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www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:
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 این رمان داشتند.با تشکر از دوست عزیزم حسین و برادرم کسری که سهم زیادی در آماده شدن 

 های این رمان، سفری فراموش نشدنی رو در شهر رهایش تجربه کنید.امیدوارم همراه با شخصیت

 "برد نمی سر به بردگی در است، آزاد دارد اعتقاد اشتباه، به آن شخصی که از بیشتر هیچکس"

-امرسون والدو رالف-  

 

 

. داد می کادو او به ناخوشایندی ریخت، سوزش می هاتاول روی که عرقی. بود زده تاول دستش کف

 سر بر کالهی. آمد می دستت قلقش باید آن با کار برای و بود خورده خراش جا چند در بیل دسته

 اش وحشیانه تابش به ظالم آن اما. بماند امان در خورشید رحمانه بی تابش از کمی تا بود گذاشته

 تا... داشت الزم بیشتری پول. زد می بیل باز اما بودند عرق خیس هایشلباس تمام. می داد ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

:خالصه
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 پیش در آمد

 زور بازو

 

. داد می کادو او به ناخوشایندی ریخت، سوزش می هاتاول روی که عرقی. بود زده تاول دستش کف

 سر بر کالهی. آمد می دستت قلقش باید آن با کار برای و بود خورده خراش جا چند در بیل دسته

 اش وحشیانه تابش به ظالم آن اما. بماند امان در خورشید رحمانه بی تابش از کمی تا بود گذاشته

 هک پولی. داشت الزم بیشتری پول. زد می بیل باز اما بودند عرق خیس هایشلباس تمام. می داد ادامه

. بدهد را مالیات و خانه و خوراک خرج هم و کند اجاره روسپی هم بخرد مشروب و علف هم با آن

 می گور. نبود کار این برای خوبی زمان هیچوقت واقع در. نبود کندن گور برای خوبی زمان هاصبح

 ودب همین دنیا. آمد نمی بر دستش از کاری البته. بود یا کسی قرار بود بمیرد مرده کسی چون کند

. سردی همین به .مردند می آن از بعد و کردند می زندگی سالی چند آمدند، می دنیا به هاآدم. دیگر

 .دانست نمی را زمانش فقط آمد، می هم خودش نوبت. سادگی همین به

 خوای؟ می آب-

. فتگر او از را بطری .کرد تعارف پِدری به را آبی بطری کرد، می کار کنارش زمین قطعه در که گورکنی

نمی  هم خودش که دلیلی به بنا اما بود پدرام اسمش. داد پس او به را بطری و نوشید قلوپ دو

 با لحنی بی حال جواب داد: .زدند می صدایش پِدری همه دانست،

 گرم. دمت-

 رفیق. چاکریم-
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 یسال بیست اش قیافه اما دارد سال، سن ای خورده و پنجاه گفتمی آب تعارف کرد او به که گورکنی

 لباس. بودند شده سفید پشتش کم موهای و ریش و داشت ای تیره صورت. داد می نشان تر پیر را او

 .داد تشخیص را رنگش بتوان که بود آن از تر خاکی اما بود کرده تن به رنگی سیاه

 : گفت پدری به رو. نشست بود کنده که گوری یلبه روی و کشید کار از دست مرد،

 چندمیه؟ این-

 چهارمی-

 چشمان گورکن گرد شد و گفت:

 ام. اولی رو هنوز من زیاده؛ بازوت زور-

 زیاده. بازوم زور آره-

 بکنی؟ تونی می تا چند تا-

 کندم. هم تا ده تا شده-

 گورکن که انگشت به دهان مانده بود با تعجب گفت:

 روز؟ یه تو-

 ظهر. تا صبح-

 گورکن چند ثانیه ای سکوت کرد و سپس گفت:

 زیاده. بازوت زور واقعا پس-

 زیاده. بازوم زور آره-

 می کنی؟ چیکار روزو بقیه -
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 پدری پس از چند ثانیه مکث گفت:

 درام می زنم. تو یه گروه سه نفره م.  -

 هست؟ توش هم پولی -

 نه -

 پدری بیل دیگری را  به درون خاک فرستاد. گورکن که کماکان در شهر تعجب به سر می برد پرسید:

 کنی؟ نمی گور روزو بقیه چرا پس -

 هم حال میده. درام زدن به چون -

 نون و آب نمیشه.  حال دادن که -

 کنم. می گور اینجا میام صبحا همین برای دونم. می -

 ادنحال د نه میکنه سیر آدمو شکم که پوله االن. بکن رفیق گور اینجا روزم بقیه خوای می منو نظر -

 برم. رهایش از نبودم مجبور کندم می گور تو نصف روز، کل اگه من .شعرا این و

 :گفت حالش بی و یکدست لحن همان با بود زدن بیل مشغول کماکان که پدری

 آره-

 کجا؟-

 گورکن نگاهی به دوردست انداخت و حسرت گفت:

 تره. ارزون اونجا میگن. کیهان احتماال-

 ها خبری نیست.شنیدم. اما اونجا دیگه از این آزادی منم آره-

 گورکن پوزخندی زد و گفت:
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 هم نمی تونم بخورم. آزادی شکممُ سیر نمی کنه.آزادی می خوام چیکار؟ از سه وعده غذا، یکیش -

حرفت یه جورایی منطقیه اما برا من هردوتاش باس کنار هم باشن. غذا شیکمتُ سیر می کنه، آزادی -

 هم روحت سیرآب می کنه.

 گورکن با زبانش صدای شنیعی درآورد و گفت:

 نجا میرم.شعر نگو  رفیق. روح و موح کجا بود. پول این ماهمو بگیرم، از ای-

 پدری واکنش خاصی به حرکت گورکن نشان نداد و  گفت:

 هنوز نگرفتی؟-

 نه. مگه تو گرفتی؟-

 آره. جراتشو نداره پولمو دیر بده.-

 گورکن پوزخندی از سر دلخوری زد و گفت:

ش نمی رسه. اگه می رسید، اول کلکشو می کندم. بعد  پولمو ازش خوش به حالت. من که زورم به-

 و می رفتم کیهان. می گرفتم

 پدری، مگسی که روی شانه چپش نشسته بود را با دست کنار زد و پرسید:

 کردی؟ پیدا اونجا شغلی-

 میدم. ادامه شغلو همین نه-

 منطقیه-

 زیاده. مردن برای آدم دنیا جای هر چون. دارم نگه شغلمو این تونم می برم دنیا جای هر دونی می-

 منطقیه. اینم-

 ربیشت مالیاتو بازم قراره شنیدم تازه. مالیات به برسه چه بدم تونم نمی بچمو و زن خوراک خرج -

 .کنن
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 پدری ریشش را خاراند و گفت:

 سرویس. شهردار دهن-

 نداری؟ بچه و زن راستی. خودش حلق تو می ریزه گیره می ما دهن از. سرویس دهنش آره-

 ندارم. نه-

 بمونم. اینجا تونستم می باز نداشتم بچه و زن. حالت به خوش باز-

 منطقیه-

 درام می زنی؟ چرا حاال. منطقیه رفیق آره-

 پدری نیمچه لبخندی زد و گفت:

 شایدم ها بلند میشه، ذهن واموندم آروم می گیره.ها و سنجبا اون سر و صدایی که از طبل -

 گُه هانداز کسی بکنی قبر چی هر اینجا دونی می. میاره کیف سر منو کم یه اجرا از بعد مردم تشویقای

 بودن هم زنده. کنده قبرشونو کی بپرسن نمیان. مردهن دیگه چون. هامرده حتی. نمیده اهمیت هم

 بکنه. قبرشو دیگه یکی نداره خوش کسی چون. دادن نمی اهمیت گُه اندازه

غل ش چند لحظه ای سکوت برقرار شد، معلوم نبود گورکن از شنیدن این حرف که کسی اندازه گُه به

تمام وقت او اهمیت نمی دهد ناراحت شده بود یا نه. اما به هر حال حقیقت همین بود و با کسی تعارف 

 نداشت. پدری پرسید:

 بکنی؟ قبر خوای می کی تا بدنت وضع این با-

 منو هباالخر هم بمیرم. بکنم قبر باید زندم تا پس. نه بلدم؟ ای دیگه کار مگه. بتونم که وقت هر تا-

 .نگرفتن ازم هم پولشو شاید می دونه چه کسی. کندم که قبرهایی این از یکی تو ذارنمی 

 پدری پوزخندی زد و گفت:
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 می گیرن.-

 سرویس. دهنشون ) تفی به داخل گور انداخت(.دونم می اره-

 . سرویس دهنشون آره-

 ارفتع مرد به سیگاری. آورد در شلوارش جیب سیگار کنتی از بسته. کشید زدن بیل از دست پدری

 به پکی. کرد روشن را مرد سیگار و خودش سیگار فندک با پدری. برداشت را سیگار مرد. کرد

 شهر ترین نورانی شمالی قسمت در قبرستانی. شدند خیره رهایش قبرستان به و زدند سیگارها

 نصب شکل مثلث هاییچراغ قبرها سنگ روی و بودند نکرده رحم هم قبرها به حتی. زمانه کشور

ها اندازه گُه به این انگار مرده .بماند روشن هم شهر قبرستان حتی تاریکی، هنگام در تا بود شده

کارها اهمیت می دادند. مهم این بود که دیگر مرده بودند و برایشان فرقی نمی کرد کسی باالی 

 درون خوابیدن آرزوی کسی اما آرزوهاست شهر رهایش گفتند می سرشان چراغ روشن کند یا نه.

 اما خریدند می را قبرستان بلیط باید همه بود، همین اخرش دنیا در هر صورت .نداشت رو قبرها این

 دریباشند؟ پ قبرستان از دعوتنامه گرفتن منتظر که کردند می زندگی طوری فقط باید چه؟ وسط آن

 او مثل هم هافیلسوف شاید دانست می چه کسی اما نبود فیلسوف. کرد می فکر و کشید می سیگار

ها هم قبر می کندند، قبری برای فیلسوف .نداشت خبر ذهنشان از که کسی. کردند می فکر

ه به اندازه گُ هایی که کسی دیگرهای منسوخ که تاریخ زنده ماندنشان به سر آمده بود. اندیشهاندیشه

 ها اهمیت نمی داد. آن

 

 شب اول

 آینه

 

 سرعت همان با و کرد می پر را اش ریه تازه هوایی. رویا در ای لحظه و بود گریم اتاق داخل ای لحظه

می  پایین را هایشپلک خواب، پرده بالفاصله و کرد می باز را چشمانش زور به. آمد می بند نفسش
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 هومیمف بتواند که بود آن از تر گیج. نشد متوجه آینه اما زد حرفی و عبور کرد کنارش از ترمه. کشید

ظاهرا این بار، مواد قوی تری را مصرف کرده بود. مطمئن بود اندازه همیشه  .بدهد هایشحرف به

کشیده و حتی کمتر اما به هر حال اثر خودش را گذاشته بود. همیشه قبل از اجراهایش می کشید. 

احساس می کرد به او اعتماد به نفس بیشتری می دهد. هر چند، چند وقتی بود که دوزش را کمتر 

رده بود چون احساس می کرد دارد به آن زهرماری معتاد می شود. شاید هم قبال معتاد شده بود و ک

 خودش خبر نداشت. 

لوییز داشت با مهسا، پیشخدمت . بخوابد راحت خیال با بعد و برود سکو روی زودتر خواست می فقط 

 . بودند زده دایشص خواب انگار در که طوری می شنید ها راآدم صدای آینه .شو حرف میزد

 نشدی. آماده که هنوز-

 ای لحظه شاید...بود نشده هم متوجه حتی بود. آینه رسانده او پیش سرعت به را خود که بود لوییز

 .بود زده چرت

 میشم. حاضر االن-

 خوبه؟ حالت-

 خوبم. آره-

 بزن. زود باش.مثال شواستاپر شو امشب هستیا! نادیا، بیا برای آینه ریمل . شو آماده زود پس-

 چه برای می فهمید باید کند. متمرکز را فکرش نمی توانست آینه می زد؟ حرف شب کدام از

 روبرویش آینه و میز به. نبود پیچیده ظاهر به سوال این به دادن جواب به قادر ذهنش اما آنجاست.

 و جدید هایپنکک. نو نچندان رژی نو، ریملی. بودند استفاده آماده که آرایشی لوازم به. کرد نگاه

 .کنند پهن آینه سفید صورت روی را بساطشان تا بودند حاضر که دیگر وسیله کلی

 هب دید که را چشمانش و بور وقتی به آینه نگاه کرد موهای بود. غریبه نیز خود صورت با حتی آینه

بودند اما انگار آن دختری که در آینه بود را نمی شناخت. یا شاید هم می شناخت و  تیره سبز رنگ
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 رینجدیدت و برود سکو روی باید دیگر دقایقی گشادتر از آن بود که بخواهد به یاد بیاورد. می دانست

 دهد: نشان مهمانان به و کرده تن بر را لوییز لباس هایمدل

 هم تموم کنم. خب روتو برگردون تا کار ریمل رو -

صداها در مغزش بلندتر از همیشه شنیده می شدند. نادیا بود. آرایشگر شو که با دست چانه اش را 

 گرفته بود.

 اینجایی آینه؟ با توام.-

 آینه سعی کرد هوشیاری اش را حفظ کند. رو به نادیا نگاه کرد تا او نیز کارش را تمام کند. تصاویر

 زمین را نادیا پس از اتمام کارش، ریمل. نه ای لحظه و بودند ای حظهل که می دید چشم به را زیادی

گذاشت. آینه به زحمت از جایش بلند شد. امشب باید با لباس سفیدی که لوییز طراحی کرده بود وی 

 سکو می رفت.

، اش شروع میشدکه از روی شانه ای نقره ای گلدوزی. می رسید پایش زیر تا تقریبا که بلند لباسی 

 نقره خطوطی  روی کمرش شکل کمربندی گلی را به خود می گرفت و تا نزدیک رانش ادامه داشت.

 آستین سمت راستش باز بود و . بود شده دوخته ی آنشانه روی مداد هایخط شکل به رنگ نیز ای

 این روز هر هم بود، ساله ۹۱ وقتی. نبود بیگانه سفید لباس با. بود آمده بیرون لباس از الغرش شانه

نمی . بود تر تنگ هم خودش لباس این از که لباسی ها،پیشخدمت لباس البته .پوشید می را لباس

 . بیاورد خاطر به را روزها آن خاطرات خواست

 مشکی سالن آن در و بود راست سمت گوشه با آن قد کشیده و موهای بلند و سیاهش در سونیا،

 و بود بلندتر آینه به مراتب از قدش. شب دل در بود کرده ای شعله شبیه را او لباسش سرخی رنگ،

 .داد را جوابش لبخندی با نیز آینه و زد لبخندی شد، آینه نگاه متوجه وقتی. تر ای ترکه بدنش

های آینه بود. گردنبندی از جنس الماس بر گردن داشت. قیمت آن گردنبند شاید اندازه تمام دارایی

آینه دستی به الماس کوچک گردنبند خودش کشید. آن را به شکل هالل ماه طراحی کرده بودند. 

