتحان جبران دیبا   شیافتضاح ماه پ یکه من برا یدونی م  -

 ! مونهیشده؛ وقت خواب برام نم 

 کسلم، چشم دوخت.  یها را باال انداخت و به نگاه  شیمتفکر ابرو  ،ی مر

 یارزشچ ی نمرات ه نی ا گه،ی و تا ده سال د گذرنی ها م خسته نکن هارپر! امتحان  خودی خودت رو ب  -

ناشناس   یها باعث شد فکرت از اون پسره درس  یحداقل خوشحالم سخت   یبرات نخواهند داشت؛ ول

 ! کردی م  ر یداشت ذهنت رو درگ یخودی ب  ی لیمنحرف بشه. خ

  نیآن ناشناس بود و روز به روز ا  ریچنان درگ از امتحانات، هم شینبود؛ به جد ذهن من ب  نیا  قتیحق

حرف بزنم که در   انمی با اطراف ی موضوع یدرباره   آمدی اما غالباً بدم م شد؛ یهم م  شتریب  ،ی ذهن ی ریدرگ

  یبرا   یشخص  آمدینم  مو خوش دانستی م  موردی مرا ب  یکنجکاو   زین  ی. مرکنند ی جهتش، مرا درک نم 

  یذهن  یها بود که در مورد مشغله  یل یتنها دل نی ا دیکوچکم، مرا مالمت کند. شا  یهر طرز فکر حت 

 !زدمی نم  یحرف امی م یبا دوست صم   رم،یاخ

 . دم یپخش شده بر صورتم کش ی به موها  یکردم و دست یبه شادمان تظاهر 

 مثبتش بوده!  یجنبه  نی ا دیآره خب! شا -

زد و شانه   ی دور شدن ذهنم خشنود شده باشد، لبخند گرم ن یاز ا زی او ن یینگاهم کرد و گو  موشکافانه

و من غرق افکارم در رابطه با   میمودیپی را م نیی پا یطبقه  یروام از کالس خارج شد. طول راه به شانه 

 مرا به خود آورد.  ی مر یبودم که صدا  نگیک  نی کو

 ؟ یکاری ب  ای  ی ری م ییجا ه؟ی ات چخب، برنامه  -



 

 

 
19 

 آرا )هستی همتی(  |دنده شکسته

 
را هم به   کدامشانچ یناشناس. ه  یدنبال کردن معما  اینداشتم؛ درس   شتری دو برنامه ب  یحالت کل در

  ند یخوشا  میبود و گذراندن اوقاتم کنارش برا امی م ی. دوست صم دادمینم  ح یترج  یبا مر  یگذرانوقت 

 نباشد.  یز ی چ ریکه ذهنم درگ ی بود؛ اما در حالت

 را در دستم چرخاندم.   لم یتکان دادم و موبا ی سر

  یابیبخش کار   یتو راًیکه اخ یای خبر یه ی نشر ی تو یشغل یمصاحبه   هی  یبرا   دی. هم باستمین کاری ب  -

امتحان پس فردا درس   یخبرنگار هستن، برم و هم قراره برم کتابخونه برا ازمندی بودم که ن دهید

 ؟ یبخونم. تو چ

  شانیرها  اشدهیکش  یها شانه   یکه اغلب، باز، رو   دیپر پشت و فر دارش کش ی موها  انی م  یدست

 .نمودندی تر مو او را جذاب  ساختی م

  یلی که خب، تو سرت خ میبا هم وقت بگذرون  ، یندار یاگه کار  نمی ! خواستم ببکاری ب  باًی اِه... تقر -

سرش خلوته، عصر رو با اون   مز یاگه ج نمیبب  رمیو م  ی که به کارهات برس ذارمی شلوغه! پس تنهات م

 .گذرونمی م

 گل کرد.  طنتمیش  دم،یپهنش را که د لبخند

 شده؟  یی! خبرهاهای ریگی گرم م مزیخوب با ج  -

 و قهقهه زد.  دیکوب  میبه بازو  یدست

 سادست!   یدوست ه ی  ال،یخی ب  -

 به درب خروج اشاره کرد. و

 مراقب خودت باش هارپر!  شم؛ یو مزاحمت نم  رم یم  گهیمن د  -

 تکان دادم.  ی دست رفتم،ی مخالفش را م ر یکه مس یدرحال
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 هم سالم برسون. خداحافظ!  مزیمراقب خودت باش! به ج  -

و   چم یمجاور بپ  ابانیخواستم درون خ دم،یکه رس ابان یخ  یشدم. به انتها  ریسراز   ابانیخ  نییپا ی به سو و

که در ارتباط او با ناشناس   ی مُرده و سرنخ پنهان نگِ ی ک ن یبه کتابخانه بروم؛ اما مردد ماندم. فکر کو 

شدت وسوسه و    همشهود ماجرا، مرا ب  یو معما یکنجکاو  نی وجود داشت، در ذهنم جان گرفت. ا

 . کردیم   قتی قبه کشف ح  قی تشو

را در ابتدا، صرف   امماندهی از وقت باق  یم ی گرفتم ن میانگشتانم را شکاندم و سرانجام، تصم  قلنج 

مخصوص   گاه یبه سمت جا   یمعطل ی داشتم. پس ب ی خوب یهم بهانه  دنشان ید ی کنم! برا نگی ک یخانواده

 . ستادم ی رفتم و ا ی تاکس

 *** 

بود که    یبزرگ و باشکوه  ی. بنا ستادم ی را بستم و با دهان باز مانده، مقابل درب عمارت ا ی تاکس درب

  یراه سرسبز بزرگ   ن،ی آهن ی درست شده بود. از مقابل درب ورود مت یقگران دیسف یها تماماً از سنگ 

باغ کوچک مقابل عمارت، دو   انیساخته شده م یمصنوع یشده بود و در برکه   دهیعمارت کش یبنا  ی سو

 بودند. ستاده ی ا شانی تک پا  یرو  نگویعدد فالم 

را مرتب کرده و جلو رفتم. نگهبان مقابل درب، فوراً با گرفتن   رمیظواهر متعجب و متح ،ی سخت  به

 : دیپرس ،یجد  یدستش مقابلم، از رفتن منعم کرد و با لحن 

 خانم؟  دیدار  یکار -

بودم که قبول کنند   خته ی قانع کردنشان ر  یام را برا برنامه   ش،یطور که از پرا مرتب کردم و همان  ظاهرم 

انگشتانم فشردم و با   انی تر مکالسور در دستم را محکم   ،یظاهرساز  ی به من بدهند، برا ی وقت مالقات

 خبرنگار، جواب دادم.  ک یچون   ،ی لحن رسم 

 اومدم.  نگیمالقات کوتاه با آقا و خانم ک   هی  ی بله آقا! برا -

 د؟ یدار یوقت قبل  -
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 ام!خوب در نقشم فرو رفته  آمدی به خودم گرفتم؛ به نظر م   یمتاسف   ظاهر

تا آخر   ست ی بای م  رم،ی شدنم از طرف مد  دییتا  یخبرنگار تازه کار هستم که برا کی متاسفانه نه! من  -

با    دیبود که با  ریبه شدت ذهنم درگ  شیکنم و خدمتشون ببرم. تا چند ساعت پ ه یته یاامروز مصاحبه 

  یوقت قبل  تونستمنداشتم، ن نگیبه مالقات آقا و خانم ک   میتصم  شیمصاحبه کنم و چون از پ  یچه کس

از وقتشون رو به من   یساعت م یحاضر هستن ن د ین یو بب دیصحبت کن شونی . امکانش هست با ارمی بگ

 اختصاص بدن؟ 

نه و   ا ی ند یبی مدر من   یمشکوک  زیچ  ندیکه بب  کند ی م  زمی نگهبان، مردد نگاهم کرد. متوجه بودم آنال

باشم!    ستیکه امکان ندارد ترور دیرس جهینت  نیو مدارک در دستم، به ا  ییدانشجو  لی سرانجام، با استا

 گفت:  رفت،ی که داخل م   ینیتکان داد و ح د ییدر تا  ی سر

 صحبت کنم.  شون ی تا من با ا دیمنتظر بمون جان یهم   -

  زدم،ی م  دیرا د نگوها ی که فالم ی و درحال دیانتظارم طول کش  یاقه یعمارت رفت. چند دق ی به سو و

باز کرد و با همان لحن    میبازگشت. درب را به رو   ده،یورز  کل یو ه  یجثه با آن کت رسم  ینگهبان قو 

 خشکش گفت: 

دارن   یاجلسه  گه یساعت د   کی  نگ ی ک ی . فقط! آقاکنن ی م تون یی داخل؛ خدمتکار راهنما  دیبر  دیتونی م  -

 ساعت زمان به شما بدن.  میاز ن ترش یب  توننی و گفتن نم 

تند   یدلهره بودند، کم   ی نسبتاً سستم را که از رو  ی هاروانه شدم. قدم  یاصل ی بنا  یکردم و سو   یتشکر 

 لذت ببرم.  دهییرو ی هاگل  یکننده م*س*ت  یحه یکردم از را  یکردم و سع

.  دیکشی انتظار مرا م ییکه گو  دمیرا د  یکار نسبتاً مسنعمارت که شدم، درست مقابل درب، خدمت  وارد

آن شده بودم؛    یجا  یگذاشته در جا  یهاو مجسمه  ی سالن ورود  یهایی بایآمد که مسحور ز   یمن  ی جلو

 چقدر ثروت! 

 شما هستن.   منتظر  ییرای سالن پذ  ی تو نگی. آقا و خانم کطرفن یخانم؛ از ا دییبفرما  -
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کار  و مودبانه پشت سر خدمت   میای به نظر ن  دیبد دیقدر ندتالشم را به کار گرفتم تا آن  ،یاتک سرفه  با

  یی بایگشود که به سالن ز  میرا رو  یرنگ د یگذشت و درب بزرگ سف یکی بار یروروانه شدم. از راه

درخشش   اثر درونش نهاده بودند و اتاق بر  ل یطو یغذاخور ز ی. چند دست مبل و م شدیم  ی منته

 مطلق غرق بود.   ییمدرن، در روشنا  یلوسترها 

  یمبل شاهانه   یرو  یکار درب را پشت سرش بست، به خودم آمدم و متوجه مرد و زن مسنخدمت  یوقت

  ییرفتم. گلو  شیخود مسلط شدم و پ ی معذب بودم و نگران؛ اما رو  یرنگ در وسط اتاق شدم. کم  یلین

 صاف کردم و محترمانه، ل*ب گشودم. 

 ! ری ! روزتون بخنگیسالم آقا و خانم ک -

مبل   یرو  نگ،ی ک  یآقا  یزدند. با اشاره  یگرم؛ اما رسم  یاحترامم، آرام برخاستند و لبخندها به

 کردم لبخندم را حفظ کنم.  یگرفتم و سع  یجا  شانیروروبه  ینفرهتک 

تا عصر امروز،   ستی بای خبرنگار تازه کار هستم و م کی ! من دیه من دادممنونم که وقتتون رو ب  -

اما   کنم؛ی م  یادآور ی که  خوامی باشه. پوزش م امه ی نشر  ر ینزد مد دم ییآماده کنم که باعث تا  یامصاحبه 

  یبه اون پرداخت چندان اماتنها وارث شما که از قضا مشکوک بوده  زیانگبه نظرم اومد بحث فوت حزن 

 من بشه.  رشی باعث پذ تونه ی نشده، م

  ای آراسته، گو  یو ظاهر   یجد ی نگاه ده،یچروک  ی و پوست  دیکوتاه سف   یبود با موها  یکه زن  نگیخانم ک

را در  اشی دامن گلبه  یتر نشست و لبه کرد که صاف   یموضوع احساس ناراحت  نی ا دنیکش  شیاز پ یکم 

کرد و فقط در تاسف سر تکان داد. در کت و شلوار   ار یاخت یز یانگاما نگاه غم  نگ ی ک ی مشت فشرد. آقا

 . زد ینگاهش موج م انیتجارت، م  ینه یدر زم  یمندداشت و هنوز آثار توان  یی را یگ یچهره  اش، یرسم 

ذکر کنم   دیدی بدون وارث ما. مطمئنم حق م  یادهخانو یفاجعه برا ک یبود و    یبار البته موضوع تاسف  -

  ی من و همسرم به شدت تلخه؛ اما مانع یبرا  ، یادآوری  نی و ا ومدهیشما به مزاجم خوش ن  میچندان تصم 

داد؛ اما   م یپاسخ خواه ون! به سواالتتدیباش   گاهتونیجا  شرفتیدنبال پ دمینداره و من هم به شما حق م

 ! دیمطرح نکن شمی رو هم متشکر م یلطفاً کوتاه باشن و سواالت چندان خصوص 
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آن زن و   دانستمی مشکل داشت و خوب م   یکم   هیاز پا  ممیو جو خفه، مرا مشوش کرد. تصم  ی جد یفضا 

ا، به  جآن  یگرفته  یِساعت م ین یام؛ اما دروغم در مورد خبرنگار بودنم و فضا شوهر را در تنگنا گذاشته 

 ! داشتی م یاجه یاما اگر نت  د؛یارز ی معما م  کی کشف 

به سر    میدستم را مهار کردم و با تالش در مصمم بودن، لبخندم را بر لبانم نگاه داشتم و مستق لرزش

 اصل مطلب رفتم. 

 شد؟  نیکو   یباعث مرگ مغز  یاچه حادثه  قاً یبپرسم دق   دیبله، ممنونم! خب، بذار -

به جلو خم شد    نگیک  یبه صحبت نداشت، نگاهش را از من گرفت؛ اما آقا  یل یتما  ییکه گو  نگیک خانم

 بود.  یرسم  یمصاحبه   کی جوابم را داد؛ درست مانند  ، یو جد

رفت. عادت داشت سه روز در هفته رو به    رون ی عصر هنگام، از خونه ب نیکو   ش،ی پ یسه هفته  -

به   ن یگذشت و کو یای موضوع داشت! مدت زمان طوالن ن یبه ا  یاد یز  یبپردازه؛ عالقه   یسوارت ی اسک

ما فوراً   ونداد  ی اما پاسخ م؛یتماس گرفت  لشیما شد. با موبا  یمورد باعث نگران  نیخونه برنگشت که ا

. کامالً تنها بود که البته،  رفتی به اونجا م  یسوارت ی اسک یبراکه غالباً  میرسوند ییخودمون رو به جا 

  تی مخصوص اسک  ریمس   ینداشت. لبه  یکارش رو انجام بده و دوستِ به خصوص  ییعادت داشت تنها 

از  اومدی رفته بود. به نظر م ش بود که از سر و پهلو ی به پشت افتاده بود و تمام بدنش غرق خون ،ی سوار

 بود... .   یکامالً دلخراش یبود، سقوط کرده. صحنه  ن یتمر یسرش که تخته   یارتفاع باال  یرو

 . دم یکردم و سوال بعد را پرس ادداشت یرا   هان یتمام ا عجوالنه

تنها وارث   ن یسوءقصد؟ به هرحال، کو  کی حادثه بوده، نه  کی  ن یا دیمتاسفم واقعاً؛ اما شما مطمئن -

 . رهیبخواد جونش رو بگ   یشخص  هی عیو طب  شدی شما محسوب م  یخونواده

 مکث داد.  یااما ظاهرش را حفظ کرد و پاسخم را بدون ذره  دند؛یدرهم تن   یکم  نگ ی ک ی آقا ی ابروها

  نی و کو ت یاسک  ی ریقرارگ یه ی کرده؛ زاو دییرو تا  ی مرگ بر اثر ضربه مغز ی البته! جواب کالبد شکاف -

رو هم   نیانجام حرکت سقوط کرده و کالبدشکاف ا  ن یح ن یکو  دادنی بودن که نشون م  یصورتهم به 

 سقوطش باشه.  ی برا  یلیدل  تونستی خورده بود و م چی پ نی کو  یذکر کرده که پا 
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  یو در ذهنم سواالت متعدد  کردی بودن مرگ، متعجبم م  ی عیبر طب  دهاییتا  نی نگاهش کردم. تمام ا جیگ

  شدینم  نگ، یک  یآقا   حاتیو صرفاً با توض  هی سو  کی  آمدی که سر و ته نداشتند، شناور بودند. به نظرم م 

در   ی. پس سر اشتد  یکاف   ییواقعه آشنا  نیبود که با ا   گری د ی به صحبت با شخص  از یگرفت و ن میتصم 

 : دمیتکان دادم و محترمانه پرس دییتا

هم با   ی صحبت کوتاه هی بلکه  دیکالبدشکاف رو هم به بنده بد   یشماره  ا یامکانش هست آدرس  -

 گزارشم کنم؟  یمه یداشته باشم تا بتونم ضم  شون یا

و با لحن   اوردی اما نه ن  شد؛ی از دستم کالفه م گر ید  ییاخم کرد. گو تر،ی جد  بارن یا نگ، یک  یآقا 

 گفت:  یارفته ل یتحل

 . دیمالقتشون کن دی تونی م ترن یی پا ابون یبونز بودن، دو خ  ویاست  ینداره! کالبدشکاف آقا  ی مورد -

کردن نام کالبد شکاف، خودکارم را بستم و با کالسور، درون   ادداشتی زدم و با  یلبخند گرم  متشکرانه

برخاستند و منتظر نگاهم کردند. دستانم را    زیگام با من، آن دو نکه هم  ستادمیسُراندم. سپس ا  فمیک

 کردم.  ترش یدرهم قالب کردم و عمق لبخندم را ب

مزاحمتون    نیاز ا ترشی ! ب دیار دادمن قر  اریبهاتون رو در اخت! ممنونم که وقت گران نگیآقا و خانم ک  -

کنم و   دن یهم د نی من از اتاق کو   دی. فقط اگه اجازه بددیبه کارهاتون برس  دیتونی و شما م شمینم 

با خدمتکارتون    د،یا یبهمراهم    ستین ی اجی. اوه! البته احت شم یخوشحال م یلیکنم، خ هی عکس ته یتعداد

 . رمی م جان یو به محض انداختن چند عکس، از ا رم یم

 جوابم را داد.  یمحترمانه و جد  نگیک  یاما آقا  د؛ یل*ب برچ نگیک خانم

 البته!  -

 را باال برد.  ش یتُن صدا و

 ! یلوس -
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به تن داشت   ی و مشک دی سف   دستک ی . لباس ستادیوارد اتاق شد و مودبانه ا  یکار جواندختر خدمت  فوراً

 و آراسته بود. 

 بله آقا!  -

 . دیکش  ششیربه ته  ی دست نگیک  یآقا 

 کن.   تشونیهدا  یبرن؛ بعد به سمت خروج   نیکن به اتاق کو   ییخانم رو راهنما  -

کردم و همراه  یخداحافظ نگیگفت و اشاره زد پشتش بروم. با لبخندم از آقا و خانم ک یچشم  دختر، 

را   ن یدروغ خبرنگار بودنم، خواستم فقط اتاق کو  یکارنبود؛ اما صرف محکم  ی اجیدختر، روانه شدم. احت 

با شرح   رابطههمسرش در   یهای ل یمی و ب نگیک  یآقا  انی. لحن باطیمحض احت  یهم کم  دیشا   نم؛ی بب

 . لنگدی م حات ی توض نیاز ا ییجا آمدی . به نظرم مکردی و مرا مشکوک م دهیچی ذهنم را پ ع،یوقا

سالن واقع    انی روانه شد که م یرنگیی مجلل طال  یها پله  ی سو ،یی رای رفتن از درب پذ رونیبا ب  ، یلوس

افزوده، دنبالش کردم که با   م یها. بر سرعت گام شدندی باال روان م   یطبقه   یسو   گونه،چ ی بودند و مارپ

  ی. دربستادیست ا را مت درب س نی و مقابل سوم  دیرس یض یعر  یبه راهرو  ن،ی مرمر  یها کردن پله  یط

 حک شده بودند.  k.kingکلمات   شی که به رو   یبود به رنگ آب

خارج کرده بود، درب را گشود و اشاره زد داخل   اش ی لباس رسم  ب یاز ج ییکه گو  ید یبا کل  محترمانه،

  یبه رو  م یپا دن، یکوتاه وارد شدم. به محض رس یو من، باتشکر  ستاد یمقابل در ابروم. خودش همان 

که به مشام   یینا یاتاق، مشامم از بو  یشدهکف پارکت  یطرح واقع به رو رنگ و خوش سرخ یچه یقال

بود   ی به مکان ه ی. شب دادی م  یکهنگ   یبو   یتکان خورد و صورتم مچاله شد. اتاق، به طرز مشخص د،یرسی م

  یکه طبق گزارشات منتشرشده به رو   یاز آن نشده! درحال یابه چند ماه، استفاده ب یها، غر که مدت 

 گذشته بود.  ن یکو رگذشتتنها سه هفته از د نگ،ی ک ی شخص آقا یو گفته  هات ی ساوب 

  گذشت،ی م  نیطور تنها سه هفته از مرگ کو . چه دمیگذاشتم و صورتم را درهم کش امی نی ب  ریز  یدست

ها را  آمده و رسانه   نگیک  یاز زبان آقا  یها استفاده نشده بود؟! مشخص بود دروغکه اتاق ماه  یدرحال

بود   ن یقت را داشت؟ جز ای قصد پنهان کردن حق  نگ ی ک ی تماماً در اشتباه فرو برده؛ اما به چه علت آقا
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صرفاً   ایقتل بودن   یو رفع شبه  شدیمنجر م  جه ی نت ترح یبه حاصل شدن صح  اتی هرچه بهتر جزئ  انیکه ب

گرفت که او از آشکار   جهی نت ن یچن شدیفاش شود؟! تنها م  قت ی حق خواستیاو نم  ای حادثه بودن ماجرا؟ آ

 ضرر خواهد کرد!  قت،ی شدن اصل حق

مظنون    کی ناشناس،  یماجرا  ندی در فرآ میانگشتان اشاره و شستم، بند کردم. حال، برا انیرا م امچانه 

که ناشناس به    ینی کو یناشناس نداشت؛ اما مظنون معما  یبا اصل ماجرا   یکه ارتباط دیشده بود و شا  دایپ

 !شدندی م  ی تلق نگ یآقا و خانم ک  نیحدر آن  م یاو اشاره کرده بود، برا

 . دم ینشانده بود، عقب چرخ انشیرا درون ب تی که جد  یلوس یباصدا

مهم حاضر باشن و من معذور از    یجلسه ک ی سر  حاالن یهم   دیبا نگ ی ک ی خانم! مهلتتون تموم شده. آقا -

 نگه داشتن شما در خونه هستم! 

که کامالً    ینظاره کردن اتاق یکه بر ل*ب نشاندم، پس از سرسر  یایتکان دادم و با لخند رسم  ی سر

  م یتازه، برا ی هوا  یگام برداشتم. از اتاق خارج شدم که معنا شینخورده بود، به سو مرتب و دست 

 ها گرفت. پله  یدستش را سو  کرد، ی که درب را قفل م ینی ح ی شد و لوس یتداع

 . دییبفرما  -

 بله، ممنون!  -

کردم    یعمارت ط یو سپس درب خروج  نییپا یها را به مقصد سالن طبقه جلوتر از او روان شدم. پله  و

که سوار    یمواجه شدم، مادام نگ ی مقابل عمارت، با آقا و خانم ک یآمدن از سه پله  ن ییپا  نیکه ح 

  یدرحال رفتم، گ شیخروج را در پ ریزدم و مس  ی. به رسم ادب، لبخندشدندیرنگشان م  یمشک  یخودرو

  شان ی از هردو یمشخص  ی کار داشتم و حس منفنسبت به آن زن و شوهر پنهان یکه انزجار دور از وصف 

طور حل کنم؟!  را چه  نگیک  یآقا  یهایی گوعلت دروغ یمعما  ن یا دانستمی. منتها نم کردمی م  افتیدر

چه مرا به  آن  میمستق  ان یو مشخصاً ب  دودند که متقابل بواول از من متنفر شده ب داریدو در همان دآن 

   باشد.  نیخطرآفر  میبرا توانستی مشکوک کرده بود، م  شانیهردو 
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که بر    یمنحوس ی فرو خوردم و احساس خفگ یق ینهادم، نفس عم  رون یمنفور ب   یرا که از آن خانه  میپا

را که به   نگیآقا و خانم ک  نی. رد دود ماش دیشومش را از سرم پس کش  یه یگشته بود، سا  رهی من چ

  یچپم، با پا  ینه شا  یام به رو جا کردن کوله جابه   نیبا نگاه شکاکم دنبال کردم و ح   شد،ی سرعت دور م

که   ی ادیز  یکارها  رغمی مقصدم نداشتم و عل  ی برا یگرفتم. هدف  شیرا در پ ینامشخص ری مس اده،یپ

افکارم وادارم کردند    یدهیچ یو کالف پ رم یدانشگاه، داشتم، ذهن درگ ی هاانجام، اعم از پژوهش  ی برا

 . مینما لیو تحل  هی تجز ، هرچند ناقصم را  یها و تمام دانسته  رم ی بگ شیقدم زدن را در پ 

و از کنار جدول، به راهم ادامه دادم. تا    دمیچیمجاور پ  ابانیدرون خ دم، یکه رس ابانیخ  یانتها  چیپ  به

باز مانده    ،یسرنخ   چیه ی حل نشده و ب ،ی در ذهنم شکل گرفته بودند که همگ ی ادیز  یلحظه معماها آن 

پسر   یبه حل شدن معما  کدامچ یه  ها، ی دگیچی پ نی به تمام ا  یابیبودند. بدتر از همه آن بود که دست 

آور بر خود  تهوع  یخوردن غذاها یکه ناشناس برا   یعلتِ اجبار  ی انکرده بودند. نه معم  یناشناس کمک

  یو ید یهر و  یکه ناشناس، ابتدا  ینگیک  نیآشکار شده بود و نه ارتباط ناشناس با کو   کرد،ی م  لیتحم 

و دست   نگیک  نیمرگ کو  ق ینه علت دق ن،ینچاز او اسم برده بود و هم  ی اش به طور رمز شده ضبط

 ! ری خ ایداشتن صاحبان ارثش در مرگ او  

عصر   یکار  یمصاحبه  ادیکه ناگاه به   دمیام کش آشفته  یبه موها  ی دست ،یدگیچ یپ همهن ی و منگ از ا جیگ

از زمان جلسه   ساعت می ! نیانداختم. ل*ع*ن*ت*  یافتادم و هراسان به ساعت بسته به دور مچم، نگاه

  ی که من به درد خبرنگار ررا بزنم؛ به انگا هی کار در نشر دیق  ستیبا ی م ای هم گو  بارن ی گذشته بود! ا

 . کندی م  تی مشغول به کار شوم، کفا یشناس ست یز  شگاه ی آزما  کی ! همان که درون  خورمینم 

  یپرتاب کردم و رد حرکتش را دنبال کردم که رو  ییبود را به سو  میپا ر ی که ز  ی زی رِ سنگ   خسته،

  ،ی مجهز ت یاسک  یباز   نیزم  یباز و گسترده  یفضا ی و سرانجام، مقابل ورود دیغلت ابانی فرش خسنگ 

چند   قاًیدق هکنم ک  یکردم حالج ی را از نگاهم گذراندم و سع ی باز ن یفراخ زم  یمتوقف شد. مبهوت، فضا 

باشد!    ابانی از دو خ ترشی ب  آمد یام. به نظر نم دور شده نگ ی آقا و خانم ک یاز خانه  ابانیچند خ ایقدم و  

 باشد؟  نیکو  ی شگی همان پاتوق هم   ،یباز   نیزم  نیامکانش بود که ا

  ی هامغازه  ف ی رد شیروبنا شده بود و روبه  ی کیبار ابانیبر سر خ  یباز   نیرا اطرافم گرداندم. زم نگاهم

مقابل درب کوچک    زی دورتر ن یواقع بودند. کم   یو کتاب فروش یقناد  ،یلباس فروش  ، یلوازم ورزش
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از  نان، یاطم  یبرا نبود. بد  کردی م  یباز  ش یهاحدوداً شش ساله، با عروسک  ی امحقر، دختر بچه  یاخانه 

نه؟! اگر او را   ا ی  دیای ب جان ی به ا انددهیو د   شناسندیرا م  نی کو ای پرس و جو کنم که آ ابان یخ نی اشخاص ا

را   ن یادعا کردند جسد کو  نگ ی بوده که آقا و خانم ک یمکان، محل  نی هم  شدی بودند که مشخص م  دهید

 به من بدهد.   یتوانست سرنخی گشت و گذار در آن م د یکردند و شا  دایدرونش پ

  دیزدم که شا  ی عقب رفت. لبخند گرم دهیمن، ترس دن یهمان دختر بچه پا تند کردم که با د  یسو فوراً

 تکان دادم.  شی برا  یجلب شود و دست نانشیاز اطم  یکم 

 رم؟ی چند لحظه وقتت رو بگ تونمی خانم کوچولو! م یه  -

که نشان  ام کرد و بدون آن نظاره  ،ی نه چندان طوالن یی هاه ی ثان  ی. برادیرا در هم کش شیابروها  شکاک،

 دهد از من خوشش آمده، آرام جواب داد. 

 خانم؟ نیدار کار ی با من چ -

 . میا یخم شدم تا هم قدش به نظر ب  یگردنم را مرتب کردم و کم  شال

کمک کنن من به جواب    دیچندتا سوال ازت بپرسم که شا هی  خوامی من خبرنگارم خانم کوچولو! م -

 معماهام برسم. 

 ؟ ییها چه سوال -

 جا شد. کردم که نگاهش معطوف آن  یااشاره  ابان،یخ ی سوآن  یباز  ن یزم به

 کنه؟  یباز ت ی جا اسکپسر اون  نی ا ید یکه تا حاال د  یبهم بگ  خوامی م ؟ین یبی رو م ی باز   نیاون زم  -

به جان دختر   ی رمنطقیغ  یبهت و هراس دنش، یو نشانش دادم. با د افتمی  لمیرا درون موبا نیعکس کو  و

انعکاسش را از چشمانش خواند. تلوتلوخوران عقب رفت و اشک، در نگاه    شدی رخنه کرد که واضحاً م

   !کردی م زدهرت یشد که مطلقاً، مرا ح دایپ  نشیبلور 



 

 

 
29 

 آرا )هستی همتی(  |دنده شکسته

 
که به جانش   ی. لکنت رفت ی که دستش را مقابل دهانش برده بود و عقب م  ستم یمبهوت، دختر را نگر 

 افتاده بود، دور از انتظار بود.