را در قیمتش آنچنان زیاد نبود اما هرگاه آینه آن را می پوشید، برایش خوش یمن بود. اندکی آن 

 دست گرفت تا ذهنش آرام شود. 
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 می ترکونی. که می دونم شو آماده-

آهنگ دریاچه قو از چایکوفسکی در . شد بلند جایش از آینه .می داد دلگرمی آینه به که بود لوییز

 نهصح که می دانست برمی داشت که قدم هر. افتاد راه به و نشاند لبانش بر حال پخش بود. لبخندی

 مرد چند اما بودند زن حضار، اغلب شد. حرکت سکوی وارد و رفتند کنار هاپرده. کشدمی  آتش به را

 تا آمدند می آنجا به که بودند شهر هایفروشگاه بیشترشان خریداران. حضور داشتند بینشان هم

ه ک بودند نیز مد هایمجالت و شبنامه نویسندگان بین این در. ببینند را لباس مدهای جدیدترین

 ها رو روی جلد ببرند. بگیرند و بهترین عکس هامدل از تا می آوردند خود با عکاسی معموال

همانند قوی . بود کرده خیره خود به را همه چشم سفیدش لباس و راه می رفت خاصی وقار با آینه 

 کشنده لبخندی و می کرد نگاه اطراف به سفیدی بود که میان دریاچه ای آرام حرکت می کرد. گاهی

معنایی  برایش حضار حال بی چهره. بودند عادی برایش هادوربین فلش نور. پاشید می حضار روی

 ینا کسی نمی داد. اهمیتی او به کسی. ببینند را لباس آن می خواهند فقط که می دانست. نداشتند

نمی  را این. نداشت را خاص جالی لباس، دیگر آن نمی پوشید، را لباس این او اگر که نمی دانست را

 و شد غرق تفکراتش در ای لحظه. کرده همیشه از زیباتر برابر چند را لباس آن آینه که دانستند

نباید دیگر از آن پودر رز  .بماند هشیار کرد سعی .داد دست او به آلودگی خواب احساس آن دوباره

سفید کوفتی مصرف می کرد. دفعات قبل همچین اتفاقی برایش نیفتاده بود اما این بار فرق داشت. 

از  صداهایی. کرد می حفظ را تمرکزش باید. بود مانده سکو پایان تا قدم چند حسابی گیج میزد.

 باشد: توجه بی کرد سعی اما میشد. تکرار ذهنش گذشته در

 "میکنه خوشگلتر هیکلتو سفید، لباس"

 "اوف همه چیزو انداخته بیرون، خوراک امشبم جور شد "

 "عزیزم، دسته کلیدم افتاد پایین. برش می داری...همونجور وایستا..چند لحظه بلند نشو... "

 .بین مردهای هوس باز گذشته اش ای لحظه و رفت می راه روی سکو ای لحطه

 خواب. ای لحظه و بود بیدار ای لحظه 
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 .را قدیمی ی خانه آن چلچراغ نور ای لحظه و دید می را هادوربین فلش نور ای لحطه

 لحظه ای به رنگ خون.  و بود سفید لباسش ای لحظه

 شد. بلند جیغی صدای

 هم دختر مادر چهره. انداخت سمت آن به نگاهی آینه بود. مجالت نویسندگان از یکی صدای دختر

دستش را به سمت دهانش برد. خون از گوشه ی لبش بیرون می ریخت. حتی از آینه .بود زده وحشت

 روی بعدی، قدم با بود. شده شل بدنش اما بردارد دیگری قدم کرد سعی دماغش هم خون می چکید.

 او سمت به تا برخاستند جایشان از نفری چند. شدند نامفهوم برش و دور صداهای و افتاد زمین

 گهن باز را چشمانش کرد تالش. کرد می مبارزه او با بدنش اما شود بلند جایش از کرد سعی. بیایند

 ندادند و چشمانش را در سلولی انفرادی زندانی کردند.  گوش حرفش به هایشپلک اما دارد
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 دنی

 

 از. کرد می خارج دنیایش از را او که صدایی..دریا مثل..مواج گاهی و آهنگین صدایی گیتار، صدای

 می آسمان در را خود میزد، گیتار گاه هر. پروازش نیروی آن، صدای و بود بالش گیتار،. مزخرف دنیای

 خشدار اندکش، طرفداران قول به صدایش. رسید، شروع به خواندن می کرد می اوج به وقتی و دید

 . شهر شمال در ای کافه. می شدند جمع کانتری کافه در که بودند مشتریانی طرفدارانش. بود

های آهنگ از که بود کافه صاحب طرفدارش، بزرگترین. بود آمده در استخدامش به بود ماهی چند

 نیروانا اصلی خواننده کوبین، کورت به زیادی شباهت او نظرش به و خوشش می آمد نیروانا گروه

 مراسمات در را نیروانا هایآهنگ که می خواست او از همیشه. صدا چه و ظاهر لحاظ از چه. داشت

 حقوق کافه صاحب. می داد ترجیح را کانتری سبک های آهنگ دیگر، ساعات در و کند اجرا کافه

 صدا دَنی را او همه به دالیلی نامعلوم اما بود دانیال اسمش. پرداخت می کرد دنی به خوبی نسبتا

 . میزدند

پِدری با آن هیکل درشت و قیافه غلط اندازش که جای یکی دو . بود گرفته دست به را گیتارش دنی

قیافه شِید درست برعکس پدری بود. صورتش از  میزد. زخم کهنه هم روی آن دیده میشد درام

 هگرو دوم گیتاریست ماتحت نوزاد هم نرم تر بود و انگار در عمرش چاقو هم به دست نگرفته بود اما

  something in the way آهنگ می خواست نی، گیتار الکترونیک میزد. دنیالبته برخالف د. بود

 عالمت پدری و شید به هایشلب با. این آهنگ می رفت سراغش گرفت می دلش گاه هر. کند اجرا را

 .کند اجرا را آهنگ این می خواهد که داد

 تا بود تاب بی. داد دست او به پرواز آشنای حس. کشید گیتار هایسیم روی را دستش آرامی به 

. شد جلب او به مهمانان همه توجه. نواخت را اول نت کند. پرواز آسمان وامانده برود و  به دقایقی

 ونچ بخواند مناسبت این در را غمگین آهنگی که دنی به یک ورش هم نبود اما بود پا بر تولدی جشن

 و کرد خواندن به شروع. داشت نیاز آهنگ این به اکنون و کرد می اجرا خوب کردن حال خودش برای

جا فضایی شاعرانه به آن تا اند کرده روشن را موبایلشان نور کافه بودند، داخل نفری که بیست که دید
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 . بدهند

 شاد، مناسبت این در حتی. می شد اجرایش مبهوت ای شنونده هر که کرد می اجرا خوب اینقدر دنی

 ریتم با و بودند گذاشته هم شانه روی سر جوان، هایزوج. بود برده را مهمانان دل غمگینش اهنگ

 نید با بودند و ترانه آن را بلد بودند پیشتر شنیده را آهنگ که نفری چند کردند. می همراهی آهنگ

 کردند: می همخوانی

Underneath the bridge 

 زیر پل

Tarp has sprung a leak 

 .تقّی صدا کرد ،تله

trappedAnd the animals I've  

 .که به تله انداختم تمام حیواناتی

Have all become my pets 

 .نگی من تبدیل شدنابه حیوانات خ ههم

And I'm living off of grass 

 .سیر می کنم ار شکممو من فقط با علف 

And the drippings from my ceiling 

 .ن میاداو چیزهایی که از آسم

It's okay to eat fish 

 ه.ماهی اشکالی ندارخوردن 
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Cause they don't have any feelings 

 د.هیچ احساسی ندارن اونهاچون 

Something in the Way 

 ...است چیزی در راه 

Something in the Way 

 ...است چیزی در راه

 

 نه می خواند کافه صاحب برای نه دنی. کرد می افتخار دنی به بود، انجا هم کوبین کورت خود اگر 

 چند و دید را مهمانان لحظاتی برای. چند دقیقه پرواز کوقتی در آسمان خیالش برای فقط. مهمانان

 روحی .می کرد آرام را روحش که پروازی .پرواز حال در و آبی آسمانی در .بود آسمان در بعد لحظه

آن آسمان بال میزد و به مقصد فکر نمی کرد، تنها پرواز در . بود موسیقی مرحمش تنها که زخمی

آرام برایش اهمیت داشت. جایی بود که چیزی سر راهش قرار نداشت و می توانست آزادانه رو به جلو 

 حرکت کند. ذهنش اینقدر آرام میشد که به چیزهایی که در راه بودند اصال فکر نمی کرد.

  آهنگ، به پایان رسید.

 آغاسی، و هامشتری خرسند چهره و کرد باز را چشمانش دنی. کرد پر را کافه تمام تشویق، صدای

 که کرد نگاه جوانی دختر به. کرد پاک چشمش گوشه از را اشکی قطره که دید را کافه صاحب

 .باریک هایی لب و درشت نسبتا چشمانی و مشکی باز موهای با ساله ۸۲ دختری. بود روبرویش

 به شروع و زد لبخندی دنی. بود تولد آن دختر امشب حسابی خواستنی و صد البته خوردنی بود.

 چشمان از چشم خودش. بزنند را lithium  آهنگ تا کرد اشاره گروه به. کرد تازه آهنگی نواختن

 کرد. خواندن به شروع و نداشت بر دختر

I'm so happy 
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 .من خیلی خوشحالم

Cause today I found my friends 

 .چون امروز دوستام را پیدا کردم

They're in my head 

 .آنها داخل سر)ذهن( من هستن

I'm so ugly 

 .من خیلی زشتم

That's okay cause so are you 

 .مشکلی نیست چون تو هم )زشت( هستی

Broke our mirrors 

 .شکستیم ون رموهاآینه

Sunday morning is everyday for all I care 

 .هر روز، صبح یکشنبه است مبرا

And I'm not scared 

 .و نمیترسم

Light my candles 

 کنمروشن می م روهاشمع

In a daze cause I've found God 
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 .چون خدا رو پیدا کردم، در تاریکی

گرفت. شید با گیتارش غوغایی به راه انداخته بود و پدری با تمام وجود درام  اوج آهنگ کم کم ریتم

می کرد تا چیزی برای جان میزد. دنی هم از قلبش انرژی می گرفت و آن را به حنجره اش منتقل 

ریشتری در  8دادن به آن آهنگ، کم نگذارد. ترکیب صدای او، گیتار شید و  درام پدری، زلزله ای 

رانه ت معنی حتی هاشاسکول شاید آن .افتادند جوش و جنب مهمانان به کافه کانتری ایجاد کرده بود.

  بودند. آمده وجد آهنگ به دیوانه ریتم از اما فهمیدند نمی را اش

I'm so lonely 
 .خیلی تنهام 

That's okay, I shaved my head 
 مشکلی نیست،  سَرَم رو تراشیدم.

And I'm not sad and just maybe 
 .و غمگین نیستم و فقط شاید

I'm to blame for all I've heard 
 .باید سرزنش کرد به خاطر تمام چیزهایی که شنیدمو رمن 

so excitedI'm not sure, I'm  
 .خیلی هیجان زده م مطمئن نیستم،

I can't wait to meet you there 
 .نجا ببینماونمی تونم صبر کنم تا تو را 

And I don't care 
 .و برای مهم نیست

That's okay, my will is good 
 خوبه. نیّتممشکلی نیست، 

 

 جمع وارد را خود و رفت جلوتر کمی دنی کرد. می نگاه دنی به فقط و سر جایش ایستاده بود دختر،

 می خواند. دهانش با و میزد گیتارش با کرد. هامهمان
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I like it, I'm not gonna crack 

 .دوست دارم ، من نخواهم شکست ور )شرایط(  این

I miss you, I'm not gonna crack 

 .دلم برات تنگ شده ، من نخواهم شکست

.I love you, I'm not gonna crack 

 .دوست دارم، من نخواهم شکست وتو ر

I killed you, I'm not gonna crack 

 .کُشتم، من نخواهم شکست وتو ر

 دختر آن هایشآهنگ با می خواست و بود آن پادشاه دنی که بود شده کنسرتی سالن به تبدیل کافه

 را کافه زن چشمک هایچراغ آغاسی. می خواند دنی و میزد لبخند دختر .کند اش ملکه به تبدیل را

 و رقص در غرق همه. می شدند خاموش و روشن هم هاچراغ آهنگ، ریتم با همزمان و بود کرده فعال

 تا می دید دختر به نزدیکتر قدم یک را خود دنی شدن، روشن و خاموش هر با و بودند جوش و جنب

 . بود مانده دو آن بین قدم یک فاصله فقط اینکه

 از را هاآن نمی توانست که را خودش چشمان و اند شده خیره او به که می دید را دختر چشمان

 رسیده اهنگ آخرهای به. می کشید خود سمت به را او و بود ربا چشم انگار. کند جدا دخترهای لب

 متر سانتی چند فقط دختر و او بین که آنقدر. زد گیتار فقط پس. دهد ادامه داشت دوست اما بود

 از دبع چون کرد می فکر اینطور او شاید یا. داد را جوابش هم دختر. بوسید را او و زد گیتار. بود فاصله

 آمد. که روی چانه اش فرود کرد حس را محکمی مشت فقط آن
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 رهایش

 

 سکوهای یکی از روی بودند، انداخته ریخت از کمی را آن خون هایلکه که زیبایش سفید لباس با

 روز روشنایی از کمی دست میدان آن روشنایی اما بود تاریک شاید آسمان. بود نشسته نور میدان

 .رهایش شهر هایخیابان اکثر همانند درست. نداشت

 تا. بود پوشانده کویر را اطرافش که کشور زمانه شرق در شهری. بود معروف نور شهر به که شهری 

 و رهاترین را رهایش هاخیلی که بود دالیلی از یکی این و نمیشد دیده کوهی هیچ کیلومترها

 که طور هر دید، مردم رفتار در را آزادی میشد هم شهر داخل. می دانستند کشور شهر آزادترین

 می انتخاب خود برای را داشتند دوست که مویی مدل هر پوشیدند. می لباس عشقشان می کشید

 کنترل همیشه شهر جمعیت. بودند آرزویش در که وامانده ای می رفتند شغلی هر سراغ و کردند

 رهایش به مهاجرت. باشد فراهم همه برای شغلی هایفرصت تا بود دلیل این و این کار به بود شده

نبود. عالوه بر آن هر چه می  سازگار همه با آنجا گرم هوای و آب اما بود کشور مردم از بسیاری آرزوی

میزان تورم در بین شهرهای کشور از گذشت این شهر هم داشت مختص پولدارها می شد. باالترین 

 آن رهایش بود و حتی افراد طبقه متوسط چامعه هم برای زندگی در رهایش، مشکالت زیادی داشتند.

یک سال مجبور به رفتن می شدند. به قول  نهایتا ظرف اما آمدند می رهایش مهاجران زیادی به

 می کرد.شهروندان رهایش، شرایط آنجا دهن هر جنبده ای را سرویس 

 بهای می دانست چون کرد تحمل را رهایش گرمای که بود کسانی جز. نبود افراد دست آن از آینه

 سخت برای لوییز کار می کرد تا پول بیشتری در جیب داشته باشد. .آزادیست گرما این تحمل

 مدل. از پس سازگاری با این یکی نیز بر می آمد و بود کرده تحمل را بیشتری خیلی هایسختی

 مهم، اجرای آن وسط بود. زده گند امشب اما کرد می زندگی رویایش در اکنون. بود او رویای شدن،

 کرده و اجرا را به فنا داده بود.  غش

به هر حال . می دهد اجرا اجازه او به دوباره می دانست اما بود ندیده عصبانی آنقدر هیچوقت لوییز را 
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از او آزمایش . بود آمده بیرون بیمارستان از که میشد ساعتی یک آینه مدل اصلی اش بود. آینه

بود. دقیقا معلوم نبود به خاطر کشیدن  شده بهتر حالش کردند، وصل او به که سرمی از گرفتند. پس

پودر رز سفید است است یا  چیز دیگر که روی سکو غش کرده. در هر صورت لوییز مبلغی رشوه به 

که اگر موضوع به مواد مربوط میشد، صدایش را در نیاورند. خیلی از  مسئوالن بیمارستان داده بود

رئیس شو هم از این قضیه بی اطالع نبود. های شو لوییز انواع مواد مخدر را مصرف می کردند و مدل

می دانست در صورت ورود پلیس به این قضیه، کار، بیخ پیدا می کند و امکان بسته شدن شو اش 

 وجود دارد. 

 نور میدان سکوهای از یکی روی می داد ترجیح. بماند شهر بیمارستان داخل لش نمی خواستآینه د 

 هایمیدان بزرگترین از یکی عنوان به آن از که بزرگ بسیار میدان آن در سکو صد بنشیند. حداقل

. بودند شده تزیین درخشان هاییسنگ با که سکوهایی. داشت وجود کردند می یاد کشور زمانه

 روی بیشماری و کوچک بلورین هایچراغ..آبی و ای نقره نارنجی، سرخ، طالیی، رنگ به هاییسنگ

 میدان را صد برابر نورانی تر کرده بودند. که میشد دیده میدان اطراف سنگی دیوارهای

 در پرهایش. می کرد نگاه اطراف به و بود ایستاده میدان وسط مجسمه روی باالبان شاهین یک

 به سینه از. روشن ای قهوه بدنش، زیر و سر و بود خاکستری و ای قهوه از ترکیبی فوقانی قسمت

 بود بعجی اما کردند می زندگی کوهستان در بیشتر هاباالبان. میشد دیده ای قهوه هاییلکه پایینش،

 عادی موضوعی اهالی برای موضوع این بود. هرچند معمول حد از رهایش، بیشتر در تعدادشان که

 .میشد محسوب

 را کمان زه. داشت دست به را کمانی و بود گذاشته باز را موهایش که بود زنی میدان، داخل مجسمه 

 بودند برخوردار خاصی احترام از ها ظاهرا زن رهایش در. بود چله از تیر کردن رها آماده و بود کشیده

می  پیدا خاصی حس دید،می  را کماندار مجسمه وقتی آینه. بود زن یک هم رهایش شهردار حتی و

. کند شلیک هدفش سمت به تا است آماده و دارد دست در را کمان که اوست کرد می احساس. کرد

 مجسمه آن تا امد می نور میدان به خورده شکست می کرد حس و می آورد کم وقت هر همین برای

 کرده داپی دلتنگی اسم به دوستی شکست، احساس. داشت فرق برایش اوضاع کمی بار این. ببینید را
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 . شود گرفته مجسمه از آینه تمرکز میشد باعث این و بود

خصوصا برای  .کند درک را هاآن نمی توانست هیچوقت. بود نشده تنگ مادرش و پدر برای دلش

ها از گم کردنش می پدرش. فقط یک حس بود. شاید دلتنگ خود قدیمی اش بود. خودی که مدت

 ی آنکه از آن فرار می کرد و اکنون به گونه ای متفاوت در حال تجربه گذشت. شاید در دنیایی بود

 زندگی اش سلطه پیدا می کرد. بود. دنیایی که با اتمسفر مواد مخدر، معاشقه و مست کردن، داشت بر

 زا. میزد گیتار داشت کسی انگار. کشید بیرون فکر از را او می شنید دور از که ای موسیقی صدای 

 درخت دو پارک با که آمد می باریکی خیابان از صدا کرد. حرکت صدا سمت به و دش بلند جایش

 صدا. شد باریک خیابان وارد .گذاشت خیابان، قدم شکل ای دایره سنگفرش روی آینه .میشد منتهی

می شنید که با همان حرارت داشت  را اش خواننده هایزمزمه صدای همراهش و شد تر نزدیک

 :اجرا میکردآهنگ را با گیتارش 

 

Would you believe me when I tell you 

 باورت میشه وقتی بهت میگم

You're the queen of my heart 

 هستی؟ قلبم ملکه تو

Please don't deceive me when I hurt you 

 لطفا وقتی اذیتت می کنم، منو گول نزن

Just ain't the way it seems 

 بکنی را کارها از این نمیاد تو به

Can you feel my love buzz? 

 می تونی زمزمه عشقمو احساس کنی؟
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 زمین نصف بزرگی به پارکی. کرد نگاه پارک داخل به دیوار یگوشه از و رسید خیابان انتهای به

 دیده پارک داخل درخت دو فقط چوبی. اما نیم دایره ای و حلزون شکل هاینیمکت ار فوتبال، پر

 پارک شکل مثلثی فواره راست سمت یکی. نبودند هم کنار ها مجنون. درخت بید درخت دو. میشد

 .باشند هم نزدیک دو این نمی خواست فواره آن.انگار چپ سمت دیگری و بود

 بیچو گیتاری و بود روی نیمکتی نشسته بلند و بور لَخت موهای با جوانی مرد چپ سمت درخت زیر 

 و نبود مسکونی ای منطقه آنجا .می خواند آواز داشت و بود غرق خودش دنیای در. داشت دست به

را سیم  ریزی و نخودی های چراغ درختان، تنه روی. بخواند راحت خیال با بود شده باعث همین

 پسر. کردند می قبل از تر زمردین را پارک و بودند رنگ سبز آنجا هایکشی کرده بودندچراغ

آینه لحظاتی به پسر و حس و حالش . می برد لذت خواندنش از بود مشخص و بود بسته را چشمانش

 خیره شد.دوست نداشت خیلی زود آنجا را ترک کند. می خواست کمی دیگر پسر مو بور را نگاه کند. 

  



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
24 

 

 گیتار زن زیر درخت بید مجنون

 

 آرزوها شهر واقعا که شهری در یا ببوسد را دختر آن مشکلی هیچ بدون می توانست خواب در شاید

 زا بخشی به فقط می توان رهایش در که کند یادآوری او به دنیا اتفاق نیفتاد تا این شب آن اما بود

قیافه جذابش باعث میشد دوستی با دخترهای دیگر برایش کاری نداشته باشد. خیلی . رسید رویات

ها مشکلی با درآمد کمش نداشتند و به صرف جذایت چهره و صدای خوبش با او دوست می از آن

 شدند.

البته تا کنون رابطه ای طوالنی مدت را تجربه نکرده بود  و نهایت زمانی که یک دختر در زندگی اش  

 حضور داشت، سه هفته بود. آخرینشان مربوط به ماه پیش می شد.آن دختر هم یکی از مشتریان

کافه بود اما مشکل او این بود که جز دنی به چند دنی دیگر هم شماره داده بود. طولی نکشید که با 

های دیگر به کافه آمد و دنی برایشان گیتار زد. آن دنی دیگر، پولی به عنوان انعام یکی از همان دنی

چند شب را ناسد؛ به دنی داد و آن دختره ی هرزه هم اصال به روی خودش نیاورد که دنی را می ش

روی یک تخت خوابیده اند و آثار جرمشان هنوز در سطل زباله داخل خانه دنی، حی و حاضر است. 

 پس از آن هم خبری از دختر نشد.

 که آرامشی. بود کافی برایش این و کرد می آرام را او زدن به نوازش تارهای گیتارش ادامه داد. گیتار

 زدن گیتار با می خواست را کرد می حس فکش در که دردی. بود هبهر بی آن از زادگاهش در و پیشتر

 در را او تنهایی احساس شب آن شب، همه آن در چرا نمی دانست. کند فراموش خواندن آواز و

 زیبایش ساز به نمی داد اجازه خود به اما لرزید می دستانش کمی میزد گیتار وقتی. گرفته آغوش

 نیاید. بیرون آن از زیبایی صدای و کند خیانت

 یقی،موس با پرواز و موسیقی که دنیایی. بود کرده فراموش را خود پیشین دنیای که میشد وقتی چند

 و باج در. میشد خالصه خونریزی و خون در که خشن دنیایی. میشد پیدا آن در که بود چیزی آخرین

. گردنش و پهلو ساعد، روی هاییزخم. داشت یادگار به را دوران آن از هاییزخم هم هنوز. باجگیری
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 را اش کنونی زندگی به او می گفتند که قدر و آمده کجا از کردند می یادآوری او به که هاییزخم

خواند. دوست نداشت ریتم  می را love buzz آهنگ  و بود نشسته مجنون بید درخت زیر. بداند

داد، شاید کمبود گیتار الکترونیک آهنگش را آهسته کند و با همان ریتم سریع به خواندن ادامه می 

 شید و درام پدری حس میشد اما خودش نیز سکوت آنجا را به طوفان تبدیل کرده بود:

 

You're the queen of my heart 

 هستی قلبم ملکه تو

Please don't deceive me when I hurt you 

 لطفا وقتی اذیتت می کنم گولم نزن

Just ain't the way it seems 

 بکنی را کارها این نمیاد از تو هب

Can you feel my love buzz? 

 می تونی زمزمه عشقمو احساس کنی؟

 آسمان بودند. کرده محاصره را خراش، پارک آسمان چندین. بود شهر منطقه ترین ساکت در 

 آسمان. داشتند را آن از فراتر و آسمان به رسیدن رویای صاحبانشان همانند که هاییخراش

 مناطق با زیادی نسبتا فاصله و بودند شده درست شهر منطقه از این در که تجاری هایخراش

 آن تمام داشت وجود فواره در که نورهایی شب، تاریکی وجود با. داشتند رهایش مسکونی

 .بود آورده در زمرد رنگ به را هاساختمان

بودند، در جزیره  کرده محاصره را شهر هاکوه کیهان، شهر هوداد، در محاصره جنگل بود، در  شهر 

 اینجا اما ی طوفان، آنجا را به آغوش گرفته بود. آرامش که محل زندگی دنی بود، بزرگ دریاچه

 از کیلومترها که بود خوشحال. بود کویر اطراف شهر، و بودند کرده محاصره را مردم هاساختمان



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
26 

 

 .نمیشد پیدا آن در چیزی قتل و دزدی بدبختی، جز که جزیره ای. است دور زادگاهش

 سمت به. کرد جلب را توجهش چیزی چشمانش را باز کرد. صدای. رسید پایان به آهنگش تقریبا

 از سپ که دید پارک به منتهی باریک خیابان کنار در را سفیدی لباس ای لحظه برای. کرد نگاه راست

 می خواست. بود کنجکاو. انداخت دوشش روی را گیتار. شد بلند جایش از دنی .شد ناپدید لحظاتی

با حرکت او، چند شاهینی که روی  .رفت خیابان سمت به. کرده تماشا را او اجرای کسی چه بداند

 کمی درختان پارک بودند از جای خود بلند شدند و به پرواز درآمدند. دنی به تقاطع خیابان رسید.

 .میشد دور آنجا از داشت سفیدپوش دختری دورتر

 آهای-

 داد. ادامه راهش به دختر. نشنید جوابی

 وایستا. توام با آهای-

 می رفت. راه داشت کماکان دختر

  کرد. دویدن به شروع نیز دختر و کرد بیشتر را سرعتش دنی

 کن صبر-

رساند. خوشگلی اش هوش ازسر دنی پراند.  او به را خود دنی .افتاد زمین روی و خورد پیچ پای دختر

 سفید ای کرده. فرشته عروج زمین به به تازگی که حال تماشای فرشته ایستدر  احساس می کرد

باریک. وای که  ای چانه و کوچک نسبتا هایلب چشمانی به رنگ سبز تیره. و بور موهای با پوش

چقدر خواستنی بود..دنی در این چند سال، دختران زیبای زیادی را به چشم دیده بود اما این 

پای  . نگاه دنی روی بدن دختر سُر خورد و به پاهایش رسید. دختر مچعروسک، چیز دیگری بود

 بود. دَنی با لحنی آرام پرسید: با دست گرفته را راستش

 زاغ منو چوب می زدی؟ چرا-
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 دختر بالفاصله جواب داد:

 من زاغ هیچکی رو چوب نمی زدم.-

 چاخان نکن، خودم دیدمت. -

 همین. شدم کنجکاو شنیدم زدنتو گیتار صدای-

 در رفتی؟ چرا پس-

 می داد. ماساژ را پایش دختر داشت

 ترسیدم-

 من؟ از-

 آره-

 مگه لولوئم؟-

 دختر، چیزی نگفت. دنی با لحن آرام تری پرسید:

 داره؟ درد خیلی پات-

 نه-

شد دنی.از بس محو قد و باالی زیبای دختر بود که تازه متوجه قطرات قرمز  بلند جایش از آرامی به

 لباسش شد. دنی پرسید:رنگ روی 

 خونه رو لباست؟ این-

 نیست. مهمی چیز-

 کرد. می پاک را بود نشسته لباسش رو که خاکی دختر داشت
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 خوشگلیه. لباس-

 .نیست خودم مال -

 دزدیدیش؟-

شبیه بستنی قیفی زعفرانی در حال  .آمد نمی او به کردن اخم. کرد نزدیک هم به را دختر، ابروهایش

 آب شدن می شد. 

 نیست. خودت مال میگی آخه-

 رییسمه. مال-

 می کنی. کار فروشی لباس حتما تو. آها-

 می پرسی! سوال چقدر-

 خونی لباس با شب وقت این تنها، دختر خوشگل و یه شی؟ کنجکاو داری حق که تویی فقط مگه-

 بدونم. دربارش رو چیزایی یه دارم حق. دنبالم افتاده

تفاوتی در صورت دختر دیده نشد. انگار این کلمه رو هر روز مثل سالم با شنیدن کلمه خوشگل، هیچ 

 و احوال پرسی می شنید و برایش هیچگونه تازگی ای نداشت. با لحن آرامی گفت:

 مدلم. من-

 می کنی؟ چیکار اینجا. آهان-

 آمد. می خسته نظر به دختر

 برم. باید دیگه-

 همکالمی با او را از دست بدهد. از دختر پرسید:نه. دنی نمی توانست به این راحتی فرصت حداقل 



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
29 

 

 نمیگی؟ اسمتو حداقل-

 

 به صرف چند نت موسیقی

 

 نمی. داشت تالشش را می کرد تا به روی خودش نیاورد اما کرد می مثل چی درد پایش قوزک

 .کند خداحافظی شد آماده و نیاورد ابرو به خم پس. کند جلوه ضعیف پسر، آن از پیش خواست

 .برم دیگه من-

 .منتظرتن حتما باشه.-

 .نه-

 داری؟ عجله اینقدر چرا پس-

 ...چون-

 همین به. کند سیر خودش دنیای در داشت دوست. باشد تنها می خواست که بود این دلیلش تنها

 وارد را غریبه او اینکه یا. بود شده دنیایش وارد ای غریبه اکنون اما. بود آمده نور میدان به خاطر

 که هباشد. غریب تنها نمی توانست دیگر که بود این مهم نداشت فرقی زیاد .بود کرده تنهاییش میدان

 .پرید افکارش میان به بود دنی اسمش

 .می ترسی ازم چون حتما-

 .باشم تنها می خوام فقط. نه-

 .نداشتم فضولی قصد. آهان-
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 نباید هم اول همان از .بود خودش تقصیر. بازداشت حرکت از را او پسر صدای اما افتاد راه به آینه

 کرد. می تماشا را او زدن گیتار حد از بیش

 کنم؟ مهمونت میشه-

 نه-

 چی؟ به می دونی مگه-

 .باشم تنها می خوام فقط. نیست مهم برام. نه-

 .بگم بهت بذار حداقل-

 .می داد دست از را صبرش داشت کم کم آینه

  ندارم. هم کردن بحث حوصله و داشتم بدی روز امروز. نه که گفتم-

 .بود رفته باال ناخواسته صدایش

 دکوبی بعد دوست پسرش محکم ماچ کردم و دخترو یه کافه تو داشتم؟ خوبی روز من می کنی فکر-

 و من شد مجبور رئیسم بعدشم. میکنه درد بدجور هنوزم. همونه مال میبینی؟ قرمزی رو این. فکم تو

 .کنه اخراج گروهمو

 .زد لبخندی ناخواسته آینه

 .بوده حقت حتما-

 .میده خط داره البد گفتم منم. می خورد منو چشاش با داشت دختره بوده؟ حقم-

 .میده خط داره طرف می کنید فکر می خنده روتون به یکی تا. پسراست شما ثابت مشکل-

  بودم. دختره با االن نبود پسره اگه اون. بود تابلو خیلی. داشت فرق این-
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 بود؟ چی اسمش-

  یادم نیست.. نمی دونم اِ-

 بودین؟ هم با االن میگی بعد نمی دونی اسمشم-

ها رابطه داشت را می آینه طوری این سوال را پرسید که انگار اسم نصف کسانی که در این مدت با آن

 مدتی بود که با کسی دوست نشده بود. شاید می خواست استراحتی به ذهن و بدنش بدهد. دانست. 