 ... ه... همون پسرست که... که مرده! ن ی... ان یا -

 سر تکان دادم.  ش، یها از کنش  جیگ

 کوچولو؟  یدیآره خودشه؛ چرا ترس  -

  کردی م  یاش، سعلحن کودکانه اشت. با آن گذ شی هاگونه  یخورد و دستش را رو  شیدر جا  ی بد  تکان

 باشد.  ی خونسرد و جد

 ... برو لطفاً! دونمیازش نم  یز ینه... نه من چ  -

  امیچون او را باور کنم! بالعکس، مطلقاً نگران یادهیدخترک ترس  یانه یناش ینبودم که تظاهرها  ابله

  نی استنباط کردم که به کو ی زیعلت هراسش را از چ ، یمنطق  یر یگجه ینت  کی گرفته بود و با  یش یب

مشغول   یمکان به باز  همان در  زی ! چه بسا دختر، روز حادثه نآمدی به کارم م  اریبس   دیو شا شدیمربوط م 

دچار همان   ن یاحتماالً کو  طور،ن ی ! پس ادهیفاجعه را به چشم خود د ،ی نیشاهد ع ک یبوده و به عنوان  

 زده.هراس   دنش،یسانحه سقوط شده بود و دخترک با د

. به  ند یبب یب یاز جانب من، آس ستیآرامَش کنم که قرار ن  بخش،نان یاطم  یکردم با زدن لبخند   تالش

 مقابلش زانو زدم.   شیاز پ شینگاه داشتم و ب  امده یرا در حصار انگشتان کش  فشینح یبازو ،ی گرم

  ی؛ ولآزارت بدم  ی زیچ  دن یبا فهم  ست ی . من قرار نیاز من بترس ستین یاز ی لو! ن! خانم کوچویه  یه  -

  های ل یبه سوال خ ا یرو از اتهام قتل نجات بده  ی کس تونه ی رو بدونم. حرف تو م  قتیدارم که حق  از یواقعاً ن

 . جواب داده بشه 

 گرفت و معصومانه ل*ب زد.  ی. دممغموم نگاهم کرد  دختر، 
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تا   جانیا اومدی م  ت یاسک ن یتمر  یو هر روز غروب برا شهی. اون، هم ه یپسر ک  نیا دونمی خب... آره م -

رو کنار گذاشته؛ اما... اما    اشی باز   تی اسک کردمی . فکر مومدین گه ی زد و د بشیغ ش، یاز دو ماه پ که نیا

آدم قد   ه یکنم،   ی باز  جان ی تا ا اومدم رون یتازه از خونمون ب   یغروب، وقت یها ک ی نزد ش، یپ یدو هفته 

 .دمی د ست ی اون پ ی بلند رو باال

 شکل، اشاره کرد.   یهالل  ی هاست یاز پ یک یکوچکش، به   یبا انگشت اشاره  و

  هی داشت و کالهش رو گذاشته بود که صورتش مشخص نباشه. اون...  یجا بود؛ لباس بلند مشکاون  -

پرتش کرد و بعد   ن ییلگد از اون باال به پا  هیآدم. با    هی بزرگ مثل بدن   زیچ  هی کنار پاهاش بود.   ی زیچ

رفت. اون...   اجهم از اون  قهیزنگ زد؛ بعد از چند دق  یرو در آورد و به کس  شی برگشت عقب. گوش

آقا و   ه یبعد از رفتن اون آدم،   قهی پسره بود که ده دق نیا ن، ییباال پرتش کرده بود پا که از  ی زیچهمون 

 کردن.  داشیاومدن و پ گهیآدم د  یبا کل  ریخانم پ

مانده بودم   رهی دختر خ  یدهیپربه صورت رنگ   ر،ی و دهانم خشک شد. متح  دی به سقف دهانم چسب زبانم

ام، مانع پنجه  انیاش ممحصور شده  یاما بازو  زد؛یتنها از دستم بگر خواست یکه بغض کرده و هراسان م 

 زد.  میاش، تکانم داد و صداخفه  ی. با صداشدیم

 برم!  دیبذار  دم،ید ی... من که بهتون گفتم چن یخا... خانم! دستم رو ول کن -

. به  ختیگر  درنگی و منگ بودم. همان تکان کوچکش، باعث شل شدن دستم شد و دخترک، ب حسی ب

حل شده   ی جزئ یمسئله  ک یمانده بودم. باز    یشده بر جاچنان مسخ شان شتافت و من، هم درون خانه 

نها  ت رفتم،ی م  ترشی پ  هیقض   نیحل نشده! هرچه در ا جوابی از آن، چند سوال ب ت یداشتم و به طبع 

عمالً جز دروغ   نگیگفت من از آقا و خانم ک شدی م ی عنی تر. و من گمراه  شدی م  ترش یبود که ب  یدگیچیپ

مدت   ی برا  نیگرفت که کو  جهی نت ن یمتزلزل و نامطمئن، چن یبه شکل  شدی بودم؟ حداقلش م  دهینشن

بودن اتاقش بود و   وردهدست نخ  ی برا  یروشن لی شده بود که دل  دیناپد م،یماه و ن  کی در حدود  یطوالن

شد. به    یرهاند و با اطالع به تنها بستگانش، متوار   ن ییبه پا  ی بلند ک یاو را از  یسرانجام، شخص ناشناس 

  نگ،یاتفاق افتاده بود و آقا و خانم ک  زی ربوده شدن ن کی  نیچنقتل رخ داده بود، هم   کی معنا که  نیا
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  یبودند، علت مخف  گناهی دو بوارثشان را داشتند؟! اگر آن بودن مرگ  یع ی طب یها، ادعا مقابل رسانه 

 نداشت؟ یتی اهم  شانیبرا نی قاتل کو   یچه بود؟ به جد انتقام و سزا قت ی کردن حق

حل نشده و   یمعما شماری تعداد ب نیجدول نشستم. سرم از زور ا یرا به سرم گرفتم و رو دستم

آشفته شده بودند.    م،یو موها  دندیدی ناقص، داغ شده بود. چشمانم تار م  یهاو سرنخ  جوابی سواالت ب 

  ی. کرکره د یمقابلم را کاو  یهادرون مغازه  یینگاهم جا کردم،ی را مرتب م   میموها  ی که آشفتگ  ینیح

 شدن هوا، رو به بسته شدن بودند. ک ی آمده بود و به علت تار  نیی پا مه یاکثرشان تا ن

مبهم، از کنار چشمانم شدم.   ی زی چ عیکه متوجه تکان سر  زمیتکان دادم خواستم برخ  نیرا به طرف  سرم

چرخانده و   یکه شتابان، از من رو   دمیاندام را د کی بلند قامت و بار  ی و شخص  دمیعجوالنه به عقب چرخ 

.  ستادی آخر، ناگاه ا یزده رد حرکتش را دنبال کردم که در لحظه . شگفت دیچ یپی م ی کنار ابان یدرون خ

 . شدی م اشیی خارج کرده بود، مانع شناسا  درسمی که صورتش را از د یداربلندش و کاله لبه  ی کت چرم

و   دیگردنش کش  یبه مرگ، رو   دینگاهم کرد و در آخر، دستش را به نشان تهد  رهیخ یاه ی ثان چند

  امکردهخ ی . آب دهانم را که درون دهانم جمع شده بود، با استرس فرو دادم و دستان دیدرون کوچه دو

هراس،    یرو ز . استم ینگری را درهم گرفتم. ترس، به جانم نفوذ کرده بود و محتاطانه اطرافم را م 

به   د یشخص ناشناس مرا تهد. آن فشردمی ام ممشت عـ*ـرق کرده انیام را در مبرخاسته بودم و کوله 

 چه؟   یمرگ کرده بود! آخر برا

  یکرده بود که هر لحظه انتظار واقعه   ریاحوالم آشوب بود و وحشت سلول به سلول جانم را تسخ  قدرآن 

  ی رفتم و برا ابانیطرف خبودم که عجوالنه، آن   زی گر یبرا یراه  یرا داشتم؛ تنها پ ی عیدردناک و فج 

  یوقت به رو   فوتی ب  د،. مقابلم که ترمز کر ستدی دست تکان دادم تا با گذشت،ی که م  یزرد رنگ ی تاکس

نگاه   ام،ی حرکات عصب دن یبود که با د  یاچهرهگرفتم. راننده، پسر جوان و خوش  یعقب جا  یصندل

 . کردی را بازتاب م  ینگران ی گرش را زوم من کرد. لحنش کم پرسش 

 خانم؟ دیخوب -

  ی لبخند کج و درهم  ،یراندم و تصنع  م یهارا پشت گوش  امی شانیپ یشده به رو پخش  یموها  تار

 .دیلرز ی بدتر از لبخندم، م  ز ین می. صداد یدادم که شک داشتم بشود آن را لبخند نام لشی تحو
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 آدرس.  نی به ا د یب... بله، لطفاً بر  -

که غالباً    یمن ر،یراه افتاد. تمام طول مس  ،ی گرید پرسشی گفتم و او ب شی ام را از حفظ، براآدرس خانه  و

بودم،    دهیچه که دهم نبستم. با آن  یاه یثان یعادت داشتم در حرکت خودرو بخوابم، چشمانم را حت

بر سرم داشتم. گرچه توانم را  یی و ترس از آمدن بال کردمی م  افتیدر  یحس منف  زیاز راننده ن لیدلی ب

سرم نخواهد آمد؛ اما بخش آگاه   یی ام و بال نکرده یی به کار گرفته بودم، خودم را قانع سازم من خطا

 و خطر را گوشزد!   کردی منعکس م نی کو   یشده یگذاروجودم، دخالتم را در قتل سرپوش 

نظر گرفتم. راننده، با  جا را تحت همه   ،یچشم  ریفشردم و ز   شهیبه ش ی ام را، با خستگشده   نیسر سنگ 

از عرقم را با استرس به   سیو من، دستان خ راندی را م  نشیآهنگ، ماش  یزمزمه  ن یح یالیخی ب

منچستر، به لندن   درشلوغ و پر فرزندم   یبودم که جدا از خانواده  یی. دختر تنها فشردمی م  گریدک ی

دانشکده با او آشنا شدم و   ییابتدا ی هاکه سال   یبه جز مر   باًی را نداشتم! تقر ی آمده بودم و عمالً کس

خراش سقوط آسانسور از دل  یسانحه  کی پدرش را در  یشکل گرفت. مر   نمانی ب  یاد یز  تیم یصم 

از سالمندان، تحت نظر بود. به   یرداداشت و در مرکز نگه مریکه آلزا ز ین مارشیب  ر یدست داد و مادر پ

به مرگ کرده، بلکه   دی مرا تهد   یشخص  میبروم و بگو   یمر   یوقت شب به خانه آن  توانستمی هرحال، نم 

  یباز ن یا  ریاو را درگ یحت اینشوم؟   مزیاز او کمک بخواهم. از کجا معلوم که مزاحم خلوت او و ج

 خطرناک کنم! 

ام بلکه مقابل خانه  شدی کاسته م  یکه از سرعت حرکت تاکس ین یدهانم را پر استرس فرو دادم و ح آب 

  نییپا ، یمعطلی را حساب کردم. سپس ب  هی کرا  م،یهادسته اسکناس  نیبردم و از ب  فمی دست در ک ستد، ی با

  یناشناس دارا یصمشخص، اطرافم را با ترس از حضور شخ  ی و هراس د یکه با شک و ترد ی نیجستم و ح 

 .دمی آپارتمان دو   یورود  ی سو  کردم،ی م  ز یسوءقصد، آنال

  ان یم  بارن ی چند د،ی که کل  دندیلرز ی م امکرده خ ی چنان دستان آن   ستادم،ی درب آپارتمان که ا مقابل

رو به   لیقابل درک بود؛ اما دل   میسُر خورد! هراسم برا ن ییو در آخر، به پا   دیام لغزانگشتان سر شده 

 ! ر یگسترش بودنش، خ
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.  رمی مقابل آپارتمان برگ یپله  یرا از رو  دیپر استرس خم شدم بلکه کل ده،یام را جوانگشت سبابه  ناخن

بر    یری که انعکاس تصو  زمی کمر راست کردم برخ خورد،ی انگشتانم تکان م  انیکه در فواصل م   ینیح

و    یهوشی ب  انی م م. شک نداشتدندیکش  ریصورتم، ت  یکرد و تمام اجزا کوبم خ ی م ، یدرب ورود  یشه یش

پوش! همان  از جانم؟! همان بود! همان ناشناس شنل  خواستی آخر او چه م  زنم؛ی دست و پا م یار یهوش

چنان  . هم ستینگری بار، مرا م خون  ی بود و با چشمان  ستادهیا ابان یخ ی سو! آن زیانگالغر اندام هراس 

  ی. وقتدمیدی م ره یاز دو چشم ت یمحو  نعکاسکاله شنلش مقابل صورتش را پوشانده بودند و من فقط ا

شد    لیتبد  م یهاتکان داد، هراس درونم به لرزش اندام یامسخره  یخداحافظ  یبه معنا  م یدستش را برا

 . دمیاز او ند یاثر  گری شد و د د یبلوار ناپد  چیجا که در پرا دنبال کردم. تا آن  ش یهاو قدم به قدمِ گام 

  یام را که داغشده   نیآپارتمان، فرو افتادم. سر سنگ  یورود  یاشه ی و کنار درب ش دمیلغز  اوردم،ی تاب ن

را   ی تیو حس امن  خواستمی . امان مستمی فقط گر محابا، ی زدم و ب هیام تک داشت، به زانوان خسته  یب یعج

ام درون  گذاشتن کنجکاوانه  پارا مرتکب شده بودم و با  ی اشتباه محض د یکه از من ربوده شده بود. شا

قرار داده بودم؛ اما اگر وضع من آن بود،   انتهای ب  یاچه ی پر رمز و راز ناشناس، خودم را مرکز باز  یزندگ

طلب   شیوها ید یو نندگانیکاتش خوانده بودم که از ب از چشمانش، اعمالش، حر د؟یکشی ناشناس چه م

عذاب   دن یرا خواسته بود که تنها از د ی کمک  نیچن یحمقانو نجاتش دهند. از ا نندیعجزش را بب کردی م

  هی سا  هان یاجبار پشت تمام ا یبود پرده دهینفهم  کسچ ی ه  ی. به راستدیخندی شادمانانه م دنش، یکش

که درون منجالبش    یشدنم و خطر  دیآمده، با همان اوصافِ تهد شی اتفاقات پ نی دارد؟ اما حاال با تمام ا

نجات ناشناس و کشف رازش را بر   یتوان ادامه داشتم؟ اصالً چه کس  گریواقعاً د ایآ  زدم،ی دست و پا م

  دهیچی پ یضوع قتل مو  ریدرگ  خواستمیآمده بودم، نم  ش یپ یدوش من نهاده بود؟ من صرف کنجکاو 

در   یرا به عنوان باز  ها نی ا یهمه  دیشا داندی که خدا م یو کمک به ناشناس  یدوست شوم! مرا چه به انسان 

 اش؟! دنده یآورده باشد! پس شکستگ 

  ی دست کرد،ی را بس نم   شیهاکردن  ه یهم تجز  طی در آن شرا یکه حت گرملی از خودم و مغز تحل ی عصب

عمر مقابل وجدانم بازنده   ک یمهم بود    میباخته بودم! برا ی. جا زده بودم، آر دمیصورتم کش  ی سیبه خ 

  کی و  دمینفهم  ار یقت یرا داشت؟ به جهنم که حق  ی زی ارزش چه چ مردم یباشم؟ به جهنم! اگر ناکام م 

 جهان افزودم!  ی هابزدل به بزدل 
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  گفتمیل*ب م  ری ز  ییها انیداشتم و به انگار از ترس هذ  ف یضع  یبه مانند تشنج   یکه لرزش بد  یدرحال

و گشودمش. خسته و   افتم یرا   یدرب ورود  دیچشمان تارم، کل یچه بودند، به واسطه  د یآینم  ادم یکه  

ضد سرقت   یاقهوه  دربکردم و خودم را به واحدم رساندم.   کی دو به  ،یها در اوج ناتواندرمانده، پله 

را فشردم. بالفاصله،   ی المپ کنار ورود  زی مکث، پر یاذرهی ا درونش گذاشتم و بواحدم را گشوده، پ

را  امی نقل  یکردم که به سرعت، خانه   دگانمیخانه در نور، غرق گشت و چشمانم را زد. دستم را حائل د

مرگ    زیانگهراس   یه ی. قابل انکار نبود که سا نکرده نیام کم در خانه  یشخص  ابمی  نانیکرده، اطم   زیآنال

 ! کردمی را احساس م

  یو نم هوا  یخفگ ینکرده بود و بو  یر ییکرده بودم، تغ   شیگونه که صبح رها ام، همان شلخته  یخانه 

هاست منافذ ورود و خروج  درونش پا نگذاشته و مدت  یکس کردی دارش، واضحانه اثبات م رطوبت 

افتاده بود،   شمارهکه به  یجانم را فرا گرفت و نفس  یاه سابق ی ب  تیبسته بودند. ناخواسته، امن  ش یهوا

کاناپه    یام رومانده بود، رخت بست و تن خسته  م یهم که برا  یاندک یرهاند. انرژ امنه یخودش را از س 

 داد.  یتق بد  یخانه رها کردم که صدا یکی ام را بر کف سرامرها شد. کوله 

ها  بازگشت. اثر هراس  نش یکاناپه ماندم، حالم جا آمد و بدنم، به حالت نرمال و روت ی که رو یچند

داشتم، واقعاً   امی تمامِ کنجکاو  ییِ بر رها  یمبن یزدگوحشت  یکه لحظه  یبی افکار غر رخت بستند و آن 

م بود! پس  جداً مه  ضوعکه مو دادی معنا را م  ن یشده بود، ا  دهیمن کش دی رنگ شد. اگر پا به تهد کم

بودند که   یاسرپوش گذاشته   ایبرمال نشده   یو رازها  دیچرخی م  یخطرناک یناشناس درون گود باز 

را از مخمصه رهانده بود.   یب یعج نی ها، قاتلآن  یداشته، جواب مفقود شده تی را در مرکز گناهی ب  نیچند

بود    تی جنا نیا ان یدهم؟ جان خودم هم م  انی پا تی جنا  کی به   شدیواقعاً م  دم،یفهم ی را م  قت ی اگر من حق

 که! 

کردم و با   ش یکاناپه رها یجا، رو و در آوردم. همان  دم یکش  قهیو درهم شکسته، لباسم را از  خسته 

باز   ن یپراکنده کردم و ح یها گوش  زیرا ن م یهالباس  یاتاق خوابم گام برداشتم. باق یسو   رمق،ی ب  ییپاها

روحم   ین یسنگ توانست یدوش کوتاه، م  ک ی  دیام، پا درون حمام گذاشتم. شا شده یاگوجه  یکردن موها 

 دهد.  نی را تسک
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که    یآمدم و درب را بستم. درحال  رونی از حمام ب دم، یچیپی م ی صورت ی هاهحول میکه دور موها  یدرحال

  ی بودند، پنجره را گشودم و اندک  ری اخ یهای دگیچ ی حل نشده و پ یتمام معماها  ر یافکارم، به شدت درگ

که کل روزم را    یدرحالخارج شود.  یو فضا از آن خفگ دیا یخنک، به درون اتاق ب ی باز گذاشتمش تا هوا

و ته اختصاص داده بودم و به شدت از دانشگاه عقب افتاده بودم،    سریب   یبه دنبال کردن معماها 

 . دمیچرخی ود م تنها دور خ  هدف، ی . بدمیرسی درمانده به نظر م

مطلق باشد؛ اما از سر ترس، آباژور را   ی کیاتاقم در تار  دادمی م ح یخواب ترج ی که براوجود آن  با

 !دادیامان نم  ی . هنوز به آخر شب مانده بود؛ اما خستگدمیپتو خز  ری کوفته، ز  یخاموش نکردم و با تن 

 *** 

گذشتم. خواب مانده بودم و در آن لحظه که   ابانیخ  چیبار دهم با دست در سرم کوفتم و فرز، از پ ی برا

نخورده   چ یکه به کالس شروع شده در ساعت نُه برسم! ه  دمیدوی بود، عجوالنه م   قهیدق  یساعت نُه و س 

را پس از   سمیخ  ت بودند و صور  ختهی ام دورم رشلخته  ی موها ،ی آراستگ یاذره  یبودم و بدون حت

خشک هم نکرده بودم! قطرات درشت آب بر   یحت  ام،ی ار یکردن هوش داری ب  یآب برا  یمشت  دنیپاش

  زانیام آو شانه   یام رو. کوله آمدی باد، سردتر به نظر م  ی و سرد  کردی م ییخودنما  میها گونه  یکناره 

گذشت تکان دادم و با ترمز زدنش،  ی که م یای تاکس یبرا  ی داشتم! دست  یمانده بود و اضطراب بد

کتاب و   ر ینظ ییهانفس زدن، آدرس دانشگاه را دادم و خرت و پرت . درحال نفس دم یداخل جه مهابا ی ب

که   ییخطاها ی بودم و نگران تمام ی ام چپاندم. عصبرا که در دست داشتم، درون کوله  لمی جزوه و موبا

را بدجور بر هم   امیزندگ نیروت  ،ی . ناشناس ل*ع*ن*ت*ودم در رابطه با دانشگاه انجام داده ب راًیاخ

   زده بود.

 یابخورد. خودم را کنترل کردم و با کوله  چ یپ میجستم که کم نماند پا  ن ییرا حساب کرده، تند پا ه یکرا

باال رفتم.    یکالس طبقه  نی و اول یساختمان اصل  ی مانده بود، با حالت دو، سو زان یام آوشانه   یکه رو 

باز شد و چهارچوب ظاهر    شدتبر در بکوبم، در با  یاو خواستم تقه  ستادمیکه پشت در ا یدرست زمان

ظاهر عبوسش شد و لحن سرشار از پرخارش، بر سرم   ی چاشن یاخم  دنم،یگشت. با د دایاستاد، پ یجد

 آوار شد. 



 

 

 
36 

 آرا )هستی همتی(  |دنده شکسته

 
 ن؟ ید یزود به کالس رس ی کم  نی کنی! احساس نم قیشناس و دق وقت  اری! چه بسنتریاوه بله! خانم و  -

کالس بلند شد و زهر حرف استاد، حالم را منقلب کرد. دستانم   یبامزه  ان یدانشجو  یقهقهه  یصدا

 پاسخش را دادم.  داد،ی که خشونت و نفرتم را نشان نم   یافتاد؛ اما با لحن ن ییمشت شدند و سرم پا 

 اومده بود!  ش یبرام پ  یمشکل شخص  -

 . دیخند  زی رآمی تحق  شد،ی که از کنارم روان م ین ی زد و ح یصدادار پوزخند

 منظورتون خواب موندن ساعتتون نباشه!  دوارم یام -

خارج   ان یتا دانشجو   ستادمیا  ینگفتم و کنار یز ی . چدندیخند یابود؛ اما باز هم عده  یامزه ی ب  حرف

متعجب و هاج و واج    دنش،یبود. با د  ی نفر، مر نی کنم. درست آخر دایرا پ یمر  انشان، یشوند و از م 

سخت    ای. به دندخود برو یتو  آمدی م  شیبود و کم پ یادختر سر زنده ، ی مانده، نگاهش کردم. مر

همه در صورتش   ، یحوصلگی و ب یخستگ  ،یاما در آن لحظه، خشم و ناراحت د؛ی خندی و غالباً، م گرفتینم 

نبود و   زیچچ ی. اصالً حواسش به هدمیاش را کشرفتم و از پشت کوله  شیسو دنش،یبا د .زدندی موج م 

 ام نشده بود. متوجه 

 ! ی مر -

با خشونت    شینگاهم کرد و سپس فوراً، ابروها  جی . چند لحظه گستادیصدا زده شدنش که شد، ا متوجه

با تن    اش،ی خسته و عصب یکه صدا ستمشی نگری از واکنشش، فقط م  ر یرا ربودند. متح  گریدک ی

 برخاست.  یاشده کنترل 

 ؟ یخوای م ی سالم هارپر! چ -

 . دمش یکاو  مبهوت، 

 ؟ ی! خوبیمر   یه  -

 تکان داد.  ی لیمی کرد و سرش را با ب یاخم 
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 ؟ یاومد  ری. چرا دالیخی خوبم هارپر! ب -

 ! فتاده؟ی که ن ی اتفاق بد شده؟ی که چ   یبهم بگ یخوای خواب موندم؛ اما تو نم  -

 ! دانمی هر چه ذهنش را مشغول کرده بود، نم   ایمن بود   یسو   دم؛یوضوح پوزخند تمسخربارش را د  به

 ... . یچ یه  -

 دوستم بود و نگرانش شده بودم!  نیبهتر   دم؛یرا با غضب بر  سخنش 

 ؟ یدوستت بگ نی به بهتر  یخوای! نم یمر چونی ! من رو نپ؟یچ یه  -

  یگنگ بود؛ اما حس خوب میام کرد که نتوانستم مفهومش را بفهمم. برا روانه  ینگاه معنادار ی مر

 بود؟   مزی. چه شده بود آخر؟ موضوع ج دادینم 

بخوابم.    یام برم و کم که به خونه   نهیدارم، ا از ی که االن بهش ن یز یتنها چ  ؟ ی ام متوجههارپر! خسته   -

 ! جه یکه به روحم شده، متعجب و گ  یانت یخ همه ن یذهنم از ا

بدجور   ش یاما دلم برا دانستم؛ی کرده است. چه شده بود را نم  ی کار  مز،ینماند که ج میبرا یشک   یجا

بعد از آن، توان    دیشود و شا  یبه او بدهد که خال یآرامش   توانستی م  یینشدم، تنها  جشی. پاپسوخت ی م

 . ابدیدرد و دل کردن ب 

 اش کردم. روانه  ی خوش حالتش زدم و لبخند گرم  یده یکش یبه شانه   یدست

 من هستم.   ،یداشته باش  از یحالت بهتر شه؛ اما هر زمان که ن دوارمی! امیبرو استراحت کن مر -

  مز،یاز ج یها روانه شد و من عصبپله  ی سپس به سو دمیرا نفهم  شیکرد که معنا  یال*ب زمزمه  ریز 

با استاد فلسفه کالس دارد و منتظر ماندم تا کالسش تمام شود. در   دانستمیرو رفتم. م راه ی انتها ی سو

  گذشتی . متوجهم نشده، از کنارم م آمد ی م ش یکه آشفته و تلو تلوخوران، پ دمیاو را هم د  ت،ی جمع ان یم

منتظره بودن حرکتم، باعث برهم خوردن تعادلش    ری . غدم یچهارخانه و جذبش را کش راهنیپ یکه لبه 

 .دی چرخ میشد؛ اما خودش را نگاه داشت و با حرص، سو 
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 چته ل... .  -

 مخاطب قرارش دادم.   ،ی کردم و با لحن پر از ظن  ی من، دهانش باز ماند و سکوت کرد. اخم بد  دنید  با

 ؟ یکرد   کاری چ ی با مر -

 به سرشان آمده بود؟  یی دونفر چه بال ن ی! اای . خدام یگوی چه م دیفهم ینگاهم کرد؛ انگار نم  گنگ

 ل*ب زد.  یسخت  به

 ! ؟یچ...   -

 که جلبمان شده بودند.   ییها بودم به تمام نگاه  توجهی زدم؛ ب  اد ی فر  باًی دادم و تقر تکانش

 حسی متحرک، ب ی هاو مثل مرده  زنهی **ا**ن**ت می که دم از خ** یکرد  کار یچ  یبا مر   گمیم  -

 من رو هم نداره!  یحوصله  ی شده؟ حت

 را آزاد کرد.  راهنش یپ یام به لبه دست بند شده  ، یاز من شد و با فشار  تریعصب  د،یرا که فهم  منظورم 

شدم؟ من دوستش دارم دختر   ش یمن باعث ناراحت  یکنی ! ادعا مدیاوونه یبرو بابا! جفت شما دونفر د -

ولم کرد و رفت!   ی تفاوتی با ب ، یاون بهت و سرشکستگ  یتو  روز ی بهش اعتراف کردم، د ی جون؛ اما وقت

 کردم که باعث حال بدش شده؟!  یمن کار  ی گیحاال م 

حل نشده، در کنار   ی معماها  ی دگیچی افکارم و پ یر یدرگ  انی داده، آرام گذشت. درست م ییناسزا و

دو نفر را کم داشتم که    ن یا یگانه جدال بچه  نیهم   فتم،یکه کم نمانده بود تمامشان را ب  ی سدر  یواحدها

 ! آوردمیدر نم   کدامشانچ یسر از حرف ه

ها هجوم بردم. مغزم توان  پله  ی افتاده، سو ن ییجا کردم و با سر پا ام جابه شانه  یام را روکوله   ،یحرص

نداشتم و در حالت   ی گری نداشت. کالس د  شد،ی را که توسط افکار به او وارد م  یفشار  میتحمل حجم عظ

ها  که از آن  شد یم  یدروس یالعه خانه و مط در آن حالت، رفتن به کتاب  امی روز عاد کی  یبرنامه  ،ی عیطب

لحظه با وجود  اما آن  کردم؛ی م  دیخر  یو مقدار   زدمی اه مبه فروشگ   یهم سر  د یعقب افتاده بودم. شا
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  ا ی و   شدندی که مدام گم م ییهاداشتم. کالفه شده بودم از سر نخ  یگر ید  یحل نشده، برنامه  یمعماها آن 

تمامش   شه،ی هم  یبرا  بارک یبهتر بود    دی. شاکردندی را نمودار م  ید یجد ی هاسر نخ  دنشان،یبه انتها رس 

 کنم! 

  ابان یجلوتر، کنار خ یگذرنده تکان دادم که کم  ی تاکس یبرا   یزدن از دانشگاه، بالفاصله دست رونیب  با

روز   نگیک  ی. آقا اورمی را به خاطر ب  نگ ی آقا و خانم ک  یکردم آدرس خانه  ی. سوارش شدم و سع ستادیا

  یها زندگآن  یاز خانه  رباالت  ابان یکرده بود که دو خ  یبونز معرف وی است یرا آقا  ن یکالبدشکاف کو  ش،یپ

کم   کردمی زدم. احساس م  شه یبر ش   هی تک  ،یب یعج  ی. آدرس را به راننده دادم و سپس با آسودگکردی م

 . ابم ی  یخالص های موش و گربه باز   نی از شر ا شهیهم   یبرا   د،یشوم و شا   کی نزد  قتینمانده به حق 

  نش، ی درحال پخش از ضبط ماش کی که با موز  یسالان یم  یخودرو و راننده  یحرکت آهسته  نیح در

را گشودم و وارد   وبمی وتی  درنگ، ی . بدمیکش  رونیب  فمی کنار ک بیرا از ج لمیموبا کرد،ی م یخوانل*ب 

چندشِ   یراکاز همان خو لمش،یف  نی نکرده بود و آخر ی بارگذار  یدیجد لمیناشناس شدم. ف  یصفحه 

 بودم.  دهید  ش،یبود که دو روز پ ی ل*ع*ن*ت* یزنده

نبود و   یبرگرداندم. فاصله، چندان طوالن ش یرا قفل کردم و سرجا لیآمدن از برنامه، موبا   رونیب  بدون

 راننده برخاست.  می مال  ی چه افکار نابسمانم امان بدهند، صدازودتر از آن 

 خانم.  میدیرس  -

بود که مشخصاً به منظور   یک یبزرگ و ش  یشدم. ساختمان آپارتمان رهی که مقابلم بود، خ  یرگسردر بز  به

بونز حک شده بود: کالبدشکاف،   ی دوم، اسم آقا ی. کنار طبقه گرفتی مورد استفاده قرار م یاعمال ادار

 دوم، واحد سه.  یبونز/طبقه  و یاست

شدم. انکار    ادهیام، پرا با راننده حساب کردم و مادام فشردن بند کوله در دستان عـ*ـرق کرده نهیهز 

مقابل ساختمان رفتم و   ی هاپله  یتند اما سست، سو   یهامضطرب و نگران بودم. با قدم  ی که کم  کنمینم 

انسور گام برداشتم.  آس یو که مقابل درب بود گذشتم و س یاوارد شدم. از مقابل نگهبان جا افتاده 

واحد سه رفتم.   یآمده و سو   رونیمورد نظر، ب یدوم را فشردم و منتظر ماندم. در طبقه  یطبقه  یدکمه 

 . دیبه گوش رس یزن م یمال یکه صدا  دمیکوب ی اتقه  ستاده،ی مقابل درب ا



 

 

 
40 

 آرا )هستی همتی(  |دنده شکسته

 
 . دییبفرما  -

جوان را   ی کردم با اعتماد به نفس به نظر برسم. داخل رفتم و منش ی درب را گشودم و سع ،ی به نرم

 بود.   یجد  انشیداشت و ب ی . لحن گرمدمیمقابلم د 

 از من ساختست؟  ی ! چه کمکدیخوش اومد  -

 بردم و لبانم را با زبان تر کردم.   میهاب ی را درون ج دستم

هستم و   هاه ی از نشر یک ی  یستخدام. راستش بنده عضو ارمیگی وقتتون رو م خوام،ی سالم. پوزش م -

  نیمرگ مشکوک کو  یپرونده  یمن باشه، رو  یبرا   یخوب یرزومه  تونهی که م یای کار  یپروژه ی برا

مسئول    لبدشکافبونز، کا ی . به بنده گفتن که آقاکنمی کار م نگ،یوارث خاندان سرشناس ک نگ، یک

 . رمی از وقتشون رو بگ یساعت مین خوامی آزاده، م شون ی بودند و اگر وقت ا

را   زشیم  یرو  یم یتکان داد و دفتر بزرگ مقابلش را چک کرد. سپس، تلفن س دییدر تا یسر   ،ی منش

 را فشرد و شروع به صحبت کرد.  یابرداشته، دکمه 

با شما در   خوانی اومده و م ه ینشر  ک یهستند که از  جان یا یدکتر! وقتتون آزاده؟ خانم جوان ی بله آقا -

 صحبت کنند. بله، ممنون!  نگی ک ن یکو یرابطه با پرونده

 زد.  میبه رو   یبرگرداند و لبخند ش یرا سرجا تلفن 

 ناهار، وقت آزاد دارن. میاز تا  شیپ نده،یآ   میساعت و ن کی بونز تا   ی داخل؛ آقا دییبفرما  -

و   دمیکوب یاقدم برداشتم. تقه   ،یمنش   زی رنگ مقابل م یادرب قهوه  ی تکان دادم و سو یتشکر، سر  در

داشت و   ی بود که قد کوتاه  یو توپر  سالان یبونز، مرد م ی مرد، داخل شدم. آقا  د«یی»بفرما  دنیبا شن

  زشیمقابل م  یصندل  ی از من استقبال کرد و اشاره زد رو ی صورت تپلش، سرخ و بشاش بود. به گرم

  ی پوستر آناتوم یاتاق، با تعداد روحی ب  ی پرونده گشوده بود و فضا ی ادیتعداد ز  ش، یرو  ی. جلو نمیبنش 

.  د یرقصی رنگ، مقابلش، به دست باد م ینارنج  یاتاق باز بود و پرده  یشده بود. تنها پنجره  ن یبدن، مز 

 ، دورش. یاقرار داشت و پرده یای تخت فلز ز، ی مخالف اتاق ن ی سو
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 کننده باشم. کردم شروع  ی قفل کردم و سع  گریدک ی دستانم را در  

عنوان کردن، من   تونیطور که منشاگه مزاحمتون شدم. همون  خوامی بونز! پوزش م   یآقا   ریوقتتون بخ  -

  یپرونده یگرفتم رو   میکه بهم سپرده شده، تصم  یش یآزما  یپروژه  یهستم و برا   هی نشر هی کارآموز 

  یسواالت لتون، یهستم تا در صورت تما  جان یمنظور ا نی کنم. به هم  قی تحق نگیک  نی مشکوک مرگ کو

 رو مطرح کنم. 