 .می شدیم ناآش خب-

 عجب-

 شده؟ چت تو-

 .نیست مهم-

البته شاید اصال کسی را پیدا نکرده بود که  .بزند حرف کسی با مشکالتش درباره نداشت خوش آینه

گوش شنوا داشته باشد. همه در گیر مزخرفات خودشان بودند و کسی اندازه گه هم برایش مهم نبود 

که دوستش چه مشکلی دارد و چه در سرش می گذرد. به این نتیجه رسیده بود که اگر هم مشکلی 

 ی چالش کند. دارد آن را در ذهن خودش نگه داشته و در حفره ا

 .الشخور مشاورهای اون به بدی پول نیست الزم مفتی. اونم کنی خالی ذهنتو حداقل می تونی خب-

 فقط. ادبی گیرشون چیزی یه تهش که پولته کیف تو فقط فکرشون. میدن گوش بهت می شینن فقط

یه عده شونم که فکرشون فقط داخل لباس آدمه و  .پولشاور می ذاشتن اسمشونو باید می بینن. پول

  که. ساکتی دنبال یه راهی ان که بپرن اون تو. هنوز

 گیر نده.  .بقیه مثل منم. داره مشکلی یه باالخره کی هر-
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نه. بگو  یا می کنی قبول نیست مهم برام هم اصال. کنم مهمونت می خوام همینجا. چیه می دونی-

 آهنگ مورد عالقت چیه.

 برا چی می خوای بدونی؟ -

 بگو-

ها را به خاطر نمی آورد. پس اسم اولین های زیادی بودند که آینه دوست داشت. اما خیلی از آنآهنگ

 آهنگی که به ذهنش آمد را گفت:

 پرفکت از اد شیرن.-

 بود افکار همین چرا هنوز آنجا ایستاده. در نمی دانست.. کرد نگاه اطرافش بسته های مغازه به آینه

 .نواخت می را آشنایی ملودی داشت و بود گرفته دست به را گیتارش. شنید را دنی گیتار صدای که

 دنی شروع به خواندن کرد: .شیرن اد از perfect اهنگ

I found a love for me 

 کردم پیدا رو   عشقم من

Oh darling, just dive right in and follow my lead 

 بیا من دنبال و بزن شیرجه عشق در فقط عزیزم،

Well, I found a girl, beautiful and sweet 

 ناز و زیبا ، کردم پیدا دختر یه من خب،

Oh, I never knew you were the someone waiting for me 

 بودی. منتظرم که همونی تو هرگز نمی دونستم من اوه،

'Cause we were just kids when we fell in love 

 شدیم. هم عاشق وقتی بودیم بچه فقط ما چون
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Not knowing what it was 

 .هست چی اون که نمی دونستیم

I will not give you up this time 

 نمی کنم. ناامید ایندفعه رو تو من

But darling, just kiss me slow, your heart is all I own 

 .دارم که چیزیه تنها قلبت ببوس، آروم منو فقط عزیزم، ولی

And in your eyes, you're holding mine 

 (کردی خودت مال) گرفتی( منو قلب) منو مال هم تو چشمات تو و

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms 

 .می رقصم تاریکی تو رو در آغوش گرفتم که تو حالی در من عزیزم،

Barefoot on the grass, listening to our favorite song 

 عالقمون. مورد آهنگ به دادن گوش درحال ، چمن روی پابرهنه

When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath 

  نجوا کردم بازدمم با همراه من شدی، کثیف که گفتی تو وقتی

But you heard it, darling, you look Perfect tonight 

 شدی بی نقص امشب تو عزیزم که شنیدی، اونو تو ولی

. میشد غرق دنیایش در و می بست را هایشچشم میزد، گیتار وقتی. صدای خش دار دنی زیبا بود 

 حرکت را هایشلب لبخندی دید، خواندن آواز حال در را او آینه  شب آن در بار دومین برای وقتی
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 روی امروز که زخمی که بودند ترکیبی مرحمی همانند نور میدان نورهای دنی و زیبای صدای. داد

 می رقصید: نور آن در گیتارش با و می خواند می داد. دنی التیام را بود خورده روحش

I have faith in what I see 

 دارم ایمان می بینم که چیزی به من

Now I know I have met an angel in person 

 می بینم آدم یه در قالب رو فرشته یه دارم می دونم االن

And she looks Perfect 

 می رسه به نظر بی نقص اون و

I don't deserve this 

 نیستم این الیق من

 لبخند. شد ثابت آینه صورت روی نگاهش. کرد باز را چشمانش گفت  را( فرشته)angel کلمه وقتی 

 ماا نواخت می را آهنگ ملودی. زد گیتار فقط و زد لبخند هم دنی بالفاصله چون بود مسری انگار آینه

 .خواند نمی چیزی

 یخصوص صورت به برایش کسی هیچوقت. گرفت او از ثانیه چند از پس را نگاهش آینه دنی، نگاه با

 هیچکدام می دید؛ اما را هاخواننده که بود رهایش معروف هایکنسرت در فقط. بود نخوانده آهنگ

 دنی. آرامش از سرشار اینجا و هیجان از بودند پر هاکنسرت. بودند. همچین حسی را به او هدیه نداده

روحی که آن را  .می کند دعوت مهمانی این به را روحش بود نگفته اما کند مهمان را او بود داده قول

خانه ای که در آن آرامش وجود داشت.  گم کرده بود و با این صدا انگار راه خانه را پیدا کرده بود.

 آرامشی که حس می کرد لیاقتش را ندارد. 
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 رقص در روشنایی

 

 ار درستی اهنگ. رساند اتمام به را آهنگش و کشید گیتار روی تارهای را انگشتانش بار آخرین برای

. ودب آمده آسمان از که ای فرشته. بود نقص بی ای فرشته همانند دختر آن شب، آن. بود کرده انتخاب

 داشت دوست .بود شده دیگر زمان هر از تر نورانی داشت، لب به که لبخندی با اکنون که ای فرشته

 هک آهنگی با پابرهنه و بکشد آغوش به را او. برقصد او با نورها همان زیر و بگیرد دست در را دستانش

البته شاید هم اون لقمه ای . کندهایش را به بوسه ای آهنگین مهمان برقصند و سپس لب می خواند

بزرگتر از دهان دنی بود. به مراتب با کالس تر و  جذاب تر از  دختر داخل کافه بود. اگر به خاطر او 

 به قول اد شیرن، لیاقت یک مشت خورده بود، برای بودن با این دختر، چه به سرش می آمد؟ شاید

 آورد: نداشت. صدای دختر، دنی را به خود را او با بودن

 آینه-

 چی؟-

 .است آینه اسمم-

 .خوشوقتم. جالبی اسم چه-

 را گیتارش و کشید عقب را دستش پس. نداد دست او با آینه اما برد جلو را دستش و زد لبخندی

 دختر با همان صدای نرمش گفت: .کرد تنظیم دوشش روی

 .مرسی-

 چی؟ واسه-
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 آهنگ. اون-

 .که نکردم کاری. آهان-

 .کرد آرومم-

 .می شنوم اینو خوشحالم-

 می کنی؟ برگزار هم کنسرت-

 .خنده زیر زد دنی

 می خونم یعنی می خوندم. اهنگ کافه یه تو. بابا نه من؟ کنسرت؟-

 .بیرون بدی آلبوم یه می تونی خوبه خیلی صدات نظرم به چرا؟-

 اهنگ. یه البته. کردم کارو این-

 خب؟-

  خریدنش. دیگه نفر چهار پنج فقط گروه، هاینوازنده و کافه صاحب جز-

 دنی به تلخی خندید. 

 .هاستگنده کله برای کنسرت،. ام راضی کارم از االنم. نیست مهم اما-

 :گفت لحظاتی از پس و رفت فرو فکر به اندکی آینه

 داشتی؟ اجرا شوها رمپ تو-

 .نه-

 .می کنم معرفیت لوییز به می خوای اگه-
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 لوییز؟-

های ضبط شده می اینکه خواننده قبلیمون از رهایش مهاجرت کرد، فقط آهنگبعد از . رییسم همون-

 کنی اجرا اهنگ یه براش اگه قیمت معقولی بهش بدی و  ها خیلی باال رفته اماذاریم. قیمت خواننده

 بیکاری. االن که هم تو .بیاد خوشش ازت ممکنه

 کرد قبول اینم کردن. شکایت به تهدید اما می اومد خوشش ازم آغاسی. شد حیف البته. آره خب-

 .کوبینم کورت مثل آغاسی می گفت. بزنن شکایتو قید هم اونا تا کنه اخراجم

 کیه؟ اون-

 دنی با تعجب گفت:

 نمی شناسیش؟-

 نه-

 خیلی. نرسید سالگی ۰۳ سن به هیچوقت که معروف طالیی مو همون. نیروانا گروه اصلی خواننده-

 .بود غمناک

 مرد؟ چطور-

 زد. کنار را بود آمده چشمش روی که مویی طره. رفت فرو فکر به کمی دنی

 .کرد شلیک خودش به تفنگ با-

 چرا؟ -

 نداریم. خبر آدما ذهن از ما میدونه؟ کی-
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 بکنی؟ خودت با کارو این نمی خوای که تو-

او جرقه ای از خوشحالی در دل دنی زده شد. دختری که دقایقی پیشی هیچ امیدی برای صحبت با 

نداشت اکنون به او کار در شوی خودش را پیشنهاد داده و نگران حال دنی بود. نیمچه لبخندی زد و 

 گفت:

 .ندارم تفنگشو بابا نه من؟-

 داشتی این کارو می کردی؟ اگه یعنی-

 .می گفتی لوییز از داشتی. نه-

 .هست مشکلی یه فقط. آره. آهان-

 چی؟-

 حرف باهاش تو درباره می تونم موقع اون بده راه دوباره خودمو اگه. اوردم باال گندی یه امشب من-

 .باشی دوبارم ورود بلیط تو شاید یا..یا بزنم

 .ببخشه رو تو تا کنی رو منو یعنی همم-

 .زد برقی آینه چشمان

 .شاید-

 .دردسر تو بیفتی بیشتر و نیاد خوشش ازم می ترسم-

 شرقی؟ ستاره تاالر به بیای می تونی نزدیک غروب، فردا. میاد خوشش مطمئنم-

 بیارم؟ دوستامم. می تونم اره-

 .خسته م خیلی. برم باید واقعا دیگه من. بیار اره-
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 باشم؟ داشته شمارتو میشه-

 چی؟ برای-

 .کنیم هماهنگ و بزنم زنگ بهت فردا تا-

 .باشه. آهان..-

دنی، می  آینه،  شدن نزدیک با. در گوشی اش سیو کرد را اش شماره و گرفت را دنی موبایل آینه

 نآ و بود نسکافه عاشق دنی. کند حس را امد می بیرون آینه موهای از که ای نسکافه رایحه توانست

 آن دختر خواستنی تر از چیزی بود که تصورش را می کرد.  .کرد می مدهوش را او رایحه

 .داد پس او به دوباره را موبایل آینه

 .می بینمت فردا-

 .زد لبخندی دنی

 .فردا تا-

 از سپس کرد و تماشا لحظاتی را دختر شدن دور لب، بر لبخندی با میشد. دنی دور آنجا از داشت آینه

 افتاد. راه به مقابل سمت
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 میان پرده

 ویستا 

 

 اب مقابله قدرت نیز دفترش در موجود گازی کولر حتی. کرد پاک را اش پیشانی روی عرق ساعد، با

 هندسی اشکال و بود شده طراحی ذوذنقه شکل به دفترش. نداشت را رهایش گرم روزهای گرمای

 الساقین متساوی و االضالع متساوی های مثلث. بودند کرده طراحی دیوار روی مثلث شکل به زیادی

 از عکس قاب چند و کردند می خودنمایی رنگ طوسی دیوار روی زمردی و زرشکی های رنگ به

 ودب نکرده فرصت ویستا هنوز هفته چند دو این در که بود کرده خوش جا دیوار روی نیز قبلی شهردار

 به زیادی شباهت  که قبلی شهردار. انداخت قاب به نگاهی اش عسلی هایچشم با. بردارد را قاب آن

 و او از را دلچسبی نچندان عکس لذت اوج در عکاس و بود شده وحشی گاوی سوار داشت خوک

 . بود کرده شکار زردش های دندان

 ،کشور نخست وزیر معاون ورود تا ای دقیقه چند هنوز. رفت قاب سمت به و شد بلند جایش از ویستا

 و ایستاد قاب روبروی. کند استفاده مفید کاری برای فرصت این از توانست می و داشت فرصت

. بودند باز زور به خوابی کم دلیل به چشمانش. دید آن ی شیشه داخل را خودش صورت انعکاس

. ایدبی نظر به همیشه از تر الغر شکلش، مثلثی صورت تا بود بسته پشت از را رنگش ای قهوه موهای

 سال چند تصویر از را او رنگی که به تن داشت، پیراهن چهارخانه و شلواری پارچه ای سرمه ای

 . بود کرده متمایز پیشش

 شهر رهایش شاید. باشد دیگری کس هر از تر محکم باید رهایش در شدن شهردار برای دانست می

. بود پرداخته را آن ویستا که داشت بهایی درخشیدن، و آزادی آوردن بدست اما بود نور و آزادی

 اش پسرانه نسبتا صدای با و زد را عکس قاب آوردن بیرون قید ویستا. رسید گوش به در صدای

 :گفت
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  بفرمایید-

پیراهن آستین  که متوسط قد با مردی. شد باز آرامی به بود شده ساخته ماهون چوب که از دفتر در

 ای فرچه سیبیل. شد اتاق وارد بود زده شانه طرف یک به را موهایش و داشت تن به مشکی بلند

. ودب گذاشته اش عقابی بینی روی باید که جایی از جلوتر را اش مربعی عینک و داشت لب بر شکلی

 را وزیر نخست آور پیام حکم بیشتر زمانه، کشور داخلی امورمعاون اول نخست وزیر و وزیر  بارُخ،

 مجلس نمایندگان و بود شده حذف زمانه در جمهوری ریاست پست که میشد سالی چند. داشت

 وزیر نخست عنوان به را منتخب فردی بود، شده تایید صالحیتشان که فردی چند بین از خواص،

 مجلس رای با که بود رهایش جمهور رئیس چندین ناکارامدی موضوع این دلیل. کردند می انتخاب

 ها بعضی حتی. بود رفته سوال زیر عوام هویت مجلس و اعتبار اکنون و بودند شده انتخاب عوام

 . بود شده پایتخت در اعتراضاتی باعث موضوع این و دادند می را مجلس این شدن منحل احتمال

 زا انگار که صدایی با و کرد پاک را اش پیشانی روی عرق داشت دست در که سیاهی دستمال با بارخ

 : گفت ویستا به رو آمد می بیرون حلقش ته

 . خوشوقتم مالقاتت از. شهردار خانم سالم-

 : گفت و زد رمقی کم لبخند ویستا

 . بشینین بفرمایین. همچنین-

 به یکی. بودند گرفته قرار اتاق در شهردار کار میز از جلوتر کمی و هم روی به رو نفره سه مبل دو

 . زمردی مبل روی ویستا و نشست زرشکی مبل روی بارخ. زمردی دیگری و زرشکی رنگ

 . باشه گذشته خوش بهتون سفر امیدوارم-

 :گفت کرد می پاک را اش پیشانی عرق مرتب که بارخ

 بهتون سالم رسوندن. وزیر جناب نخست. بود خوب بله-
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 .شده اعتراضاتی و اومده پیش پایتخت تو مشکالتی شنیدم-

 تونستیم زود خوشبختانه. دادن می شعار و خواص مجلس درِ بودن ریخته عده یه. نبود خاصی چیز-

 کنیم جورش و جمع

 .شنیدم هم ای دیگه چیزای من-

 چی؟ مثل-

 . حرفا این و کودتا احتمال مثل-

 : گفت و کرد ریختی بی خنده بارخ

 می زنن عوام مجلس نمایندگان که حرفاییه همش اینا. شهردار خانم هوان باد حرفا این باش مطمئن-