 : دیگرفت و مودبانه پرس  یجا  زشیپشت م  م،یمال یبونز، با لبخند   یآقا 

 به شما گفتند که من کالبدشکاف پرونده بودم؟   یچه کس -

  ن یاشخاص هم در ا نی ا ی دورفته و از هر شونیبه منزل ا  روز،ی . بنده عصر هنگام، دنگیآقا و خانم ک  -

 در مورد کالبدشکاف پرونده که آدرس شما رو به من دادند. نیچن. هم دمیپرس  ی رابطه سواالت

 داد.  ی اش را تکانو تپلش را در هم قالب کرد و صورت پف کرده   ی بونز، دستان گوشت  یآقا 

 ! دیی! خب، بفرمای هم عال  یل یخ -

 آوردم.  رهی دا یراست اصل مطلب را رو  کی   ،ی نیچمقدمه ی مضطرب، لبانم را با زبان تر کردم و ب

به شدت در   نگ، یشدم. آقا و خانم ک  انیجر  نی ا  یتو  یض یبونز! من متوجه آثار ضد و نق یخب آقا  -

  نی . اکنن ی فرار م یز یپرونده، نگران و مشوش هستن و مشخصاً، از چ نیدر مورد ا ی رابطه با اظهار حرف

  ی اومدم تا مطمئن بشم خانم و آقا جان یا ترشی ب  اطیاعمالشون احساس کردم. محض احت  نیرو در ب 

 به من نگفته باشن!  یدروغ  ،یخانوادگ  یآبرو ای  هاه ی مثل نشر  یبنا به هرترس  نگ، یک

 کرد و دستش را در هوا، تکان داد.  ی زی ر یبونز، خنده   یآقا 

  ست ی بای و قطعاً، من نم  د یشی م هاشون یاز نگران یکی شما هم عضو  قاً یپس دق د،یگی که م طورن یا -

 بگم!  قت ی از حق ی زیچ
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اشاره کرده بود و عمالً مرا جزو   یمهم   قتیبه حق  قاًی . دقدندیچی سرخ شد و دستانم، درهم پ صورتم

  ی را مقابلش فاش کند! به من و من افتادم و سع مارشیب  یاسرار محرمانه  ستی بای شمرد که نم  ی اشخاص

 ! مبود   امدهین ه یاعتمادش را جلب کنم. آخر من که واقعاً از نشر  ،یاکردم به گونه 

من و   ن یب  روز ی که د یصحبت  زانی بگم همون م تونمی بونز! بخوام رو راست باشم، م  یآقا   دین یخب... بب -

هستم، به قصد    جان یباشه و من اگه االن ا  یکاف تونهی ام مپروژه  یرخ داد، برا نگی ک یخانواده

هم    ادداشتی  یبرا یابرگه   دینیبی ! م ست یخبر داغ ن هی و انتشار  نگ یکخانواده ت یسواستفاده از موقع 

  ی وسط، گره کور نیا کنمی کنجکاو شدم! احساس م   قتیدستم نگرفتم بلکه من به شدت در مورد حق

 درسته؟  د، یانکارش کن  دیکرد  ی اما سع د؛یاش شدهم متوجه هست که شما  

  نی مطمئن نبود که چن ا یشد. گو  رهیمن، جا خورد و متعحب، به لبانم خ   انیصراحت ب  نی بونز از ا  یآقا 

خالص شود و فوراً، برخاست و   ی شگفت  نیداد تا از حصار ا یام! خودش را تکانحرف زده  پروای ب

 آمد.  م یمتفکرانه، سو

من قابل فاش شدن   ماریاز اسرار ب  ی لیباشه؛ اما به هرحال، خ  یگ یکه م طورنی ا  دیخب خانم جوان! شا -

 ! ستنین

  ست ی فکر که قرار ن نی درمانده شده بودم، با ا  یو کم  دمیکشی حرفش م یادامه  یکه برا   یاوج انتظار در

اتاق   یواقع در گوشه  یپر از پرونده یاشه یکمد ش یشود، از کنارم گذشت و سو   رمیاز او دستگ ی زیچ

بازگشت و پرونده    زشی و مجدد، پشت م  دیکش  رونی ب  یرنگ یانه چندان قطور و سرمه  یرفت. پرونده

 را گرفت.  نش یشیپ  یجمله  یاز آن، دنباله  تیرا مقابل خود گشود. به تبع 

  یتعداد یِ. شکستگیانسان عاد  کی  دیبود! البته، از د  یعی مرگ، کامالً طب  نیبگم که ا تونمی م  -

عکس هم   ن یا ی تو دیتونی متعدد، نشان از سقوط بودند. به عالوه، م ی آثار کبود  نیچناستخوان و هم 

گ،  مر ی اصل لیدل یعن یو   شهیاون خارج م  یکه خون از مجرا  دینی رو بب نی مشخص سر کو ی شکستگ

 بوده.   دشیشد  یز یوارد شده به سر و خونر یضربه 

  آمد، ی ام باال ممعده   اتیکه محتو یجمع شده، نگاهش کردم و درحال ی عکس را به سمتم گرفت. با صورت

 کالبدشکاف، بازگرداندمش. زی م ی به رو
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 بوده؟ ی عیمرگ طب دیگی شما م ی عنی  -

مطمئن   ا یاز پرونده را درون دستش داشت، موشکافانه نگاهم کرد. گو یاکه گوشه  ی بونز، درحال  یآقا 

از  ی کوتاه  یتک کلمه   ،یکند؛ اما سرانجام کامالً جد   انیب  میرا برا گذردی چه در سرش م آن  د ینبود که با

 زد.  خی  دنشیلبانش خارج شد که بدنم از شن ان یم

 نه!  -

بونز،    ی. جو اتاق سرد و آزاردهنده بود و لحن خشک آقادمیرا کاو  ی کالبدشکافِ متفکر و جد مبهوت، 

 . کردی بدترش م 

واضح بود!   زیچلخته شده بود؛ اما همه  باًی تقر گهید ن یخون سر کو  د،یجسد به دست من رس یوقت -

از سقوط به   شیضربه پنبود. مطمئناً  دیجد ، یزی راز سقوط، در گذشته بود و خون  ش یپ یساعت   ن،ی کو

به نظر    یعی سقوط، طب یبدنش داشت که اصالً برا ی در نواح ییهای شکستگ یسرش وارد شده بود و حت 

  ،ی ظاهرساز  یبرا ی اون مرده بود و بعد از مرگ، شخص یعن ی.  دادنی و خبر از ضرب و شتم م اومدنینم 

اصرار داشتن   نگیک  یکه خانواده  ی قتل بود! درحال  هی  ن، یاون ارتفاع رهاش کرده بود! پس ا  ی از باال

 شد... .  دهی کش  د یتهدکه کار به   ییجلوه بدم، تا جا یعیرو پنهان و مرگ رو طب  قتی من، حق

 اما... .  -

انجام شده،   ی های بگم که مرگ در اثر ضربه هم نبود و با بررس دیخانم جوان! بذار دیاجازه بد  -

 بوده.  هاه ی ر یها چه ی مشخصه مرگ به علت فلج شدن ماه

بر   ، یقی خوردم. حالم منقلب شده بود و احساس حالت تهوع عم  ی تکان بد  م،یو در جا  دمیخود لرز  به

 ر؟! چرا؟! طوچه  ه؟ یر  یچه یگشته بود. مرگ بر اثر فلج شدن ماه  رهی من چ

  یماه   کی  ر ی. تصو دیکش  رونی پرونده ب انیرا از م  یر یدستانش را از هم باز کرد و تصو  د، یرا که د  بهتم

 . شدی باد م  دنیها که با ترس بود، از همان   یخی س  خی س ی بادکنک
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بدن    یرو  یها غ یهست که اطالع داشته باشه ت  ی افراد داره و کم شخص یبرا یخاص  ت یجذاب  ،ی ماه ن یا -

براش درست نشده و تنها   یهستن که تا به امروز، پادزهر مناسب  یاو کشنده  یسم قو  یحاو  ، یآبز  نیا

اما درصد   ه؛هست تا به تنفسش کمک و سم رو خارج کن  اشنه ی راه نجات شخص آلوده، مالش قفسه س

و   شه ی فرد م  انیزهر وارد شر  ، یماه  نیبدن ا   یرو ی ها غ یبا ت . با تماس دست شخص  موننی زنده م یکم 

ها که قطعاً با فلج شدنشون،  بخش شش   یها چه یبه خصوص ماه   کنه؛ی بدن رو فلج م  یداخل ی هاچه یماه 

 خواهد مرد!   ،یقادر به تنفس نخواهد بود و از زور خفگ  گهیفرد د 

اما   د؛ یچشمانم سرخ شدند و تنم، سرد شد و لرز   یچه زمان  دمیشدم. نفهم  رهی بونز خ  یدرمانده، به آقا

 ! شدیتمامش، از زور هراس بود. لکنت زبانم هم دور از انکار نم 

 توطئه... .  ی ... نوعهان ی پس... پس ا -

بونز درهم فرو رفت که   ی. درست مقابل چشمانم، ناگهان صورت آقا دینرس انی حرفم هرگز به پا اما

  ی خونه از کنار گردنش روانه شد. چشمانش دو دو زدند و از رو یکه ی داد و بار ی نشان از درد ناگهان

  یجا  ن،خورد. درست مقابل نگاه مبهوت م نیرها شد که با صورت، بر زم   ن یبه سمت کف زم یصندل

  کردی م یی بونز، خودنما ی آقا یه فرو رفته، در پس کل  یگلوله  کی چون سوراخ   یسوراخ گرد و مشخص

بونز،   ی سوراخ شده بود. آقا  یاندک د،یرقص یم  واری پشت سرم بر د یکه بر ل*ب پنجره یاو پرده

 پنجره، مرده بود!  رونی از ب ی کی توسط شل

  دنیوارد اتاق شد و با د  ،ی که منش د یانجامین یکه طول دم یاز سر وحشت کش  یغی ج قت،یحق نی درک ا با

و بر سر و صورتم   دمیکشی م  ادیاز سر وحشت فر  واروانه یکه د  ی و من  تیوضعبونز در آن   یآقا 

س، به اتاق باز  یاورژانس و افسر پل  ی رفت و چه زمان، پا رون یچه زمان ب  دمیشوکه شد. نفهم   دم،یکوبی م

 شد! 

.  وستی به وقوع پ  یمرگ چه اتفاق یدر لحظه  دادمی م ح یبار صدم توض ی برا  ه یبه خودم که آمدم، با گر 

کار من نبود و تبرعه شدم؛   ک یشل  کردندی بونز، ثابت م یاتاق آقا  یمداربسته  ی هان یخوشبختانه، دورب 

 . ودچنان فاقد جواب مانده ب هم   ن،ی قاتل ای با قاتل  ی اما اتهام من به همکار

 رساندم.  ان یبه پا  طورنی افسر جوان، ا یرا بر  حیشانه جا به جا کردم و توض  یو را با دستان لرزانم ر فمیک
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  دهیافتاد! من واقعاً ترس  ن یزم ی هاش تار شدن، دو دو زدن و روچشم  کهن ی بود تا ا  یعاد  زیچهمه   -

 بودم. 

  م یهاگرفت تا اشک  میبه سو   یتکان داد و با ابراز تاسف، دستمال  یدردهم  یبه نشانه   یجوان، سر  مرد

 را پاک کنم. 

تا   دیاز شهر خارج نش  یاما لطفاً تا اطالع ثانو  د؛ی بر   دیتونی ! شما مدیبه حالت نرمال برگرد دوارم یام -

  شتری به شما ب  نیتعهد، ظن مامور  نیپا گذاشتن ا   ری. با ز دیتماماً از اتهامات وارده به خودتون تبرعه بش 

 خواهد شد. 

مطب    یدرب خروج  ی سو دم،یلرز ی م  ده، یترس  یکه چون گنجشک یتکان دادم و درحال یسر   خسته،

قدر لحظه آن اما مهم نبود. هراس من آن  کردم؛یبونز رفتم. نگاه نگران افسر جوان را احساس م   یآقا 

  گذشتهدر  نیمرگ کو   قتی شرح حق  نیبونز ح  ی. آقا دیا یبه چشمانم هم ن گرانیپررنگ بود که ترحم د 

او   دانستی م  یچه کس  ؟ یاو را به قتل رساند؛ اما با چه هدف ی بود و من چه بدشانس بودم! قطعاً، شخص

  یخانواده  یکرد؟ پا  ستی و او را سر به ن شدیاست که به ضررش تمام م  ن یکو یراز زندگ یدرحال افشا 

ل*ب گور   شانیپا ک یکه   هابود؟ آخر آن   ری و هم در قتل وارثشان، گ قتل نی چه اندازه، هم در ا  نگیک

بودم؟! نکند    قتیحق  یکه مسرانه پ  ی طور؟ منبه ثروت داشتند؟ جان من چه   ی داشتمانده بود، چه چشم

 کرد... ؟!  دمیکه تهد  ی روز ی آن شخص د

! چه  یداشت؟ ل*ع*ن*ت*  یقصد  آمد؟ ی ا کشت؟ دنبالم مبونز ر ی زدند. کار او بود که آقا خیدستانم  

 کنم؟! 

ساختمان    یرو. رهگذران از راهدم یاطرافم را کاو یبا حالت دفاع  ،یب ی عج یز یلرز و حس غر  با

پوش با  ها، در پشت سرم، آن شنل آن  ان یتا به مطب شخص مورد نظر بروند و درست م  گذشتندی م

اش مشخص نبود! خودش... خودش بونز را کشته و  ! او بود! همان الغر اندام که چهره آمدی فاصله جلو م

 ! خواستی حال، جان مرا م

. عمالً تمام خاطراتم  دم یشدند و مرگ را مقابلم د اهیکه مغزم از کار افتاد. چشمانم س  دمیترس  قدرآن 

  سیخارج از کنترلم، ناگاه مرا درون سرو  ای گو  م یگذشتند و پاها دگانمیاز مقابل د  یناگهانطور به 
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نداشت،   یکه راه فرار  ی چککو یبود، چون در جا   یعقلی بانوان که کنارم واقع بود، کشاندند. ب ی بهداشت

! کاش الاقل  یکارم تمام بود. ل*ع*ن*ت*   آمد،ی انداخته بودم و اگر او داخل م ری خودم را گ

 . کردمی مردم گم م ت یجمع ان یو خودم را م ختمیگری م

.  دندیچک میها بر گونه  ، ی گذاشتم و قطرات اشک، از سر درماندگ میها گوش  ی را رو  میها ترس، دست  با

خودم را به   ی پا ارزش،ی ب  یکنجکاو  کی گانه، صرف طور احمقانه و بچه که آن  کردم ی احساس حماقت م

که ناشناس   داشت  ی بونز هم شدم! به من چه ارتباط ی ! من باعث مرگ آقادمیقتل کش  ی هاپرونده

 ! کردمی را رها م زیچهمه  شب ی همان د دیچرا مرد. با  نیو کو  ستیک

  ی ری چنان ت ام،نه ی. قفسه سستادیشد، قلبم از کار ا  دهیکوب  یبهداشت سیکه بر درب سرو  ی خشن یتقه  با

شده از ترس، بر    زمی پنوتیه  ختن، یگر  ای زدن و   ادیفر   یکه دردش جانم را گرفت و من، به جا   دیکش

را  ی بزرگ یو اسلحه  دی شا درب را بگ  زیانگهراس  یبه یماندم. عمالً انتظار داشتم ناگاه آن غر  رهی درب خ

ساده، تمام شود؛ اما ابلهانه بود!   نی چن زیچکند و همه  کی شل ی ریت امی شانیپ  انی گرفته، درست م م یسو

  ریام، از ز زده خ ی  دگانیشانس بودم که درب هرگز گشوده نشد. تنها مقابل دخوش  یاد یهم من ز  د یشا

.  دیبه داخل لغز ی کوچک یفاصله داشت، کاغذ تا خورده  یکم  ن یزم یکی چهارچوب درب که با کف سرام

پوش بود، دور شد. مطمئناً  فرد ناشناس شنل  یکه شک نداشتم برا  ییآشنا  ی هاقدم   یسپس صدا

 کاغذ را به داخل، انداخته بود.  نیخودش ا 

و از   قی راه تنفسم باز شده باشد، چنان عم  یبه شکل ناگهان  ایو سپس، گو  امدینفسم باال ن ،یالحظه  ی برا

 امی ناشناخته، زندگ یموهبت کردم ی متحمل درد شدند. احساس م  میهاه ی که ر دم یاعماق وجودم نفس کش

همان    یشد و تنها، مسئله   ترش یب  میهااشک  زشیشدت ر  ، یخوش  نیرا به من بازگردانده است. از زور ا

 داشتمش؟ی و بر م رفتمی م دی برگه کاغذ کوچک ماند. با 

 امی نی ب  زشی به آبر یو توجه  زدمی تارم کنار م دگانیکه قطرات اشک را از مقابل د   یدرحال نامطمئن، 

با نوک دو انگشت   یجسم آلوده تماس دارم، به سخت  ک یکه انگار با    ینداشتم، مردد خم شدم و طور

آشکار    ابلمدرهم، مق یخطبا دست  ر یام، نگاهش داشتم. ترسان، گشودمش که خطوط ز شست و اشاره 

 شدند.
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اخطار  ن ی! ای درازتر کرد متیاز گل ی لیخ  گهیرو د! پات ید یهشداد دادم دخترجون! انگار نفهم   بارک ی  -

کالبدشکاف   کی و باعث مرگ  یناشناس بدتر کرد  ی وضع رو برا جان یتا ا ن، یآخرمه! بکش کنار! بب 

  اد یم نظرکه به   نهیا  یفقط برا   ،یاگه خودت جون سالم به در برد  ؟ی. عذاب وجدان نداریموفق شد 

رو   زیچو همه  یمن دخالت کن  یهانقشه  یتو  گهید  بار ک یگلوله، دود بشه؛ اما    کی استعدادت با شل فه یح

 ! ایاون دن یر یم  ،ی زی بهم بر

  ی. درست بر لبه شکستی و حالم را درهم م  شدیم  ی در ذهنم تداع ی هراسناک  ی، صدابا خواندن هر واژه

  ی بود. هرچه کنجکاو  یکاف   گر،یواضح بود. د  ن،ی ق یقطع بر    ن،ی و ا داشتمی نازک مرگ قدم بر م یغه یت

کرده بود، عواقب   ر یاسکه خودم را   یدیکه باعثش شده بودم و تهد  ی. مرگشد یتمام م   دیکرده بودم، با

 خت؟ یری داشت که روانم هر لحظه از زور ترس، فرو م  یام بودند. چه ارزش گانهافکار بچه  ییکذا

آن   انداختم،ی زدم. هرچه محتاطانه نگاه م رون یب  یبهداشت   سیرا پس زده، عجوالنه از سرو اشکم

قدر لرزش داشتند که  آن   میباعث بود الاقل از حال نروم. پاها  نیهم   د،یو شا  دمیدی را نم  پوشاه یس

. شک نداشتم  گرفتی م امه ی بونز، گر ی آقا روحی ب یچهره  یادآور ی و هنوز با   داشتمی نامتعادل قدم بر م

 !شدندی ام مها، کابوس شبانه فاجعه   نیو ا چندروز ن ی که ا

بودم که    جی و گ خوردمی تلو تلو م یا. به گونه ستادمیا ابان یآمده و کنار خ  رونیدرب ساختمان ب از 

 یای که تاکسآن  دیبه ام  دادم،ی شک داشتند. تند و تند دست تکان م امیرهگذران به تعادل روان

ترمز زد و اگر در   یغرق شده بود، رو گارشیکه درون دود س ی بعد، مرد قه ی هفت دق  باًی . تقرستد یا یب

لحظه،  باشد؛ اما آن  ی گاریاش سشوم که راننده  یای سوار تاکس  شدمی بودم، ابداً حاضر م یحال عاد 

آرام    یدرب را گشودم و نشستم. با صدا درنگ،ی ام بروم که ببه خانه   خواستمی درمانده بودم و م  قدرآن 

داشت، دادم و سرم را به   یوحشتناک یزمخت و صدا یاام را به مرد که چهره و لرزانم، آدرس خانه 

اما اغتشاش   فتم؛یبود به سرفه ب  ک یبود. نزد  گار ی و پر از دود س یخفه، جد  ط، یچسباندم. مح شهیش

شوم. شک نداشتم که راننده هم به حال من مشکوک شده و   امی متوجه احوال جسم   گذاشتینم  امی ذهن

 . ت به سرم آمده اس  ییاحساس کرده بال 

راننده   یمعماها گره خورده بود که صدا  انی اما ذهنم در م دند؛یکاوی را م شهی از ش  رونیچشمانم ب گنگ،

 ت. برخاس
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 . مید یشو، رس ادهیخانم پ -

تکان دادم. لنگ   ی انداختم و سر یمن بود، نگاه  یبرا ش یاز واحدها ی کی که  یسردر مقابل آپارتمان  به

بونز پس از مرگش که در ذهنم حک شده بود،    یآقا یچهره  ریقدر غرق تصو شدم و آن  ادهی لنگان پ

 ! دیکش رونیرا حساب کنم و تشر راننده، ناگاه مرا ب  ه ی بودم، فراموش کردم کرا

که مطمئن شدم   یدرب را گشودم و زمان  د،یآپارتمانم رفتم. با کل   یورود یرا داده، خسته سو  پول

باال    یها را به کند انگشتانم، پله  یها ناخن  دنیجو  نی هست، به داخل رفتم. مضطرب، ح  تی اطرافم در امن

درونش بود، دستم را    مکه واحد یابه پاگرد طبقه   دنمی. با رسستادمیآپارتمانم، ا یرفتم و مقابل ورود 

  یمتوسط  یی مقوا یجعبه  یرو را روشن کردم که بالفاصله، توجهم سو و چراغ راه دم یکش وارید  یرو

و مقابل درب واحدم قرار داشت. جا   بود ی بزرگ م  یخوروه یم  سید  کی جلب شد در حدود ابعاد 

 ! فرستدب  یز یچ  مینبود که بخواهد برا یاز کس  یاثر  ستم؛ی خورده، اطراف را نگر

آورده بود و من نبودم، مقابل   یز یچ  هاه ی از همسا ی اش را لمس کردم. کسمتعجب، جلو رفتم و کناره 

بلندش کردم. در آن لحظه که ذهنم از    نیاز زم تفاوت، ی باال انداختم و ب  یادرب گذاشته بود؟ شانه 

  میرها یالحظه  یبرا ش،ی پ ق یبودن جعبه پر شده بود، افکار تلخ و استرس اتفاقات دقا  یزی سوال چه چ

 کرده بودند. 

را   ییکارتن مقوا یمرطوب. کنجکاو، چسب رو  یو کم   دیرسی نظر مخنک به  دم؛ یجعبه را دست کش ریز 

  کی را گرفته، بازش کردم. حداقلش، انتظار مواجه با  شی پوشش رو یلبه   یدو سو  ، یکندم و به آرام

  یصوت یتارها   ی شدند که حت  یابد  یبه کابوس  نی را داشتم؛ اما چشمانم مز ییغذا د،یو شا  هی هد

و خون در   دم یبردند. چنان ترس اد یاز سر وحشت، از  دنیکش  اد یفر یرا برا شانیام، توانمندحنجره 

ساعدم،    یهاو ترسناک، توان تکان از عضله  ییجنا  ی هاال یچون سر هم  یمنجمد شد که حت  میها رگ

 ماندم!   رهیخپرت کردن جسم درون دستم، خارج شد و من، خشک شده به جعبه  یابه گوشه  ی برا

همان    نیو خون دهیمرطوب، صورت رنگ پر  مه یمتوسط و ن یمقابل نگاهم، درون جعبه   درست

بودم.   دهیرا فهم  قتی از حق یم یو ن دهیپرس  ن یاز او در مورد کو ش،یقرار داشت که شب پ یادختربچه 

و   کردندی م زش یانگ هراس   اریدرون صورتش پخش شده بودند که بس  ی لخت بلندش طور  ی موها
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قدر وحشتناک بود که احساس کنم خواهد جست و مرا سکته  روح جدا شده از بدنش، آن ی صورت ب

چنان  مانده بود و هم  بستهمه ین حالتش، ی ب ی هاتوسط حصار پلک  ، یروز ینگاه معصوم دخواهد داد. آن 

  می. بغض، چنان درون گلوخت یری م  رونیگردن، ب  یشده ده یبر   انی ز شرقطرات خون، به شدت ا

را رها کنم؛ اما   یی کارتن مقوا خواستمی که عاجزانه م   یکه مرگ را از خداوند طلب کردم و درحال  شستن

  ک یشده را خواندم. با    دهیسر بر ی شانیپ ی بود، حروف حک شده به رو ستادهی باز ا ی مغزم از فرمانده

کار   ن یاز کشتنش، ا شیپ  دیرسی جمله را حک کرده بودند و به نظر م ک ی بچه،  ی شانیپ ی رو ز، ی ت یچاقو 

 را کرده و عذابش داده اند!

 ! بکش کنار. هی وحشت ابد ک یروز و   کی دو مرگ در  ت، ی تاوان کنجکاو -

دختر را، گوش تا گوش   نی چون ا یسر کودک مظلوم   رحمانهی ب ن یچرا و چگونه توانستند چن طور،چه 

!  کنمی بس م ها ی ببرند تا فقط مرا بترسانند؟ تا فقط از من بخواهند بس کنم؟! باشد، باشد ل*ع*ن*ت*

 ! دیتمامش کن

نه   دم، یکشی م  ادی ذهنم فر  قدرت تکلمم را از دست داده بودم و تنها درون  دانستمی خودم هم خوب م  اما

گشته بود. احساس حماقت   رهیچ  میبر گلو   یتمام توانم را از دست داده بودم و خفگ گری. د تی در واقع

 .ختمیرا با وحشت و استرس درهم آم  امیساده، آرامش زندگ ن یکه چن کردمی م

  د یچیدر سراسر بدنم پ  ی کم کم کنار رفت و لرز  ،یشدگکه از چشمانم روان شد، آن حس خشک   اشک

  یتکان دادنم و پ یصدا، برا نی فرود آمد. ا  کیسرام  یرو  ،یبلند  یکه کارتن از دستم رها شد و با صدا

 قتل!  کی  و  درها شده بو ن یزم ی کودک مقابلم رو ک ی  یشده  دهیبود. سر بر  ی بردنم به عمق فاجعه، کاف

که در شکمم   یدردام چنگ زد. با دل به معده ، ی و تهوع بد دیکه دلم لرز   د یچیترس، چنان درونم پ 

خم شدم و کارتن را با فاصله از خودم   ه،ی گر  نیبا وحشت و ح  زه،ی غر یندانسته و تنها از رو د،یچیپی م

بپرد و مرا به علت عامل قتل او بودن، تکه تکه کند!   رون یسر از درون جعبه ب   دمیترس ی نگاه داشتم. م

و چشمان   زیت  ی هابجهد و سپس، با دندان  رون ی گوشش ب یها از کناره ی کوچک ی دست و پاها

 بکشد!   رونی صورتم بجهد و چشمانم را از حدقه ب ی رو مردمکش، ی ب
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چه را که در سر  بود آن  یانصافی ب  ند؛یکار زشت ببارتکاب به آن  نیمرا ح  یاز آن داشتم که کس  هراس 

  ش،یهانداشت! در تک به تک سلول  دنیشیدرست اند یمغزم کشش برا  گریاما د  م؛ ینما یداشتم، عمل 

و چنان تب دارم که ذوب   سوزم ی در آتش م کردم ی . احساس م زدی هراس، وحشت و التهاب موج م

 خواهم شد. 

  ی و با حداکثر فاصله از بدنم نگاه داشته بودم، به سو  یتن را با تنها دو انگشت، به سختکه کار  یمادام

رو را روشن کنم و با هر  راه  یهاقدر وحشت کرده بودم که جرئت نداشتم المپ ها روانه شدم. آن پله 

 . گشتی و باز م  شد یروح از تنم خارج م ، یباد  یصدا

بزرگ   یسطل زباله   ی سو د،یو ترد فکر ی ب  راست،ک ی و  مودمیپ نگیباال آمده را، تا پارک یها پله  تمام

. مشخصاً غلط بود! دخترک  شدی م ی بر، خالبزرگ زباله   یکنار درب رفتم که هر شب، توسط خودروها 

کرده    از استرس غش ،اشبود و احتماالً خانواده  دهیحالت ممکن به قتل رس   نی ترعیکه به فج  ی معصوم

! فقط به فکر رها شدنم از بند اتهام به  ندازمی سرش را دور ب خواستمی م  ،یرحم ی بودند و من، در کمال ب 

 نکند!  م یکه تا ابد رها شدی م امی شانیبر پ  یننگ یلکه  یکاف یبونز، به اندازه  ویقتل بودم. ظن قتل است 

سطل زباله را    نیو سنگ  یباشد، درب آهن   دهیمرا ند  یدست آزادم، پس از چک کردن اطرافم که کس  با

که تمام کارتن را در بر گرفته بود، در هم   یدرونش با خون یها آت و آ*ش*غ*ا*ل  ی کنار دادم. بو

که   دم یرسدرک  نی رنگ قرمز، به ا دنیاحساس کردم انگشتم مرطوب شد. با د  یالحظه  ی و برا خت ی آم

دردسرساز   توانستی خودش م نیو ا  زدی بر نی است بر زم  کی کارتن گذشته و نزد ی هاه ی خون از ال

 شود! 