 .پیچیده جا همه عوام مجلس شدن منحل خبر. بترسونن رو خواص مجلس نمایندگان تا

 .جریانم در بله-

 بی مآد مشت یه. نمیشم ناراحت که یکی من بیفته اتفاق این اگه حقیقتش اما بمونه خودمون بین-

 شما و من مالیات پول و میکنن بازی قل دو قل یه نشستن مجلس اون داخل دهاتی و سواد بی و مغز

 تصویب ملت برای دوزاری قانونای نمیده، بهشون همخوابی اجازه زنشون وقتی و می زننن جیب به رو

 اکثرا هانماینده این چون چرا؟ می دونین. بود احمقانه مجلس این تاسیسش بدو همون از. کنن می

 اینا زا عده یه حاال. نباشن ملی امنیت علیه تهدیدی که میان مجلس به کسانی عموما و میشن گلچین

 زدنشون، زور این نتیجه اما خواص مجلس به ببریمشون تا بدن نشون خودشونو و بزنن زور خوان می

 چند این تو کشور وضعیت تو وضوح به اینو میشه نیست من حرف این. کشوره همه کردن ای قهوه

 مجلس دیگه طرف از. کنن پرواز ما سر رو می خوان حاال و دادیم پر و بال بهشون خودمون. دید دهه

 دو. اونجان هایی مخ چه می دونی بهتر که شما. میدن تشکیل کشور سوادهای با تموم رو خواص
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 طورچ رهایش تو اوضاع. بگذریم. حالیشونه عوامیا از بیشتر خیلی قطعا و بردن نوبل جایزه نفرشون

  میره؟ پیش

 . بینین می خودتون که رو گرما شرایط. دادم شرح رو اوضاع فرستادم براتون که ایمیلی تو-

 :گفت کالفگی با کرد می پاک را اش پیشانی عرق بار یک ثانیه چند هر که بارخ

 می روش خاصی تاکید وزیر نخست برای گزارشم تو قطعا و موافقم باهاتون کامال رو این مورد بله-

 .بده تغییر هم باز رو کاری ساعت تا کنم

 ...که دوم اون مورد و-

 .پرید ویستا های حرف داخل به ای مقدمه هیچ بدون بارخ

 .نیست ممکن کاری همچین شهردار، خانم ببین. اینجام که مورده همون برای من و -

 :گفت قبلی لحن همان با اما کشید هم در چهره ویستا

 چرا؟-

 دهتهدی نظرشون به. بیفته اتفاقی همچین خواد نمی دلشون خواص مجلس نه و وزیر نخست نه چون-

 .ملی امنیت علیه

 ملیه؟ امنیت علیه تهدیدی چه سیاسی علوم دانشکده ساخت نمی فهمم، من-

 که شنیدی هم حرفو این حتما. خوندی سیاست درس خودت شما. شهردار خانم می کنم تعجب-

 ردهک تحصیل نفر صد چند خوایم نمی ما همینه؛ هم اینجا. موفقن حکومت یه کلید نآاگاه مردم میگن

 .ننک عملی رو می زنی حرف ازش که کودتایی اون فردا پس که باشیم داشته رهایش تو سیاسی علوم

 .داریم شاهان و پایتخت تو رو دانشکده همین االن اما-
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 ممی خوای که هستن همونایی میشن تدریس که کتبی. شدست کنترل شاهان و پایتخت دانشکده-

 هک کتابایی لیست خود شما میشن؟ راضی کتابا همون به دانشجوها میکنی فکر. رهایشه اینجا اما

 وزیر نخست. شهردار خانم نیست ممکن چیزی همچین دیدی؟ رو بشن تدریس دادی پیشنهاد

 .نداره هم بحثی راه هیچ متاسفانه و مخالفه موضوع این با شدیدا

 هر می تونه موبایلش گوشی با کسی هر که هستیم عصری تو االن. کرد محدود نمیشه علمو اما-

 . بخونه رو می خواد که کتابی هر. بیاره بدست بخوادو که اطالعاتی

می  کجا به بخونن اگه می خونن؟ رو چیزایی همچین کشور این تو نفر چند اما. موافقم شما با درسته-

 هباش نداشته حوصله کسی اصال که کردیم فراهم رو سرگرمی اسباب اینقدر رهایش همین تو رسن؟

 چون کنن؟ زندگی توش تا می کنن تحمل رهایشو گرما و گرونی چی برای مردم. بره چیزا این سراغ

 رپ شهر یه. ناراحتن شهراشون وضعیت از که کسانی برای امیدیه رهایش. برسن آرزوهاشون به آزادن

 علوم دانشکده یه آرزوها شهر کن حساب شما حاال.نیافته دست آرزوهای از پر و نور از پر لذت، از

 و حکومتن مخالفای درصدشون نود میان؟ دانشگاه اون به کسانی چه نظرت به. باشه داشته سیاسی

 هستی؟ حرفم متوجه. می کنیم مسلحشون خودمون دستای با اینطور

 تاسیس دانشکده این خوام می رهایش شهردار عنوان به من. می ترسن زیادی وزیر نخست نظرم به-

 . باشه شهر این از بخشی می خوام. شه

 با .آورد بیرون جیبش از دیگری دستمال و گذاشت کناری را بود شده عرق خیس که دستمالش بارخ،

 :گفت ویستا به رو لحن همان

 تو که چیزی اون از اختیارات این کن باور و شهرداره یه حد در هم اختیاراتت. شهرداری یه شما-

 یچه که میگم بهت جا همین و نیست شما با دانشکده تاسیس اجازه. کمتره مراتب به خوندی کتابا

 جدید پارکای. بدی جدید تفریحی لوازم درخواست می تونی. کنی تاسیس اونو که نداره وجود راهی
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 ماا می کنیم ازتون حمایت کامال بلکه نیستیم مخالف نتنها. بدین ترتیب رو هاکنسرت انواع. بسازی

 . شهردار خانم متاسفم سیاسی؟ علوم دانشکده

 اهمیت کرد می فکر که آنقدری مقامش. کرد می احساس اش سینه روی را بزرگ سنگی فشار ویستا

 در اختیاراتش بود آمده نامه آیین در برخالف چیزی که و بود زمانه شهردار هشت از یکی او. نداشت

 :گفت بارخ .کرد مشابهی کار ویستا نیز. شد بلند جایش از بارخ. بود صفر سیاسی امور

 ای دیگه خواسته هر اگه. کنم بررسی رو اونجا اوضاع تا میرم هوداد به اینجا از. برم باید دیگه من

 . شهردار خانم بفرست برام ایمیل صورت به داشتی

ویستا . بست سرش را پشت دفتر در و شد دور آنجا از بارخ. داد تکان موافقت نشان به سری ویستا

  .بود گاوسواری حال در که شهرداری. کرد نگاه سابق شهردار عکس قاب تنها به

  



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
46 

 

 شب دوم 

 مرگ از پیش مرگ،

 

 مرده باشه؟ بمیره، اینکه از قبل نفر یه که کردی حس حاال تا-

 دنی گفت:

 چی؟ یعنی -

 آینه نفسی کشید و گفت:

 فرقی نکنه. هیچ هم نباشه اونجا اگه اما بکشه نفس بره، راه. باشه کنارت مثال-

 .نه-

 باهاش خونه تو که بود روح یه انگار. من نه می داد اهمیت مامانم به نه دیگه. بود آدمی همچین ستار-

 .بود گرفته افسردگی. کردیم می زندگی

واند دوستی شود که بتتنها یک روز کافی بود تا غریبه ای که آینه دیشب مالقات کرده بود تبدیل به 

راحت با او صحبت کند. شاید به خاطر روراست بودن دنی بود. شاید به خاطر آرامشی که کنارش 

ها در زندگی اش گم شده بود. به هر دلیل دوست بدست می آورد و شاید به خاطر تازگی ای که مدت

رای لوییز اجرا کردند. داشت بیشتر با دنی صحبت کند. غروب آن روز  دنی و دوستانش آهنگی را ب

ها خوشش آمد و با دنی سر دستمزدی معقول به توافق رسید. شاید او نیز لوییز از آهنگ و اجرای آن

دنبال تازگی بود و می خواست حرکتی نو در شو اش انجام دهد. لوییز به اتفاق دیشب هیچ اشاره ای 

آینه نیز از این موضوع خوشحال بود.دنی نکرد و طوری با آینه رفتار کرد که انگار اتفاقی نیفتاده. 

 گفت:

 بود؟ همین اول از-
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 وت غیرت کم یه. بود خوب باز اما باشه دنیا ناپدری بهترین که نبود طوری به مرور اینطور شد.. نه-

 ..بعدش اما کنم کار جایی هر برم نمی ذاشت. بود مونده وجودش

 بازگو را هاآن راحتی به نمی توانست و نبود راحت برایش خاطرات آن یادآوری. کرد مکث کمی آینه

 جز که روح بی و کوچک شهری. کند فراموش همیشه برای داشت دوست را کیهان در زندگی .کند

 برای را اش لحظه هر که ای کینه هایآدم از پر شهری. نمیشد پیدا آنجا در دیگری چیز کوه، و درد

 .دادند نمی مثبت جواب رحم، کلمه دعوت به هیچگاه انگار و شمردند می غنیمت هم از استفاده سو

 ره و کند فرار کیهان از شد باعث که بود دالیلی از یکی و نداشت بقیه با فرقی هم ستار اواخر این

 گفت: دنی .بازنگردد آنجا به تا بخرد جان به را گرمایی

 خوبه؟ حالت -

 سخته. دربارش زدن حرف فقط. آره-

 بگیرم؟ برات چیزی می خوای-

 دیگه از کوره در میره.  بار این. کنم خراب لوییزو لباس نمی خوام نه-

 .مهمتری خودت-

 مانده دلش در هاسال که هاییحرف تا است آماده کرد حس لحظه چند از .اما بعد.نگفت چیزی آینه

 :بیاورد زبان به را بود

 صاحب هرز چشای جلو بودم مجبور. نبود خیالش عین شدم، پیشخدمت رستوران اون تو رفتم وقتی

 ستد بهم یکی اگه می کردم. سکوت باید می کردن اذیتم اگه. بپوشم تنگ لباس مشتریاش و اونجا

 هب روز یه عوضی اون..کافه صاحب...کافه صاحب. نمی گفتم چیزی و بودم ساکت باید کرد می درازی

 که چی؟ خب گرفته. گفتم رو تو مشتریا از یکی که چشم گفت هم
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 گنده لپو دنبال مگه کنه. گفت گم گورشو بگو افتاد گفتم دوزاریم اونجا میده. تازه خوبی پول گفت

 ستار واکنش و قضیه رو تعریف کردم. می دونی خونه رفتم شبش .می گرفتم آتیش نیستی؟ داشتم

 میده؟ چقدر بود؟ گفت چی

 هب اما بود گرفنه اندکی صدایش و لرزید می کمی آینه دستان. داد تکان تاسف نشان به سری دنی

 داد: ادامه هایشحرف

 حسم همونجا داشتم بهش پدری حس ذره یه اگه شرف؟ بی حد این تا غیرت؟ بی حد این تا یعنی

 دوست داشتم فقط. کنم تحملش نمی خواستم دیگه. نموندم اونجا دیگه .کشتش آشغال اون. مرد

  نباشه. توش کوهی هیچ که جایی. نشناسه منو که کسی جایی برم. بیرون بزنم

اسیر کرده و اکنون به  ذهنش در را هاحرف این که هاستقرن کرد می حس. کشید عمیقی نفس آینه

و سعی می کرد  بود ساکت دنیها اجازه داده بود کمی از طعم هوای بیرون اردوگاه را بچشند. آن

 همانطور که قول داده بود شنونده خوبی باشد. آینه گفت:

اونجاست که ممکنه هر کاری ازش سربزنه. نمی  .میاره کم بعد به جایی یه از آدم دنی، دونی می

خواستم خودمو بکشم. می خواستم خودمو از نو بسازم. این شد که به رهایش اومدم. اومدم اینجا تا 

ها بمونه. دنبال رویام باشم. به چیزی که می خوام برسم و بذارم گذشته م همونجا پشت کوه

هم خوش می گذره. همون چیزیه که می خوام. کسی نیست که بخواد منو به این و اون اینجا..اینجا به

 ب خودمه. بفروشه اگه کاری می کنم به انتخا

آینه دیگر ادامه نداد. نمی خواست که دنی به چشم کسی او را ببیند که دوستان زیادی داشته. البته 

ی آینه مهم بود که دنی چه فکری در مورد روابط او بکند؟ شاید خودش درک می کرد. اصال چرا برا

او حرف نمی زد. ها بود که مردی به خاطر زدن مخش یا خوابیدن با آینه با شاید چون بعد از مدت

شاید دنی در نهایت همین خیال را داشت اما فعال برایش مهم نبود. در حال حاضر تنها چیزی که 

وده ای بی ادعا بود. شنونده ای که چیزی از او نمی خواست و اهمیتی داشت این بود که دنی شن
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همچین چیزی در زندگی آینه نایاب بود. چند لحظه سکوت حاکم شد.دوست داشت بحث را عوض 

کند. به چشمان دنی نگاهی انداخت که به ظاهر آرام بودند اما احساس می کرد، چیزی ترسناک تر از 

 آینه گفت:هاست. آرامش، پشت آن

س می کنم یه چیزی داره اذیتت میکنه. یه چیزی داره از درون تو رو می خوره. نمی دونم چی اما ح-

 می تونم حسش کنم. 

 

 از من بهتران

 

از اینکه آینه زود با او صمیمی شده بود تعجب نمی کرد. همیشه شنونده خوبی . بود تعجب اندکی دنی

هایشان گوش می داد تا داشتند. معموال به حرفبود و از آن خصوصیاتش بود که دخترها دوست 

موضوع ترانه بعدی ای که می نوشت را پیدا کند. هر چند چندین بار با ناکامی مواجه شده بود. کسی 

ری ایده بکپیدا نمیشد که به دنی موضوع و قصه ای دلپذیر بدهد اما انگار قضیه آینه فرق می کرد، 

 به اسم سفیدپوش، اما باید بیشتر او را می شناخت.  داشت، شاید بعدها ترانه ای می نوشت

چیزی که باعث تعجب دنی شد، سوال آینه بود. هیچکدام از دخترانی که با او دوست می شدند یا او 

گُه هم برایشان هایشان گوش می داد، هرگز در مورد او سوالی نپرسیده بودند. انگار اندازه به صحبت

گیرشان  شنونده ای مفتی و دوست پسری خوش صدا .یا ناراحتمهم نبود که دنی خوشحال هست 

آمده بود و همین برایشان کافی بود. پس از مدتی هم که دیگر حرفی ته دلشان باقی نمی ماند و خالی 

می شدند، دنبال نفر دیگری می رفتند تا با او عشق و حال کنند، دلشان بشکند و دنی دیگری از راه 

 کند. ها را آرام برسد تا آن

این چرخه بی پایان، ادامه داشت و البته دنی نیز سود خودش را می برد، هرچند این روابط کوتاه 

ها فاصله داشت. اکنون مدت، ذهنش را حسابی به هم ریخته بودند و با ثبات و آرامش ذهنی، سال

 موضوع ینا تر نیزپیش کمی بیشتر از قبل به این فکر افتاد که تمام روابطش یک طرفه بوده اند. البته



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
50 

 

 میشد، ناراحت چیزی از اگر. آمده کنار که کرد می فکر شاید یا بود آمده کنار آن با و فهمیده را

که ناراحتی دنی به یک ورش  نبود کسی چون. کرد می دفن روحش در ای چاله در را اش ناراحتی

یکی دو بار امتحان کرده بود و امید داشت که شاید کسی او را درک کند اما در نهایت به این  .باشد

 ناخواسته های او به یک ورش باشد. اما این بار نتیجه رسیده بود که واقعا کسی نیست که غم و غصه

 کرد: صحبت به شروع و شدند باز هم از هایشلب

 می کنن. فرار ازم دارن همه می کنم حس گاهی نمی دونم-

 داری؟ حسی اینطور چرا-

 دم گیتاریست یه منو. همونه باز باشم جدی می خوام هرچقدرم. گیرن نمی جدی منو چون شاید-

 یه از کافیه باهامن که رفیقم تا دو همین حتی شده. ساخته هاکافه تو خوندن برای که می بینن دستی

 ونواسمش. برسن اونا به تا می کنن رد منو پیشنهادای راحت خیلی. باشن داشته پیشنهاد دیگه جای

 روزه هی که اون اسگلی از. میشن شاملشون نیستم من که کسایی همه تقریبا. بهترون من از گذاشتم

 منمی گ بهترم. خیلیا از می دونم.. خوبه کارم من..من. بشناسی که کی هر تا دستش گرفته گیتار

 من از اونا از عده یه شاید. حداقلشه این بذارن. احترام بهم دارم دوست اما دنیام گیتاریست بهترین

می  همیشه. می ذارن بقیه برای که همونطور بذارن وقت برام دارم دوست. دارم هویتی منم اما بهترن

 میکنن. فرار ازش که کسی نه قائلن ارزش براش بقیه که باشم دوستی اون خواستم

 شدی. فرارشون باعث خودت شاید-

 من؟-

 .باشه اینطور هم اونا اخالق که کردی رفتار طوری شاید. آره-

 وقتی از خصوصا. هستن و بودن زندگیم تو کمی آدمای کال. بگیرم گرم بقیه با که نیستم آدمی من -

 تنهام. خیلی میکنم راستش حس. نمی کنن رفتار خوب باهام هم همونا. اومدم رهایش به که
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خواست بیشتر از این خود را آسیب پذیر نشان دهد. حتی لحظاتی برای دنی اندک صبر کرد. نمی 

ها خود را سرزنش کرد. حاال آینه فکر می کرد که او آدم تنها و  مطرودیست که کسی گفتن آن حرف

حوصله با او بودن را ندارد. کسی که همه را فراری می دهد. حتما او نیز به زودی از او دور میشد. 

 به خود آورد: صدای آینه او را

 می کنم. می دونم تنهایی چطوریه. درک-

 دنی بالفاصله جواب داد:

 داری. کنارت رو بقیه و لوییز خوبه باز تو-

 جونیمن؟ جون دوستای اینا می کنی فکر-

 نگفت. چیزی دنی

 چهی به. شه خراب اجرام تا بزنه زیرآبمو یکیشون لحظه هر می ترسم. ندارم اعتماد هیچکدوم به. نه-

 نهبز ای ضربه بهت کسی اگه که اینه تنهایی خوبی. بکنم کارو این که ندارم قصد و ندادم رو کدوم

 .نمی خوری رودست و نمیشی غافلگیر

 میدی. فراری رو همه داری می کنی فکر که اینه هم بدیش-

 گور باباشون. .ندارن لیاقتتو حتما. کنن فرار بذار. بهتر-

 نمی دونم-

 .رفتنشگ یاد به کنی شروع کم کم بهتره هم تو. بیام کنار تنهاییم با گرفتم یاد من. بدونی بهتره -

 را کسی دانست می که بود این حداقلش. داشت را خودش عالم هم تنهایی. بود آینه با حق شاید

 ،کرد سقوط پل رهایی لبه از وقتی. کند خوش دل او به که نیست کسی که دانست می حداقل. ندارد

 آینه با لحن آرامتری گفت: .بیاید پُل باالی به خودش تالش با باید و بگیرد را دستش که نیست کسی
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 بگم بهت رو چیزی یه باید-

 لرزشی را در صدای آینه حس کرد. 

 چی؟-

 وشت یه سم ضعیف گرفته، خونم از که آزمایشی گفت. رفتم نتیجه آزمایشمو نشون دکتر بدم امروز-

 بوده

 یکی چیز خورت کرده؟ یعنی-

  .آره-

 کی؟-

 اون. نیومده سرت بدتری بالی همین برای احتماال تو نوشیدنی مخلوطش کردن. گفت. دونم نمی-

 .باشه اون خاطر به می تونه خوردم. فقط دلستر لیوان یه فقط شب،

 گرفتی؟ کجا از-

 .همیشه مثل. بود میزم رو-

 میاره؟ برات کی همیشه خب-

 مهسا.. اینجا پیشخدمت-

 پرسیدی؟ ازش چیزی-

 .گرفته فروشگاه از اونو همیشه مثل که می خورد قسم اما اره-

 .ریخته سم دلستر تو نفر یه حواست نبوده، لیوانو رو میز گذاشته و تو وقتی شاید-
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 دونم نمی-

عجیبه که از سم ضعیف شده استفاده کرده. اگه قصد جونتو داشته ناشی بوده و اگه نه، یه نقشه  -

 شاید بازم یه کاری ازش سر بزنه. . باشی مراقب خیلی دیگه ای داره. باید

 . کاش یه سم واقعی بود که منو راحت می کرد. دنمی دونم. شای -

  .بیخیال-

 ؟چی که موندم زنده االن. جدی میگم-

 کنی. زندگی رویات تو تا-

. روزمرگی شده االن اما آره. اول سال آره. دوم ماه. آره اول ماه یه رویاست؟ این...بابا. رویا کن ولمون-

 فلش. وسک رو برو بپوش، مواد بزن، لباس. .رختکن بیا. کنم تکرارش روز هر باید که تکراریه برنامه یه

  داره. ادامه ابد تا کار این. دیگه لباس یه. برگرد. بزن لبخند. مشتریا خبرنگارا و چهره. هادوربین

 بیرون؟ نمیای اینجا از چرا خب-

 .می ترسم چون-

 چی؟ از-

 رده،ک خسته منو عالقم مورد کار وقتی اینکه از. شم بلند نتونم دیگه اینکه از. بشم خرد اینکه از-

 درد به شاید. نمی کنه راضیم هیچی که ام روانی آدم یه من. میارن من سر بالیی چه دیگه شغالی

 .می خورم مشتریای واموندش اون و وامونده رستوران همون

 .ایناست از بیشتر لیاقتت. نیست اینطور اصال-
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وسط. خیلی حال به هم  کشیدم خودمو من بعد می زدی حرف داشتی تو. بیخیال اصال. نیست نه -

 زنم.

  .مهمتره تو مشکل. نداره اشکال-

 که هاییاهنگ اون که کن هماهنگ گروهت با لطفا دنی،. میشه شروع شو دیگه ربع یه هابچه-

 بزنید. کردمو انتخاب

هایی که روی بود هر چند با عمل آمده ساله صاحب شو که کنارشان 05صدای لوییز بود زن حدودا 

 که بود پوشیده رنگی مشکی لباس صورتش انجام داده بود، سنش، کمتر از این حرفا به نظر می آمد.

 ودب کرده جمع سرش پشت را موهایش. بود شده ترسیم زانویش باالی تا شانه شاهینی سفید از طرح

های درشت مروارید روی گردنش گردنبندی بزرگ از با دانه .بود خورده را صورتش غلیظی آرایش و

 کرد و آینه به رو لوییز. شد بلند جایش از و داد تکان تفهمیم نشانه به را سرش دیده میشد. دنی

 گفت:

 مشکلی که نداری؟ سرگیجه ای چیزی؟. شو آماده زودتر هم تو-

 راحت. خیالت نه-

میره و  آبروم زمین، کف بیفتی و بیاری باال خون قبل دفعه مثل اگه. آینه نیست راحت خیالم راستش-

 باید درِ این شو رو تخته کنم. 

 و گفت:ایستاد  ای لحظه میشد دور داشت که دنی

 کردن. چیز خورش-

 برد و گفت: باال را ابرویش یک لوییز

 چی؟-
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 ریختن. سم دلسترش تو-

 لوییز که سیل تعجب به صورتش هجوم آورده بود گفت:

 آینه؟ نگفتی بهم چیزی چرا پس-

 شد و گفت: بلند جایش از آینه

 کنم. نگرانت خواستم نمی-

 بشم؟ نگران نباید نظرت به. کرده چیزخور مدلمو که هست من شوی تو یکی میگی-

 می گفتم. بهت برنامه از بعد. ببخش-

 .نشست زمین روی لوییز

 :گفت آینه

 .کنیم فکر بهش می تونیم بعدش امشبه شو مهم االن لوییز شو بلند-

 مشکوکی؟ کی کرده؟ به کارو این ای هرزه کدوم کرده؟ کارو این کی آخه-

 

 رمپ شو

 

 وهاش رمپ در او رقیب تنها. دانست می هم شاید یا باشد مشکوک کسی چه به باید دانست نمی آینه

نیا تا سو نمی دانست اما سونیا بود که با وجود آینه نمی توانست مدل اصلی لوییز باشد.. بود سونیا

می  شاید. افتاد شو رمپ شب در سونیا هاینگاه یاد. این حد هم می تواند خود را پست کند یا نه

 هک بود ناراحت این از هایشنگاه با شاید. زمین خوردنش است منتظر که بگوید هایشنگاه با خواست
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شده و از کاری که انجام  پشیمان که بود کسی هاینگاه شاید سمی واقعی در دلستر آینه نریخته. چرا

 داشت دلیلی چه. ندید آنجا را سونیا آمد هوش به بیمارستان در وقتی داده بود، واهمه داشت. حتی

 لحا این بودند؟ با آنجا ها مدل تمام تقریبا که حالی در بود آن هم نیامده بیمارستان به همراهش که

 .نگوید لوییز به چیزی نشده بود، مطمئن کامال وقتی که تا بود بهتر شاید

 نه-

 .شد بلند لوییز که کماکان در دریای نگرانی دست و پا میزد، به زحمت جایش

 شه، ازب اینجا به پلیس پای. نگو چیزی پلیس به فعال. بوده کی کار فهمممی . بده وقت بهم روز چند-

 باشه؟. میشه درست دردسر برامون

 ازب دنبال و بود کاسب یک هم او حال هر به. است نگران حد این تا چرا لوییز که بود فهمیده آینه تازه

کافی  .داشت می نگه را اش باید کاسبی  لوییز اما می رفتند و آمدند می هامدل. اش مغازه داشتن نگه

بود پلیسی به جز آن پلیس همیشگی )که هر ماهه مبلغی به عنوان کادو به او می داد( سر وکله اش 

در شو لوییز پیدا شود. کافی بود موادهایی که در شو رد و بدل میشد را کشف کند تا کاسبی لوییز به 

 مشکل بخورد.

 باشه-

 .میدم قول بهت. میکنم پیداش خودم نکن شک. آفرین-

 پدری و شید که جایی. رفت اجرایش محل سمت به هم او که دید را دنی آینه،. شد دور آنجا از لوییز

 .دهد انجام صورتش روی را هاکاری ریزه نادیا، آخرین تا رفت آرایش اتاق سمت به آینه. بودند آنجا

کمی پودر رُز سفید با خود داشت تا پیش از اجرا ذهنش  البته قبل از آن باید ذهنش را آماده می کرد.

آرام شود. از  مواد مخدر نچندان قوی به حساب می آمد اما در این یک سال، آینه هر بار مجبور به 

باال بردن دُز آن می شد تا تاثیرش را روی او از دست ندهد. هر دفعه به خود قول می داد که دفعه بعد 
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بگذار اما پیش از اجرا  کنترل اضطراب برایش سخت میشد. هر دفعه انگار کشیدن رز سفید را کنار 

اولین بار بود که روی سکو می رفت. رز سفید او را آرام می کرد. بزرگترین خاصیت این گل هم همین 

بود. آینه ناخواسته به آن معتاد شده بود و عمال بدون آن نمی توانست روی سکو برود یا در 

رکت کند اما در تالش بود که دز آن را کمتر کند و کم کم این اعتیاد را کنار مهم ش هایمهمانی

 بگذارد.

 آورده در سیاه رنگ به را طرفش دو که بود باریکی راهروی. شد اتاق آرایش به منتهی راهروی وارد

 صدای که بود راهرو هایوسط تقریبا. کرد می روشن را راهرو بود، آنجا که المپی رنگ قرمز نور. بودند

 خاموش رنگ قرمز چراغ همزمان اما برگرداند را سرش را شنید. بالفاصله سرش پشت در شدن بسته

 .شد

 را هاییقدم صدای. شد خشک دهنش ای لحظه برای. کرد می حرکت آینه بدن روی مار مثل ترس،

 حرکت جلو به رو دیوار گرفتن با کرد سعی و برگرداند را سرش. آمدند می سمتش به که می شنید

 نیدش و گرفت سرعت اندکی. ببینند را پایش جلوی توانست نمی که بود تاریک به قدری آنجا. کند

می  حاال آینه. کرد روشن را موبایلش قوه چراغ غریبه. آید می دنبالش به سریعتر هم غریبه که

 تپش به آینه. دویید می هم غریبه. دویید می در سمت به داشت. ببینید را راهرو انتهای درِ توانست

 فاصله در با متری چند هنوز .دارد فاصله او با قدم چند غریبه که می دانست اما نکرد نگاه هم سرش

 می شنید. را غریبه های نفس صدای. داشت

 او.  با قدم چند غریبه و داشت فاصله در دستگیره با قدم چند

  داد. فشار را آن گرفت و را در دستگیره باالخره

 .نشد باز

 را او و کشید را موهایش محکم غریبه نشد. باز اما کرد سعی دوباره. بلعید را قلبش ضربان وحشت،

 فریاد زد: .ببیند را غریبه صورت توانست نمی هنوز. کشید ترس از جیغی آینه .انداخت زمین روی

 کنید. کمکم..کمک
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 یادفر آینه. می کشید سالن موزاییکی سطح روی را آینه داشت و بود گرفته محکم را موهایش غریبه

 خوردن همبه  صدای. رسید سالن انتهای به غریبه .بیاید کمکش به که نبود آنجا کسی اما می کشید

 را موهای آینه. نبود بدهکار غریبه گوش اما میزد فریاد آینه. میشد شنیده دستانش در ای قیچی

 آن و گذاشت آینه صورت روی را پایش کف غریبه اما کند فرار تا زد پا و دست آینه .کرد جمع محکم

 می گریه داشت آینه چرمی مردانه اش داشت صورت آینه را خرد می کرد. کفش. چسباند زمین به را

 هاآن تمام داشت کم کم. کرد آینه موهای کردن قیچی به شروع غریبه. آمد نمی کسی به آنجا اما کرد

 می کرد. قیچی را

 نکن آشغال...... نکن کثافت. نکن. نه-

 اما فاید نداشت. مرد داشت به کارش ادامه می داد. ناگهان در کرد می التماس..می کرد گریه آینه

 در که بود آینه را رها کرد و از در پشتی فرار کرد. سایه غریبه. شد روشن چراغ. شد باز راهرو پایین

 می آینه بدن .دوید آینه سمت به و کشید ی لوییز. جیغیهایکی دیگر از مدل. بود کرده باز را پایین

 رساند. آینه به را خود کرد. سایه می گریه و لرزید می پایش تا سر. لرزید

 

 یک نخ وینسِنت

 

ها را در ها بود آن حرفصحبت با آینه کمی او را آرام کرده بود. مدت .بود گیتارش تنظیم مشغول دنی

سکوی  پایین قسمت در اجرا محلها ذهنش را  بدبو کرده بود. دلش داشت و  بوی گندیدگی آن

 مشغول شید. گرفتند می را خود خاص ژست و ایستاده آنجا در هامدل که جایی. داشت قرار حرکت

 شب آن و اندامی ظریف داشت ترمه، صورتی کوچک و . بود ترمه اسم به هامدل از یکی با زدن حرف

 . می خورد چشم به صورتش روی شرقی آرایشی

کنار و پشت موهایش را تراشیده بود و قسمت باالیی  .بود پوشیده سیاه یکدست همیشه مثل شید
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 که نداشت شک دنی و داشت دخترها دل آوردن بدست در خاصی تخصص شید آن را خرد کرده بود.