  آمد،ی از آن م  ییمواد غذا  یدگیگند  یکه بو  یرنگ یمشک یزباله  سه ی فوت وقت، کارتن را درون ک یب

گذاشتم   گر ی د یاسه یرا درون ک  سهیآن ک  زد، ی بر  رون یهم ب  سه یکه مبادا خون از آن ک آن   یافکندم. برا 

  اورم؛یو باال ب زنمبود عوق ب کی شده بود و نزد  خته ی در آن ر  یبهداشت   سیمرطوب سرو ی هاکه دستمال 

مدفون کردم و    گر،ید ی ده یاز مواد گند یانبوه ری زباله را ز  سه ی نبود! در آخر هم آن ک ی گریاما راه د

آن    گری د یاقه ی اگر دق شک،ی آمده بود و ب میگلو  کی نزد  ییام تا جا معده  اتیدربش را بستم. محتو 

 !ختند یری م  رونیب  هانمشان از دهمه   کردم،ی را استشمام م یل*ع*ن*ت*  ی بوها
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که هوا به شدت   یعصر . در آن دمیکاو  یچشم   ر یرا از خود فاصله دادم و اطرافم را ز  فمیدستان کث 

. حالم به شدت از خودم  دمیدی نم  کمی را نزد  یبود، کس فروغ ی کماکان ب دیشده بود و نور خورش کی تار

  دهینفهم  ی. حتتمشدن قرار داش هوش ی ب  یشده بود که در آستانه   بیو چنان روانم تخر  خوردی بهم م

و تا   میهاو تمام صورتم، از اشک  دندیچکی م  ن ییقطرات اشک از چشمانم پا  ، یبودم که با چه شدت 

آلوده به مرگ    کردمی و چندشناک شده بود. دستانم را که احساس م سی خ امی نیاز آب ب  م، یهاچانه 

 یرانبر فضا حکم  ین ی. سکوت سنگ رفتمپله راه  یاند، تا حد امکان از بدنم دور نگاه داشتم و سو شده

خودم را به درب واحدم رساندم.   ،ی با چه عجز  دمی و نفهم  کرد ی مبر روانم فشار وارد  ترش یکه ب کردی م

خفه   یدر آوردم و درب واحد را باز کردم. هوا فم یک  بی را از ج دیکل فمیانگشت کث  یناچاراً با کناره 

آخر    کی ها بود، شلمدت روزنه  یاز بسته بودن طوالن یآمد و ناش ونشکه از در یزنحال بهم  یخانه و بو 

ام با زردآبه، از دهانم  معده  ات ی شد! تمام محتو ثمری خودم را گرفته بودم، ب   یرا کرد و هر اندازه جلو

  ی. حت ختند ی ر ش، یرو  یچه ی و قال یام، مقابل درب ورود درون خانه  ی هاک ی سرام   یخارج شدند و رو 

  ،ی را از دست دادم. با شدت دردناک امی م ماند و من، تمام انرژلباسم و شلوار و جوراب یهابر لبه  ،یاندک

درون   ،ی که باال آورده بودم، رها شدم. چون کودک یای به آن گندگار   کی نزد وار، یهق زدم و کنار د 

فرو   یو در تب داغ فتادکردم که جانم به لرز ا نیو خودم را نفر  ختمی قدر اشک ربدنم مچاله شده و آن 

  نم، ی را زدم و چشمان سنگ دمیضجه شد نیبودم که آخر  ی داریب  یو اندک یهوش ی خواب و ب ن یرفتم. ب

 قتل!  یاز بو  یاهم افتادند. من ماندم و افکار آزاردهنده   یرو

 *** 

  یاز پنجره  دیخورش میرا باز کردم. نور مستق میهاپلک  یگردنم، ال  کی نزد یدیشد  ی حس داغ با

از عـ*ـرق، غرق بود.   یناش  زیانگنفرت  ی سیو تمام تنم، در خ خوردی به صورتم م  ماًیبزرگ هال، مستق

ام رها شده  خانه  یی رایپذاز  یا. گوشه دمیکاوی نبودم و با بهت، اطرافم را م تمیو منگ، متوجه موقع جیگ

 بودم، آخر چرا؟

روز قبل، عمالً قلبم در   یتمام فاجعه  یادآور ی، با  در سرم نقش بستند و ناگهان یگنگ  ر یمرور، تصاو   به

  یدختر بچه معصوم آن   یبونز، آن... آن سر درون جعبه! چشمان بسته  ی تکان خورد. مرگ آقا امنه یس

 !گناهی ب
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کرده باشد، هق   دایمفهوم پ م یکامالً دردناکش برا  قتی رها شده باشم و حق ت ی تازه از شوک واقع انگار

با شخص پشت    ی. آخر چرا؟ ل*ع*ن*ت به من که خودم را وارد باز دیزدم و اشک از نگاهم جوش 

 آدم متعدد را، عمالً به فنا دادم!   نی چند یناشناس کردم و زندگ یماجراها یپرده

شد. با   دهیکش  شبم ید  ینگاهم سمت گندکار  کردم،ی لباسم، اشکم را پاک م  نی آست یکه با لبه  یدرحال

داشتم،   یافتضاح یو حال روح شدندی م  نیی باال و پا م یهاکه هنوز هم شانه  ی رخوت، برخاستم و درحال

  ییرا هم به لباسشو بکوچک مقابل در  یچه ی کنم. قال ز یرا تم  کی را از آشپزخانه آوردم تا سرام  یتِ

  یام از زور گرسنگ کاناپه خودم را رها کردم. معده ی رو حوصله، ی ب  م،یهالباس  ضی منتقل کردم و با تعو

چند شنبه است و   ارمیغذا خوردن نبود! تنها به مغزم فشار آوردم تا به خاطر ب  ی اما نا د؛یچیپی درهم م 

 ! آمدی نم  ادمی دارم؟!  ییها امتحان  ای چه کالس 

کردم. درش   شیدای پ یکنار  بی را که کنار درب رها شده بود، گشتم و در ج فم یک  لم،ی دنبال موبا  به

 بود!   لیرا خواندم. حداقل، خوش به حالم که روز تعط خیآوردم و تار 

  خواستمیآمد. نم   میاز مرورگر برا یشنی کی فیگم و گور کنم، نوت  ییرا جا  لی که موبااز آن  شیپ

  یناشناس و خداحافظ یجنجال لمینگاهم آمد: ف در  ،ی زی بخوانمش؛ اما عنوان درشتش به طور غر

 دردناک او!

 دردناک؟ یچه؟ خداحافظ  یعنی را خواندم.  فی عنوان نوت گر، ید  یبار  ج، ی و گ متعجب 

.  فتمین میزانوها  ی چنگ بزنم تا رو واریکه وادارم کرد به د   دیچی درون ستون فقراتم پ یدرد بد  ناگهان،

و  دادندی که امان نم  یای بودند؟ با اضطراب و قطرات اشک ل*ع*ن*ت* نکند کار او را هم تمام کرده 

  نیزم  یشدنش، رو   یپل  باشدم و   ت یهدا  لمیف  یاعالن را باز کردم. به صفحه  دند،یلرز ی که م  یدستان

به مراتب الغرتر    ی. خود ناشناس بود با صورتدمیرا کاو  ل یصفحه موبا س،یخ  ی نشستم و آشفته، با نگاه

قرمز از درد. مانند   یانداخته و چشمان  شیجا  ،یناش  یکه مشخص بود در رفته و شخص  ی. فکشه یاز هم 

حفظ   ی اما برا کند؛ی مرگ م ی زوگوژپشت در خودش جمع شده بود و حاضر بودم قسم بخورم آر ک ی

 .زندی ظاهر لبخند م
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که   دیلرز ی م شیقدر صدابه حرف آمد. آن   دارش،خش  ی تکان داد و با صدا  نیدورب  ی به سو  یدست

 . گرفتندی درد م  م یهاگوش 

اما مطمئنم شما   ؛ی پیکل  چی نذاشتن ه یهفته متوال  ک ی  یکنم برا  ی عذرخواه د یبا  د؟یطور! چه ز یگا  یه  -

 ... . طیشرا

دنباله حرفش را   داد،ی که مدام قورتش م  یکرد و با آب دهان  یاز زور درد نفس کم آورد. مکث انگار

 گرفت. 

دو   یک یمدت کوتاه   نی هم دارم! ا  یشخص  یکه به هرحال، من زندگ دیکنی من رو درک م  طیشرا  -

کار رو کنار بگذارم و    ن یبگم من، قراره ا دیمن بوده. متاسفم که با  یروزها  ن یام کنار شما، از بهترماهه 

 . ذارمی کپشن م  ی . شماره تماس رو توفروشمی م ده، یم  یکه پول خوب یای البته چنل رو به متقاض

 بود!  شیکه آخرها   ستمینگر لمیبه ف  زده،بهت 

  یهاه ی . مراقب ثانزیچهمه  ی رها شدن ناگهان یرو بگم که دوستتون دارم و... متاسفم! برا نیا خوامی م  -

 دوستتون دارم! خداحافظ! ن؛ی باش هاتون ی ش زندگباارز 

آخر،    یپخش شد. مطمئن بودم که چند جمله  یکوفت  غات ی تمام شد و تبل لمی تکان داد و تمام! ف یدست  و

 قدر بغض داشت که قابل انکار نبود و... واقعاً تمام شد؟ نه! آن 

  ز یهم رخ بدهد و او ن  یااگر قرار بود فاجعه  یعنی ن ی بود! ا شب ی د یبرا   ستم؛ی را نگر وی دیانتشار و  خ یتار

 قطعاً اتفاق افتاده بود!  وندد،یکه پشت داستان بود بپ ی کس  لیقتل طو  ستیبه ل 

که نتوانستم   مصرفی داشتم و منِ ب یبد  ید ی. ناامدم یکش  یغی فکر، هق هقم بلند شد و با نفرت، ج نی ا با

که   یپرت کردم و درحال یی. با حرص، گلدان کنارم را به سوکردمی م  هی بکنم، فقط گر  شیبرا یکار چ یه

.  دمیرا از اول د ی کوفت  یوی دیاز جنون بودم، بارها و بارها، آن و  یو در حالت دم یکشی را م میموها

 ! یل*ع*ن*ت*
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  ستنیبکوبم و تمام روز را به گر یی قصد داشتم سرم را به جا  کم،یتار  زیانگکه در اوج حالت غم یدرحال

متفاوت دستش را    یبه شکل  بارن ی شدم. ا پشی کل یبپردازم، متوجه اشارات متفاوت ناشناس در ابتدا

  یدر دوران جوان یزمان  که بود! مطمئن بودم، چرا   ان یمدل، صد در صد به زبان ناشنوا ن یو ا دادی تکان م

 گرفتنش رفته بودم.  ادیدنبال 

  م یهای کنجکاو   نینبود هم  ادمی. اصالً  دمیرا عقب کش لم یف  ،یانشانه  ا یحل کردن راه دایپ دیبه ام  فوراً،

 هر طور شده جان او را نجات دهم!   خواستمیکار دستم داده بود؛ فقط م 

  گریچه که د  یعنیشده است!   ری د یل یخ گر ید  گفت؛ی جمله را م ک یدستش، تنها   انهیحرکات ناش با

کس   ا ی نگ ی کرده بودم، او را هم کشتند؟ آقا و خانم ک  ینی بش یطور که پهمان  یعن یشده؟    رید  یلیخ

 هم پشت ماجرا بود؟  یگر ید

اثبات کنم آن پدر و مادربزرگش   توانستمی طور مگذاشتم. آخر چه   ی را کنار لمی بغض، موبا  با

  ییهاسرنخ  یبونز را ضبط کرده بودم. ل*ع*ن*ت به همه  ی آقا ی هااند! کاش حرف بوده   یع*و*ض*

 که باعث مرگ سه نفر شدم!  ی که از دست دادم. ل*ع*ن*ت به من

  یو ضربه  ختیری فرو م مهابای زانوانم گرفتم. اشک، ب نیانداختم و با عجز، سرم را ب  میبه موها  یچنگ

 رنگ شود! کم  یزود  نی وجودم نشسته بود که قطعاً، قرار نبود به ا  کریبر پ  ماجران یاز ا یبد  یروح

 *** 

 ماه بعد:   کی *

را هم داده   ترمن یامتحان ا نی کالس پا تند کردم. آخر یخروج  یدوشم انداختم و سو  یرا رو امکوله 

مانند  کابوس   یها ماه از آن فاجعه  ک ی  باًی پاس شوم! تقر توانستمی خوب، م  یبودم و مطمئن بودم با نمره

که   یناشناس و کمک  ادیبه   هاو هنوز آخر شب  آزردی هنوز مرا م  شانره یت  یه ی سا دیگذشته بود و شا 

واژگان و   ن یزده بودم که غرق ا وندی با درس پقدر سر خودم را اما آن  ستم؛یگری نتوانستم بکنم، م 

 بهتر بود!   ،ی خبری ب  نی ها شده بودم. اکتاب 
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مواجه شدم.    ی. متعجب به عقب برگشتم که با مر دیمرا عقب کش   یکه دست رفتمی م  شیپله پ ی سو

علناً   دانستمی هم به شدت فاصله گرفته بودم. فقط م   یماه، از مر  ک ی  نی من، قابل انکار نبود که ا یخدا

بد به نظر    نچندا ،ی کرده بود و حال و اوضاع مر  دایرا پ ی گریهم دختر د  مزیرا پس زده و ج مزیج

  ی مدام سع دیکه شا   ی با دختران دانشگاه، جز من یگذران! سرحال بود و عموماً درحال خوش دیرسینم 

مادربزرگ    کیکم از  ی . مرزدمی پسش م یابه بهانه  حوصله ی نفوذ کند؛ اما ب امیی داشت به خال تنها 

 ! کردی م حت ی هشتاد ساله نداشت که مدام نص

 . دیکوب  میبه بازو   یدست به کمر و حق به جانب، مشت

حالت رو   یاگه ی د زی چ یانگار جد  ی ول ؛یتا خوب درس بخون   ومدمی بس کن هارپر! تا االن دورت ن -

 نگرانتم!  ؛یست یهارپر سابق ن  گه ی داغون کرده! تو د

 بود.   نیر یدوستم داشت، ش   کهن یجا به جا کردم. حداقل ا میها شانه   یزدم و کوله را رو یف یضع لبخند

 رو گذروندم.  یفقط. ماه سخت امحوصله ی ! بینه مر  -

 امتحانات؟  ی فقط برا -

 . دمیبه گردنم کش  یشکاک بود. کالفه دست  نگاهش

 که؟!  یفهم یحوصله ندارم؛ م  لیدلی براش ندارم! ب   یلی هم واقعاً دل اش ه یبق   ها،ن ی هم  ترش یب  -

 . دیبه لبانش کش  ی دست متفکر،

ذهنت درمونده و   ،ی مشت کتاب حبس کرد  هی  نی و خودت رو ب   یقدر تنها موند! ان شه ینم  طورن ینه ا -

 ! م؟یمن خوش بگذرون یامروز رو خونه  یا یب  ه یکسل شده. نظرت چ 

  ،ینامساعد روح  طیشرااما در آن  م؛یدادی انجام م الت ی که اغلب در تعط یکار  ؟ ییدوتا یگذرانخوش 

 اش را داشتم؟! حوصله 
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درون   یبشاش مر یشدند و صدا  دهیدستانم با شدت کش رم،یبگ   یم یبکنم و تصم   یکه فکر از آن  شیپ

 انداخت.  نی طن م یهاگوش 

 ! ی دختر جون! من وقت ندارم، بذارم تا فردا صبح فکر کن -

 ! وانهید  ی. دختره شدم ی م  دهیبه دنبالش کش ز ی رفت و من ن ی خروج یسو د، یخندی که م یدرحال و

 *** 

  یمر یاش گذاشتم و داخل رفتم. خانه خانه   یرودرون راه ی درون جاکفش ،یرا پس از مر  کفشم

بود که    ترن ینش ییروستا  یها لندن و محله  هیدر حاش  کردم،ی م یکه در آپارتمان زندگ  یبرعکس من

و بزرگ محسوب   ز بود؛ اما دلبا یم یطبقه، وجود داشت. هرچند خانه قد  کی با تنها  ییالی و ی هاهنوز خانه 

 ! شدیم

  دهیبزرگ لندن چرخ  یقدر در بازارها کاناپه رها شدم. آن  ی رو ، یداخل رفتم و با خستگ یسر مر   پشت

 . د یبه حرکتم خند یتکان خوردن نداشتم. مر  ی که نا  م یو خرج کرده بود

 . مینی ترسناک بب لمیف می نی که! قرار بود تا صبح بش  یخسته شد  ادیبه نظر م  -

 در حدقه چرخاندم.  چشم

 هم ندارم!  دنینفس کش  یبخورم بعد بخوابم؛ جون تو نا  اریب  ی زی چ هی االن فقط  -

 بلند شد و سمت آشپزخانه رفت.   اشقهقهه 

 بدبخت!   یگشنه  -

سرش به    کی کردن تخم مرغ شد. چشمم را دور هال بزرگ خانه چرخاندم که   مرویانگار مشغول ن و

در آن   ی بهداشت سیها و سروبود که اتاق خواب  یی روبه راه ی منته گرش، یو سمت د رفت ی آشپزخانه م

و جادار   رگبز یکه به انبار خوردی و کهنه به چشم م یچوب  یدرب ایگو  زیرو نقرار داشتند. آخر راه 