 رهایش به تازه که زمانی دنی. داشت نخواهد شید با شدن دوست جز ای چاره زود یا دیر هم ترمه

 اجرای نفری دو و پیوست او به شید که می زد گیتار داشت نور میدان در. شد آشنا با شید بود آمده

 .گذاشتند نمایش به را ماندگاری

 خرج ار می داد او به آغاسی که پولی هر که بود مدتی پدری. بکشد سیگاری تا بود رفته بیرون پدری

 چند هم دنی. واقعیت تا کند زندگی هپروت عالم در داشت دوست بیشتر و کرد می مواد و مشروب

انواع مواد مخدر تازه ای که در رهایش رواج داشت مثل پودر رز سفید، رز سرخ، رز سبز و رز  باری

 را هیچکدام نمی توانست اام بود، کرده امتحان را آبی ) رز مشکی از مواد مخدر نایاب در رهایش بود(

فقط هرزگاهی یک نخ  .هایشسختی و دردها تمام با. می داد ترجیح را واقعیت در زندگی. کند درک

 سیگار می کشید. 

 نور با شب آن که وارد آنجا می شدند هافروشنده و خبرنگاران و باز دیگر دقایقی تا سالن درهای

 نورها ات بود تاریک سالن بقیه. افتد بی گروهش و دنی روی سفید نوری بود قرار. بود شده تزیین سرخ

 یتارگ. زد تنه او به شخصی می کرد. کوک را گیتار سیم آخرین داشت دنی. کنند پیدا بیشتری جلوه

 دنی غرولند کنان گفت: .افتاد دستش از

 کوری؟ مگه هوی-

 برای مشکلی بود امیدوار دنی .رفت خروجی در سمت به و شد رد کنارش از سرعت به آن شخص

 توجهش رختکن از جیغی صدای که بردارد را گیتار تا نشست زمین روی .باشد نیامده بوجود گیتارش

 کناری گیتارش را دنی .رفتند صدا سمت به هم بودند صحبت مشغول که ترمه و شید .کرد جلب را

 یم گوشش به قبل از بیش همهمه میشد، نزدیکتر چه هر. رفت رختکن سمت به سرعت به و گذاشت

 .بودند شده جمع رختکن ورودی جلوی نفر چندین .رسید

 .رفته در رسیده سایه تا. بوده مرد یه میگه-
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 تیره دختر به رو دنی .کشیدند صحبت از دست دنی دیدن با بودند گفتگو مشغول که دختری دو

 :گفت بود زده چشم به سبز لنز که پوستی

 شده؟ چی-

 کرده. حمله آینه به نفر یه-

 .کرد آشفته را دنی ذهن نگرانی، باد آینه، اسم شنیدن با

 خوبه؟ حالش کجاست؟ االن-

 نشسته. آرایش سالن تو-

 می پاک را آینه گردن و هاشانه روی خون داشتند سایه و لوییز. رفت آرایش سالن سمت به دنی

. ودب بریده قیچی با را آن وحشیانه شخصی، انگار و بود شده آویزان سرش از مویش از قسمتی. کردند

 وا داشتند سعی سایه و لوییز و بود شده خیره پایین به. بود مشهود هایششانه لرزش هم فاصله آن از

 افتاد. دنی به لوییز نگاه ای لحظه. کنند آرام را

 تو. بیاد کسی نذاره گفتم مهسا به می کنی؟ چیکار اینجا-

 بمونه. بذار. نداره عیب-

 که بودند پوشانده را چشمانش قدری به ترس ابرهای اما کرد می نگاه را دنی .بود آینه لرزان صدای

 آینه کنار و رفت جلو قدمی چند دنی. دهد تشخیص را چشمانش رنگ درستی به توانست نمی دنی

پس از لحظاتی ترمه هم آنجا آمد. ترمه از دنی هم نگران تر بود.  عالرغم  .نشست زمین روی

 :پرسید آینه از عصبانیت لوییز، کنار آینه نشست. لوییز

 ببینی؟ رو صورتش تونستی-

 نه-
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 بود؟ مرد مطمئنی-

 کنم. فکر-

 :گفت لوییز به رو دنی

 نگرفتین؟ طرفو مگه-

 رفته. در رسیده سایه تا نه-

 بود! زده تنه او به که مردی

 از سرعت به. کرد می امتحان را شانسش باید اما بود شده دور آنجا از االن تا. بود خودش حتما 

 گرم هوای وارد و چرخاند را ورودی دستگیره. رسید سالن به و کرد ترک را راهرو. شد بلند جایش

 خیابان در زیادی افراد. رسید می گوش به چیزی هر از بیشتر هاماشین حرکت صدای. شد رهایش

 و صف داخل افراد دقت به با دنی. شو ایستاده بودند رمپ به ورود صف در نفری چهل حدود و بودند

 از یا نشانه نه و می رسیدند نظر به نگران نه هیچکدام اما. کرد نگاه را بودند آنجا که دیگری کسان

 را سیگارش داشت که دید ساختمان راست سمت گوشه در را پدری. میشد دیده هاآن در ترس

 یک طراحی که بود پوشیده لشی تیشرت و داشت گوش به ای حلقه ای گوشواره. کرد می خاموش

 دیگری وقت هر از بلندتر ریشش و بود زده باال را ایش قهوه موهای. میشد دیده آن رو اسکلت کله

 از او پرسید: .رفت پدری سمت به دنی. بود

 بیرون؟ بیاد اینجا از نفر یه ندیدی پیش دقیقه چند-

 دنی با لحن میشه بی حالش جواب داد:

 چطور؟-

 نه؟ یا دیدی-
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 نکردم. نگاه ولی شنیدم درو صدای-

 شه؟ رد جلوت از ندیدی-

 شده؟ ندیدم. چی چیزی نه-

 کرده. حمله آینه به یکی-

 خوبه؟ دختره حال-

 کنده. موهاشم نصف. شده زخمی گردنش-

 کیه؟اکه هی.. معلوم نیست کار -

  میاد. بدش ازش کی و دشمنه کی با نمی دونم من. دونم نمی-

 نداره. شوخی چیزا این. پلیس بزنن منطقیه. زنگ-

 می کنه. حلش خودش میگه. نمی ذاره لوییز-

 مگه کاراگاهه؟ -

 چه می دونم.-

 دهنش سرویس. تو هم کاراگاه نیستی.-

 نه نیستم.-

 میکشی؟ نخ پس غمشو نخور. یه-

 توشه؟ چی-

 تنباکو.-

 چی؟ اون جز-
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 علف. کم یه-

 مال خودت. نه. -

 تنباکوئه. مختو آروم می کنه.  فقط نترس.-

 یگارس بسته از وینسِنت که از برندهای کمتر شناخته شده سیگار در زمانه بود را سیگار نخ یک دنی

 دست با را موهایش. گذاشت هایشلب روی را سیگار دنی و کرد روشن را فندکش .اورد بیرون پدری

 بود اما اگر کرده قدغن را هامهمان با صحبت هرگونه لوییز. انداخت هامهمان صف به نگاهی و زد کنار

 محوطه در هنوز که داشت احتمال بود، نگذشته پدری جلوی از و بود شده خارج در از مهاجم آن

 .مبدل لباسی با فقط بود ها مهمان همان از یکی شاید و باشد

 

 شواستاپر

 

 بهتری؟-

  بود. پریشان اندکی اش چهره. گرفت باال را سرش و شناخت را دنی آینه، صدای

 .آره-

 .زدم حرف مهمونا با من-

 .بیرون می ندازه رو تو بفهمه لوییز چی؟-

 .نه یا دیدن طرفو می فهمیدم باید. نیست مهم-

 اومد؟ دستت چیزی خب-
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 کاراگاه من..نمی دونم...اما باشه اونا از یکی که داشتم شک این به. نمی دونست چیزی کسی نه-

 پلیس. دست بدیم رو کوفتی قضیه این شاید..نیستم

 .نمی ذاره لوییز-

 .بکشه رو تو می خواد یکی. لوییز بابای گور-

 .دارم که چیزیه تنها شغل این-

 خوره؟ می دردت چه به شغل این نباشی زنده اگه. مهمتره جونت-

 ودب مجبور شکمش کردن سیر برای که زمانی به. برگردد گذشته به نمی خواست. بود ساکت آینه

 .بود کرد ترک را خانه تازگی به که روزهایی آن به. بزند کاری هر به دست

 .ندارم اجرا امشب من. شدم دردسر باعث هم االنش-

به لوییز گفتم اجرا نمی کنم اما گفت طبق  ..کنی استراحت باید شرایط این با. باشی داشته هم نباید-

 قراردادی که غروب باهاش بستم، مجبورم اجرا کنم وگرنه ازم شکایت می کنه. زنیکه پول پرست.

 آینه که انگار بخش دوم حرفهای دنی را نشنیده بود با نگرانی گفت:

 باره که فشن شوش رو به فنا میدم.  دومین. میده دست از همبه اعتمادشو لوییز اینطور-

 دنی با لحنی که سعی می کرد از طریق آن کمی آرامش به آینه منتقل کند گفت:

 .میاره سرت رو بال این داره دیگه یکی نیست. که تو تقصیر-

 اخراج منو که روزهاست همین بره پیش همینطور اگه. کرده حساب روش که منم اما آره-

 ...بعد..بعد..کنه

 .نشست کنارش دنی .کرد سکوت. نداد آینه به را بیشتر صحبت اجازه بود گلویش در که بغضی
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 زا بهتر مدل می خواد کجا از. نمیشی اخراج اینجا از. می کنیم پیداش شده طور هر. می کنیم پیداش-

 کنه؟ پیدا تو

 .شن مدل می خوان که هستن خوشگل دختر کلی-

 دنی به او اطمینان داد:

 .داری فرق بقیه با تو اما-

 آینه با تمسخر گفت:

 فرقی؟ از همه نازک نارنجی ترم؟ چه-

آینه، خیره شدن نگاه دنی به صورتش را حس کرد. دنی خواست دهانش را باز کند که صدایی از 

 پشت سر آمد:

 .میشه شروع داره برنامه دنی-

 دنی با نارضایتی جوابش را داد: .میزد صدا را دنی که بود شید

 میام. االن-

 کرد و پرسید: نگاه آینه چشمان به بیشتر کمی دنی

 فردا شب باهام میای بیرون؟-

 آینه که کمی حواسش از مشکالت ذهنی اش پرت شده بود با کنجکاوی پرسید:

 کجا؟-

 شهربازی.-
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 پیشنهاد عجیبی بود. آینه اولین کلمه ای را که در ذهنش پدیدار شد، به زبان آورد:

 .نمی دونم-

 .بگذره خوش میدم قول-

 .ترسم می هنوز. نیست خوب حالم کم یه-

 اتفاقی نمی افته.-

 صدای شید دوباره شنیده شد:

 .میده عالمت داره لوییز دنی، -

 دنی لبخندی به آینه زد و گفت:

 پس قبوله.-

 .ندادم جواب هنوز که من-

 مطمئنی؟-

 دقایقی برای. شد دور آنجا از و زد کنار دست با را موهایش دنی که کماکان لبخندی بر لب داشت،

 که حسی. بود زدنش حرف در خاصی حس. دنی خاطر به هم آن. بود شده دور حادثه آن از آینه فکر

 سفر آرامش از پر جهانی به و بگیرد فاصله دنیایش از آینه میشد باعث. نبود جهان این به متعلق انگار

 .کند

 کم کم. میزد کنار را موهایش که شکلی یا چشمانش درخشش یا بود صدایش آرامش خاطر به شاید 

 تمام در را آن که ترسی. بود برگشت حال در ترس احساس دوباره. می رفت بین از دنی تاثیر داشت

 اهنگ را اطرافش ناخواسته. گرفت می باال داشت دوباره قلبش ضربان سرعت. کرد می احساس بدنش

 آمد دنی صدای آن از پس. رسید گوش به پدری و شید درام و گیتار صدای  .نبود آنجا چیزی اما کرد
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از نیروانا رو اجرا می کرد. آهنگی که لوییز آن را برای آهنگ اصلی  about a girlآهنگ  داشت که

 شب انتخاب کرده بود.

I need an easy friend 

 دارم نیاز صمیمی دوست یه به من

I do with an ear to lend 

 گوشی شنوا داشته باشهدوستی که 

I do think you fit this shoe 

 تو مناسب این دوستی باشی می کنم فکر

I do but you have a clue 

 اینطور فکر می کنم اما تو حس می کنی

I'll take advantage while 

 می خوام سو استفاده کنم

You hang me out to dry 

 من رو تو یه شرایط سخت قرار میدی

But I can't see you every night free 

 ببینم آزادانه رو تو شب هر نمی تونم اما

 را در. بود چپش سمت که رفت اجرا محل در سوی به کشیده شد. موسیقی سمت به آینه حواس 

 اجرا، سالن سرخ و سیاه فضای در و بود افتاده پدری و شید دنی، روی سفید نوری .کرد باز کمی

 منتقل را ای گونه مسیح حس طالییش، موهای با که دنی خصوصا. بود داده هاآن به روحانی حالتی
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 . کرد می

 سیاه بلند لباس. شد وارد که بود سونیا همه از اول. آمدند می صحنه روی یکی یکی لوییز هایمدل

 لماسا ذرات با و سرخ رنگ به پایش مچ نزدیک تا شانه از دریایی پری یک طرح که بود پوشیده رنگی

 نید خواندن آواز نحوه به لباس آن از بیشتر آینه توجه اما بود ای کننده خیره لباس. بود شده طراحی

 .بود شده جلب

 طوری. کرد می پرواز آسمان در داشت که بود ای پرنده شبیه شاید داشت خواندن در که حسی 

 اییفض و می کرد حرکت گیتار با میزد، لبخند. بود بدنش از جزیی انگار که بود گرفته را گیتارش

 بقیه حضار آینه که مبهوت دنی شده بود، جز که بود عجیب. بود کرده ایجاد سالن در را وار دیوانه

 کردند: می را تماشا هامدل

I'm standing in your line 

 منتظر تو هستم

I do hope you, have the time 

 باشی داشته وقت که امیدوارم

I do pick a, number two 

 بتونم بهت زنگ بزنم

I do keep a, date with you 

 باهات قرار بذارم

I'll take advantage while 

 می تونم از بودن باهات لذت ببرم

You hang me out to dry 
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 اما تو منو تو یه شرایط سخت قرار میدی

But I can't see you every night free 

 ببینم آزادانه رو تو شب هر نمی تونم منم

 چشم خط و جمع پشت از را موهایش. آمد صحنه روی طلوع فرشته طرح و مشکی لباس با ترمه 

 با مشکی بلند هایلباس شب، آن تم. بود کرده انتخاب آرایش شرقی آن شبش برای را ای گربه

 این بلندی. بود کرده طراحی جامعه مرفه قشر برای که لوییز از اختصاصی طرحی. بود الماس طراحی

 .بود سونیا لباس مانند درست هم لباس

. کند نت به آینه بود قرار که بود پوشیده را لباسی او با پوست نسبتا تیره اش. .بود سایه بعدی نفر

 گذاشته باز را اش میشی موهای سایه. بود کرده طراحی آن روی را نور پارک مجنون بید درخت لوییز

 دنی، موسیقی .زیباتر لباسش بود، زیبا سایه .کرد می حبس سینه در را نفس واقعا لباس آن. بود

 به را خاصی هیجان هم پدری و شید و بود مسری دنی انرژی. بود داده نمایش آن به را خاصی هیجان

 روی میشد را رضایت لبخند. کرد باز را چشمانش آهنگ به پایان رسید. دنی .می دادند انتقال حضار

 پا ینزم روی به دلپذیر سفری از پس اکنون و بود گشته هایشبال با را دنیا انگار. دید نگاهش و هالب

 . بود گذاشته اجرا به را شب نمایش بهترین بود، امشب شواستاپر دنی،. بود گذاشته

 هناخواست آینه. هل داد سمتش به شیرین لبخندی و دید را آینه. کرد نگاه رختکن در سمت به دنی