 . رفتی م  رخانهیز 
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بزرگ    موی آکوار کی . ی م یدست مبل قد کی و   یمر  ی های از بچگ یی ها . عکسدمیهال را کاو   یوارها ید

بود. مخصوصاً آن   های عاشق انواع ماه  ی مر  آمد،ی م ادم ی  ی. از وقتخوردی هم ،کنج هال به چشم م 

 دار.خط  یهای نارنج

شدم.    خکوبیم  میکه ناگهان، سرجا  گشتمی م  ی دار کوچک و محبوب مرخط ی دنبال نارنج ها،ی ماه ان یم

نفسم   کردم ی که بودند، ثابت ماندند. احساس م ییجامردمک چشمانم، با وحشت گشاد شدند و همان 

!  ی ل*ع*ن*ت* یرفتند. آن ماه ی اهیغلبه کرد که چشمانم س میو وحشت، چنان بر رو  دیآی باال نم 

بدنش   ی رو یی هاخ ی با س  شد،یم  دهید ی رنگ بادکنک ی نسبتاً بزرگ آب یماه ک ی  وم،یآکوار   انیدرست م

که    یدرون ذهنم نقش بست. همان عکس ریتصو   کی فقط  ، یماه  دنیکه جمع شده بودند. بالفاصله با د 

شخص در تماس را    یها ه یکه ر  یای سم  یبادکنک  ی بونز در مطبش نشانم داده بود و جمالتش؛ ماه   یآقا 

 . آن... . کردی اش مفلج و خفه 

 . گذاشتی م  رونیآمد که از آشپزخانه پا به ب  یبشاش مر   یصدا م،یهال یو تحل هی از تجز قبل

 گه؟ ید  یخوری م  مروی! ن یه  -

 زد.  میشدم، متعجب صدا  رهیخ  ومشیبا بهت به آکوار دید  یوقت  اما

 هارپر! چته؟!   یه  -

و ناشناس. همه به سرعت باد از مقابلم   ن یو کو ی بادکنک   یماه  ،ی. مر دمیو منگ، به سمتش چرخ جیگ

 حالت ممکن، فقط زمزمه کردم.  ن یترو من با احمقانه  گذشتندی م

 ... ناشناس... . نی... کو یبادکنک یماه  -

کرده   خکوبشی م ینگاهم کرد. انگار جسم  رهیخ  ه،یچند ثان ینشست و برا  یدر نگاه مر  رت،ی ح فوراً،

چنان خشم به   ه، ی از ثان یشده بود و منگ بود؛ اما ناگهان در کسر   تکان بخورد. شوکه گذاشتی بود و نم 

  غی ج انهی! چشمانش، سرخ شدند و وحششناسمی او را نم  میبگو   توانستمیکه مطمئناً م   دینگاهش دو

 . دیکش
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 وقت کرد بهت بگه؟!  یرو کِ  ها ی کوفت ن یا یاون بونز ل*ع*ن*ت*  -

پخش دور صورتش، درست مانند   یموها با آن   ،یو مر  خت ی که کرد، قلبم فرو ر ی کیستر یه  یخنده  با

 کامل! یوانه ید  کی . دیرسیارواح، وحشتناک به نظر م 

همه  باز هم گند زدن! اون  یو خرفت گفته بودم دهن بونز رو ببندن؛ ول  ر یپ یها نگ ی به اون ک کهن ی با ا -

 ! رن یدهن بونز رو بگ یکردم، باز نتونستن جلو  دشونیتهد

 که با نفرت به خونم تشنه شده بود!  یینبود؛ او ی نگاهم کرد. او مر انه، ی وحش و

سر ناشناس   ،ی سردخودم، در کمال خون  یها احمق رو کشتم! خودم با دست  نیآره، خود من اون کو  -

انتقام   مصرف یمشت پسر ب   هی از  یجورنره چه  ادمی  وقتچ یتختم گذاشتمش تا ه ر یو ز   دمیرو بر 

  نی کو  ینده! ناشناس هم مثل تو، سر پروی کرد یکه کنجکاو  ی نادون بود یلی هارپر؟ خ یدونی گرفتم! م

ناشناس دخالت   ی ماجرا  یسرش اومد! تو هم تو  نی بدتر از کو  یی اما بال اره؛یدر ب  یخواست کارآگاه باز 

  کهن ی بهتر بگم، الکس رو، قبل از ا  ای ناشناس رو  یهام و مجبورم کرد نقشه   یبه همه   یگند زد ،ی کرد

  یم ی! اون هم فقط چون دوست صم ن هات گم بشبُکشم تا سرنخ   ده،یزجر کش  یحس کنم به اندازه کاف

 ! یری م شی پ  یادی ز  یل یخ یدار  گهی بزنم؛ اما انگار د  بی بهت آس  خواستمی نم  ،یمن بود 

شدم.    خکوبیم  میکه ناگهان، سرجا  گشتمی م  ی دار کوچک و محبوب مرخط ی دنبال نارنج ها،ی ماه ان یم

نفسم   کردم ی که بودند، ثابت ماندند. احساس م ییجامردمک چشمانم، با وحشت گشاد شدند و همان 

!  ی ل*ع*ن*ت* یرفتند. آن ماه ی اهیغلبه کرد که چشمانم س میو وحشت، چنان بر رو  دیآی باال نم 

بدنش   ی رو یی هاخ ی با س  شد،یم  دهید ی رنگ بادکنک ی نسبتاً بزرگ آب یماه ک ی  وم،یآکوار   انیم  درست

که    یدرون ذهنم نقش بست. همان عکس ریتصو   کی فقط  ، یماه  دنیکه جمع شده بودند. بالفاصله با د 

شخص در تماس را    یها ه یکه ر  یای سم  یبادکنک  ی بونز در مطبش نشانم داده بود و جمالتش؛ ماه   یآقا 

 . آن... . کردی اش مفلج و خفه 

 . گذاشتی م  رونیآمد که از آشپزخانه پا به ب  یبشاش مر   یصدا م،یهال یو تحل هی از تجز قبل

 گه؟ ید  یخوری م  مروی! ن یه  -
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 زد.  میشدم، متعجب صدا  رهیخ  ومشیبا بهت به آکوار دید  یوقت  اما

 هارپر! چته؟!   یه  -

و ناشناس. همه به سرعت باد از مقابلم   ن یو کو ی بادکنک   یماه  ،ی. مر دمیو منگ، به سمتش چرخ جیگ

 حالت ممکن، فقط زمزمه کردم.  ن یترو من با احمقانه  گذشتندی م

 ناشناس... . ...  نی... کو یبادکنک یماه  -

کرده   خکوبشی م ینگاهم کرد. انگار جسم  رهیخ  ه،یچند ثان ینشست و برا  یدر نگاه مر  رت،ی ح فوراً،

چنان خشم به   ه، ی از ثان یتکان بخورد. شوکه شده بود و منگ بود؛ اما ناگهان در کسر  گذاشتی بود و نم 

  غی ج انهیچشمانش، سرخ شدند و وحش! شناسمی او را نم  میبگو   توانستمیکه مطمئناً م   دینگاهش دو

 . دیکش

 وقت کرد بهت بگه؟!  یرو کِ  ها ی کوفت ن یا یاون بونز ل*ع*ن*ت*  -

پخش دور صورتش، درست مانند   یموها با آن   ،یو مر  خت ی که کرد، قلبم فرو ر ی کیستر یه  یخنده  با

 کامل! یوانه ید  کی . دیرسیارواح، وحشتناک به نظر م 

همه  باز هم گند زدن! اون  یو خرفت گفته بودم دهن بونز رو ببندن؛ ول  ر یپ یها نگ ی به اون ک کهن ی با ا -

 ! رن یدهن بونز رو بگ یکردم، باز نتونستن جلو  دشونیتهد

 که با نفرت به خونم تشنه شده بود!  یینبود؛ او ی نگاهم کرد. او مر انه، ی وحش و

سر ناشناس   ،ی سردخودم، در کمال خون  یها احمق رو کشتم! خودم با دست  نیآره، خود من اون کو  -

انتقام   مصرف یمشت پسر ب   هی از  یجورنره چه  ادمی  وقتچ یتختم گذاشتمش تا ه ر یو ز   دمیرو بر 

  نی کو  ینده! ناشناس هم مثل تو، سر پروی کرد یکه کنجکاو  ی نادون بود یلی هارپر؟ خ یدونی گرفتم! م

ناشناس دخالت   ی ماجرا  یسرش اومد! تو هم تو  نی بدتر از کو  یی اما بال اره؛یدر ب  یخواست کارآگاه باز 

  کهن ی بهتر بگم، الکس رو، قبل از ا  ای ناشناس رو  یهام و مجبورم کرد نقشه   یبه همه   یگند زد ،ی کرد
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  یم ی! اون هم فقط چون دوست صم ن هات گم بشبُکشم تا سرنخ   ده،یزجر کش  ینم به اندازه کافحس ک

 ! یری م شی پ  یادی ز  یل یخ یدار  گهی بزنم؛ اما انگار د  بی بهت آس  خواستمی نم  ،یمن بود 

که ناگهان با   ستمیرا نگر یمر  ره یخ رهی که توان هضم کردنشان را نداشتم، خ  ییها در اوج بهت، با حرف 

پرت   یخودم را به کنار   ،ی غیو با ج  دهیسمتم هجوم آورد. ترس  ،یرحم ی و سرشار از ب واروانه ید  یاد یفر

. چه  م یبگو ی زی که چ دیچرخ ی م و زبانم در دهانم ن دیتپی کردم و سمت آشپزخانه فرار کردم. قلبم تند م 

 کوچک حبس کرده بودم! آخر آشپزخانه چرا؟!  یبسته  یفضا   ک یابلهانه خودم را درون  

باشد که من   یهمان  یمر   نیگرفتم که از وحشت، ضعف نکنم. امکان نداشت ا  نتیکاب   یرا به لبه  دستم

نبود! امکان نداشت او دختر   یخشن و وحش نی و قتل؟! او هرگز چن  ی! مر شناسم ی هاست او را ممدت 

 را به قتل رسانده باشد!  یابچه 

با آن گوجه خُرد   ش یپ یچند  یرا که مر  یز یکارد ت   تم،ی امن ی برا  زهیغر  یتنها از رو ، یفکر ی ب  با

و در دست گرفتم. اصالً مگر قرار بود الزم شود؟ واقعاً من به سمت   دمیقاپ نتیکاب یلبه  یاز رو  کرد،ی م

 اورد؟ی سرم ب یی بال  خواست ی او م ا ی  رفتمی چاقو نشانه م ی مر

و   ش یموها یبا آشفتگ  ،ی بار و خشن مر بعد، نگاه نفرت   یق کشو از هال آمد و چند تق و تو یصدا

  یکلت کوچک  یکه اسلحه   یشد؛ آن هم درحال  انیدرون چهارچوب آشپزخانه نما  ز،یانگظاهر هراس آن 

 نبود!  ی واقع گر ید  ی کین یدرون دستش بود! ا

کرد. با عجز،   یآورچندش  یهدف گرفت و خنده امی شانیپ انیکامالً اسلحه را م  ،ی پوزخند خشن با

از حال بروم. با بغض و   دمیترس ی نداشتم و م یفشردم. حال مساعد  م یپا یدست لرزانم را رو

 گونه، زمزمه کردم. التماس

  کارن یا یخوای رفته! تو... واقعاً که نم  ادتینگو که    م، یبود گه یدهم   یم یصم  یها! من و تو دوست ی مر -

 ؟ یرو بکن

 درون دلم افتاد.  یبد  ی که جانم دچار رعشه شد و سرما دیبه حرفم خند  انهیوحش چنان



 

 

 
61 

 آرا )هستی همتی(  |دنده شکسته

 
دخالت کنه و   میزندگ ی! هرکس بخواد تو یخودِ من باش  ، یمادرم باش  ،ی چرا که نه؟! دوستم باش -

 راهم کنار بره. از سر  دیبا زه، یمن رو بهم بر  یکوفت  یها نقشه 

 . گمینم  ی زی چ ی من به کس خورمی ! توروخودا! قسم می مر -

 : د یکش  غیج

اعصاب   ی رو یدار گهیکه د یزنحال بهم  هی نگو! تو   ی زی رو ببند و چ ت یساکت شو! فقط اون دهن لعنت  -

 ! یر یمن م

  یو از پشت پرده اشک، چهره  کردمی م  هی که از ترس و وحشت، گر یکامل جلو آمد و مقابل من  و

نشاند. نگاه   میدو ابرو ان ی. دستش را باال آورد و اسلحه را درست، م ستادیا دم،یدی خشنش را تار م

تمام عمرم   یو تکرارنشدن ی پر از حرصش، کابوس ابد ی کرد و صدا یته قلبم را خال اش،روزمندانه یپ

 شد. 

که   یرو بگو هارپر تا باالخره تو رو به آرزوت برسونم و تنت رو کنار الکس  یکه دار  یحرف نی آخر -

 هام نگه دارم. داخل کمد لباس  د،یدفن کنم و سرت رو هم شا  ،یگشت  تشیقدر دنبال هو ان

 : دم یل*ب فقط پرس ری بغض، لباسم را درون دستم فشردم و ناالن، ز   با

 ؟ یکارها رو کرد   نی ا یچ ی برا  ؟یچرا مر  -

 گفتم.  یکه آخ بلند   دیرا درون دستش گرفته، با شدت به عقب کش م یکرد و موها یغرش  زا،وحشت 

دوره   یدوتا پسر احمق، تو  نیامثال ا ی حقشون بود! وقت کهن یا ی چرا؟ خب فقط برا ی بدون یخوای م  -

  دنیو با د عقده بودم   ن یکردن ا  یته وجودم منتظر خال ییجا  شه ی روحم رو خورد کردن، هم  رستان،یدب

مثل تو، دنبال کشف   ستگانه، درکه بچه   یشد! بعد از اون، ناشناس  داریب  نفرتن یها ابعد از سال   ن،ی کو

خونه من، هم از جسم شکنجه شد و هم روح. درد   یقدر قشنگ اعماق انبار راه افتاد و چه  قتیحق

من بود! حاال هم تو   یزندگ ی آوا ن یتربخش زدنش از زور درد جسمش، لذت  اد یروانش و فر دن یکش
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به   یاگه یجذاب د یو قطعاً، بعد از تو هم پسران هجده ساله  ید یهارپر، تقاص دخالت کردنت رو پس م

 آلود من، دعوت خواهند شد! انبار خون 

  یکه از رو  یعمل دنیبدون فکر و سنج   کوتاه، یاانگشتش، تماماً آماده فشردن ماشه بود که در لحظه  و

اش نشده بود،  متوجه   یبه ترس انجامش دادم، دست چپم باال آمد و کارد را که مر  امی عی واکنش طب

. دستش شل  دندیدادم. بالفاصله، چشمان سرخش، گشاد شدند و لبانش، لرز   ی جا اشنه یدرون قفسه س 

خون از شکاف   یه روان شد. مقابل نگاهم، سرخآشپزخان  یها ک ی سرام  یرو یبد  یشده، کُلت با صدا

دو   ی و او را رو ختیلباسش ر  یرو  اش،نه یمانده در س یاز کنار چاقو  ،یروان شد و به آرام  اشنه یس

با   کردم، ی نگاهش م  انیو گر دهیکه ترس  یدردناک، حالش بدتر شد و من  یا زانو، فرود آورد. با سرفه 

  دیبودم و جرئت نداشتم جلو بروم، شا  دهیکنم، ابداً! اما ترس شی رها خواستمی گرد کردم. نم عجز عقب 

  روم،ی دارم از حال م کردمی و احساس م  ستمی گریکه ناباورانه م  ی که نجاتش بدهم. تنها توانستم درحال

مرورگر،    یاما اعالن بولد شده  رم؛یبگ را   سیاورژانس و پل یاره مبل چنگ بزنم تا شم   یرا از رو لم یموبا

 اشی و توانمند یساختگ   ت یکه با هو  یو خون در تنم منجمد شد؛ پسر جوان دی رقص سمی مقابل چشمان خ

 رسانده بود!  ی باور نکردن  یرا به رقم  وبش یوتی مدت تنها سه هفته چنل   یط ، یوساز ی دیدر و

 بود! یشوخ   کی  ن یمطلقاً ا  نه،

 

 ان یپا

 ۱۴۰۰آبان    ۲۸

 شب   ازدهی ساعت 
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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