 آینه نگاه. کرد تشویق را لوییز هایمدل و دنی حضار همراه و آورد باال را هایشدست. زد لبخندی

 آینه. روی دنی نگاه و بود دنی روی
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 میان پرده

 پدری

 و بود رنگارنگ بار فضای. شد می پخش مخفی ستاره بار در داشت پانک، دفت گروه از آهنگی

. می خورد چشم به آنجا گوشه گوشه در آبی و قرمز زرد صورتی، بنفش، هایرنگ به هاییصندلی

 خماری عالم در برخی و می خندیدن بلند صدای با ای عده. بودند حاضر آنجا در زیادی نسبتا جمعیت

 .آورد می در را هزارپا یک ادای و کرده زمین پهن را خودش که دید را مردی پدری. کردند می پرواز

 .تداش قرار ستاره کافه زیرزمین در و نبود عیان همه به بود پیدا نیز نامش که همانطور مخفی ستاره

 این از حال هر به مقامات آمد می نظر به اینکه با و میشد بدل و رد مخدر مواد انواع مخفی ستاره در

 به سوی را مهمانانش ستاره مخفی دادند می اجازه. نداشتند کارشان به کاری هستند، خبر با مکان

 .دهد پرواز هپروت از کهکشانی

 پنج از پس اکنون بود و کرده پیدا را بار این رهایش در اقامتش از ماه یک گذشت از پس تنها پدری

 داشت دوست و می کرد مواد خرج را دستمزدش از زیادی مقدار. دانست می دومش خانه را آنجا سال

 سرمه های چشم و مشکی شلوار و شرت تی با زنی سمت به .بگذراند خوش دارد امکان که آنجا تا

 تپش که پسری به. شد بلند جایش از او دیدن با زن. بود داده لم بنفش مبلی روی که رفت کشیده

 آرامی به را او دست پدری. کرد دراز پدری سمت به را دستش و کرد ای اشاره بود ایستاده پیشخوان

 :گفت دختر. فشرد

 . کردم اوکی برات رو خواستی می که همونی-

 :گفت و زد رضایتی لبخند پدری

 .می کنی پیداش می دونستم. گرم دمت-

  سیاه؟ رز چرا. سوال یه فقط-
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 .میکنه بهتر حالمو فقط نداره خاصی دلیل-

 یه .خوابه قرص بیشتر انگار اما برنخوره بهت. کشیدم خودم هم ش نمه یه کردی اصرار اینقدر وقتی-

 .بیای حال سر بزن چی

 .موقعش به چی هر-

 :گفت و زد پوزخندی دختر

 .کن حال باهاش می  وای طور هر خودته زندگی-

 :گفت و داد تحویلش سردی لبخند پدری

 .کتم می حال بیشتر اینطور. خودمه زندگی دیگه آره

. ادد پدری به را آن دختر. آورد دختر برای را رنگی سیاه مربعی بسته  بود پیشخوان پشت که پسری

 هزینه و برد جیب در دست. شناخت می که عالجی بهترین. بود سیاه رز پودر. کرد باز را درش پدری

 :گفت و زد لبخندی دختر. داد او به را بود رسیده توافق به سرش دختر با که ای

 می زنی؟ اینجا-

  .ندارم رفتن خونه حال. آره-

 . خالیه 8 اتاقک-

 لبخند پدری. زد پدری به پدری، پول رژ سیاه را به صورت پیش پرداخت داده بود. دختر چشمکی

 . بود کرده خالی درامش روی را روحش تمام انگار. روح بی و سرد. زد سردی

 : گفت دختر

 .نشم مزاحمت. برس کارت به برو-
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 گرم. دمت باز. باشه-

دختر و  چند کنار از. رفت بار ته راهروی سوی به پدری. شد رد او کنار از و زد دیگری چشمک دختر

 اتاقک هر درون. میشد دیده اتاقک هشت آن، طرف در دو .شد راهرو وارد و گذشت خمار پسر

 می ها مشتری به خوبی خصوصی حریم و بودند بسته درها. میشد جا نفر چهار حداکثر و یک حداقل

 نیز بود آنجا که ای نفره سه مبلی. رنگ سفید یکدست اتاقکی. شد هشت شماره اتاقک وارد. دادند

 تمیز کاغذ قاشق، چند کوچکی به طرح گل رز، پیکنیکی گاز اش ای شیشه میز روی بود. سفید کامال

 پودر. کرد باز را درش. گذاشت میز روی را بسته. شد ولو مبل روی پدری .میشد دیده نو سرنگ دو و

 بدون برداشت. را پودر از مقداری قاشق با. کرد دعوت آرامش از سرشار ای مهمانی به را او سیاه رز

. کشید باال باره یک به را آن تمام و آورد اش بینی نزدیک را آن سرتگ در ریختن و کردن داغ  

 وجودش آرامش. کرد می حرکت پدری هایرگ ریل روی داشت که بود سریع قطاری همانند رز پودر

. خواست می که نبود چیزی تمام این. نه. داشت الزم که چیزی قسمتی از. کرد می تسخیر داشت را

 حوادثی فراموشی. فراموشی موقتی. بود پودر این خصوصیت دومین دنبال خواست نمی آرامش فقط

. گذشته از حوادثی. بیاورد یاد به خواست نمی که  

 روانش روی را تاثیرش داشت کم کم اکنون و بود فراموشی گل سیاه رز بود کرده که تحقیقی طبق

 در این مدت فقط نوشتن. می صفر از را ذهنش انگار. را ای حادثه هر فراموشی تاثیر. کرد می احساس

. کرد می پاک داشت را اش گذشته خاطرات سیاه، رز اکنون و کند ارام را عذابش که بود دوایی دنبال

 و اورد بیرون جیب از سیگاری. کرد ولو مبل روی بیشتر  را خودش. بود آمده دنیا به رهایش در انگار

  .کشید باال را رز پودر از دیگر مقداری همزمان و زد آن به پکی.  گذاشت هایش لب روی

 چند هر فراموشی که ای پدری. پدری برای البته ارزید می بعدش سردرد به..آرامش..مطلق فراموشی

. بود سفیدی فقط روبرویش. خرید می جان به را بعدش عواقب و گرفت می دندان و چنگ با را موقت

دنیا همین بود دیگر. .دنیا سفیدی. دیوار سفیدی  
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 شب سوم

 شهربازی

 

 گرفته وحشتش تونل از .بود کشور زمانه سراسر در هاشهربازی معروفترین از یکی رهایش شهربازی

 انواع متنوع، هایبازی جذاب هایاستخر بزرگش، غرفه سواری، اسب و سواری ماشین پیست تا

می  هم متر صد به ها آن طول که مانند مار طوالنی های سرسره مثل غریب و عجیب بازی وسایل

های بوسه مخصوص بزرگساالن که البته به نام غرفه خیریه بوسه، کسب در آمد می یا غرفه .رسید

 و کشور سراسر فلک و چرخ بزرگترین. بود رهایش بزرگ فلک و چرخ همه از مهمتر اما کردند.

 .دنیا بزرگ فلک چرخ سومین

 لمث فلک و چرخ. بودند کرده تزیین بنفش نور با را اطرافش بودند. زرد و قرمز رنگ به هایشصندلی

 مردم و بود ده شب حدود ساعت. داشت قرار شهربازی شرقی قسمت در نورانی و بزرگ کوهی

 به خنده و داد و جیغ صدای طرف هر از و بودند اماده آنجا به دوستانشان یا هابچه همراه رهایش

 عطر بود. پخش حال در شای و دن از تکیال اسم به کانتری سبک در ای موسیقی. رسید می گوش

 .کرد می مدهوش را آدم ذهن و بود شده پخش فضا در پیتزا و کورن پاپ پشمک، از خاصی

 ار سعیش تمام آنجا آرایشگر نادیا، اتفاق، آن از بعد. انداخت آینه چتری اکنون موهای به نگاهی دنی

 زلویی طرف از چتری مدل این پیشنهاد البته و کند درست آینه برای خوری موی در مدل تا بود کرده

 اندکی موهایش شدن کوتاه خاطر به و کرد می تر غربی هم قبل اش را از مدل مو، قیافه بود. آن

 اولین در که ای فرشته همان مثل خواستنی. بود خواستنی هم هنوز اما رسید می نطر به الغرتر

 روی پوشیده بود. اش آبی جین شلوار روی را لشی طرح رنگ سرخ شرت تی آینه. بود دیده قرارشان

 .بود کرده خیره خود به را زیادی هایتی شرت، طرح قلب و خطی ممتد خود نمایی می کرد. آینه نگاه

 هدکم دو و بود پوشیده سفیدش کتانی شلوار روی را رنگش مشکی کوتاه آستین پیراهن هم دنی

 :پرسید آینه از. می رفتند راه بازی وسایل میان در داشتند. بود گذاشته باز را پیراهنش باالی
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 گشنته؟-

 آینه با صدای آهسته ای گفت:

 آره_

 .بخوریم چیزی یه بریم بیا پس-

 .باشه-

 یا فاصله آنجا هوایی ترن. بود شد ساخته هوایی ترن زیر درست که رفتند رستورانی کافه سمت به

 آالچیق زیر نشستن اما رسید می خطرناک نظر به اینکه با و داشت کافه سقف تا متری ده حداقل

. کرد می القا آدم به را هیجان و لذت ترس، از خاص حسی خوردن، غذا و آنجا سقف بدون های

  بودند.دنی گفت: کرده تزیین بنفش و ای فیروزه آبی نورهایی به رنگ با را ترن هایریل

 شیم؟ ترن سوار خوردن غذا از قبل چیه نظرت-

 حوصلگی گفت:آینه با بی 

 .بیخیال چی؟-

 کیف میده. بهت نشون میده هیجان یعنی چی. . می گذره خوش. چیه بیخیال-

 .داشتم هیجان کافی اندازه به این مدت،-

 .کنی یکی اون جایگزین هیجانو این می خوام-

 هستی؟ هم روانشناس-

 وت چی هر انگار بعد و میشم ترن این سوار میام ریخته ست هم به ذهنم گاهی که می بینم فقط نه-

  .می بره خودش با رو هست ذهنم
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 .بود ساکت آینه

 .کن امتحان رو بار یه این من خاطر به-

 آینه پس از اندکی سکوت گفت:

 .باشه-

 دنی لبخندی زد و گفت:

 .عالیه-

 اهنگ. نشستند هم کنار ترن، ردیف اولین در دو هر و خرید بلیط دو فروشی بلیط باجه از دنی

simple  دارد اضطراب کمی آینه که شد متوجه دنی .میشد پخش شهربازی در جورجیا فلوریدا از. 

 نشدی؟ هوایی ترن سوار مگه حاال تا ببینم-

 .نه-

 میکنی؟ شوخی-

 .نه-

 .میاد جا حالت کنی فکرشو که چیزی از بیشتر پس-

 .نشم ترک زهر امیدوارم-

 بمیری. نمی ذارم. کنارتم من تازه. نمیشی-

 را ترن حرکت شروع همیشه دنی. کرد حرکت به شروع آرامی به ترن .زد آینه به چشمکی دنی

 ذهنش که سفری. کند شروع آسمان را در  انگیز هیجان سفری است قرار می دانست. داشت دوست
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. دشنی سرش پشت از بنفشی هایجیغ صدای. شد بیشتر ترن سرعت. می برد فراموشی گردش به را

 با صدای بلند گفت: بود. بسته را چشمانش آینه. کرد نگاه کنارش به

 !کن باز چشاتو هی،-

 

 هوایی ترن

 

 از قبل بود امیدوار فقط،. برسد پایان به وحشتناک تجربه این زودتر چه هر داشت دوست آینه

 ودخ با. کند باز را ها آن نداشت دوست و بود بسته محکم را چشمانش. باشد زنده هنوز ترن، ایستادن

 ردی اکنون اما. نیندازد مصیبت این در را خود و بدهد دنی به نه جواب می توانست کاش که گفت می

 .بود شده

 .آینه کن بازشون بستی؟ چرا هی چشاتو باز کن! چشاتو-

 .کند فرار ترس از دقیقه این چند می داد اجازه و می داشت بر سرش از دست دنی کاش

 کن باز چشاتو. توام با-

 .ترم راحت اینطور-

 .پاته رو سوسک یه آخه-

 صدای نبود آنجا چیزی. کرد نگاه را پایش روی زده وحشت و کرد باز بالفاصله را هایشچشم آینه

 :گفت و زد او به چشمکی دنی. کرد نگاه را دنی عصبانیت با آینه. شد بلند هوا به دنی خنده

 کن. نگاه جلوتو
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 پدیدار شهر از ای گوشه دفعه بود. هر پایش زیر رهایش، شهر تمام. کرد نگاه را روبرو ناخواسته آینه

 نطر به بلند قبل مثل رهایش هایخراش آسمان. می گرفت را آن جای دیگر ای گوشه سپس و میشد

می داد. حس  ویراژ هاساختمان آن باالی داشت و بود شده هواپیمایی جنگی سوار انگار. نمی رسیدند

 باالبانی که کنار ترن می گذشتند، در آسمان پرواز می کند.های می کرد همراه شاهین

 حس آینه اما کرد می داد و جیغ الکی هم دنی حتی. بود کرده پر را فضا تمام مسافران جیغ صدای

از هر  می تواند اکنون که داشت را احساس این. نبود اضطراب. نبود ترس حس، آن داشت. اسم خوبی

 فاتح و کند فتح یک به یک را هاقله. برسد بعدی قله به و بگذرد توجه بی هاآن از. قله ای باالتر باشد

 .باشد دنیا

. خندید آینه اما. شد بلندتر هاجیغ صدای. می کرد حرکت رو و زیر صورت به که رسید پیچی به ترن

 .دید را دنی ای لحظه هم آینه. کرد نگاه او به دنی. زد خنده زیر بلند صدای با

می  مقابلش از داشت سرعت به و بود شده وارونه که کرد نگاه روبرویش دنیای به آن از بعد اما

 به کرد. می گریه و می خندید. گرفت اش گریه همزمان که آنقدر. خندید بلندتر صدای با. گذشت

 کسی نمی خواست. نداشت دوست را بقیه جلوی کردن گریه هرگز. سختی همین به و سادگی همین

 هامدت از بعد که حاال اما شود نمایان کسی برای هایشغصه نمی خواست. ببیند را هایشضعف

 دهکنن ناراحت برایش که احساساتی. به پرواز در بیایند بودند توانسته احساساتش بود، خندیده

 راه به صورتش روی شیرین ای همهمه دو هر و بود گرفته آغوش در را غم که بود شادی این. نبودند

 :زد فریاد بلند صدای با دنی .بودند انداخته

 خوبه؟ حالت-

 آره-

 رد پرواز به را احساسش تمام که فریادی. کشید فریاد خوشحالی از و کرد پاک دست با را هایشاشک

 رنت از بیشتر اشتیاق با آینه و برگشت عادی حال به ترن. خندید و کشید فریاد بار چندین. آورد

 فهمیده تازه و امده دنیا به پیش دقیقه چند همین کرد می حس. برد لذت شهر آسمان روی سواری
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 فقط. داشته مشکالتی چه و کجاست اهل چیست، اسمش آورد که نمی یاد به. معناست چه به زندگی

 میشد، کمتر داشت ترن سرعت .کند می پرواز رهایش آسمان در که است رها ای پرنده می دانست

 بود. آینه با هنوز خاص، احساس آن اما
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 هیوالی ترسناک

 

 میخوری؟ چی -

 چیزبرگر-

 نمی خوای؟ ای دیگه چیز. میام االن. باشه-

 .نه-

 دلستر؟ یا نوشابه-

 آب. فقط-

 .وقت یه نکنی تعارف. اوکی-

 .نمی کنم تعارف نه-

 .خوبه-

 آینه پیش و باز فضای به بود رستوران پیشخوان کنار که جوانی زن به سفارش دادن از پس دنی

 :گفت آینه .نشست روبرویش دنی. کرد می نگاه سواری اسب پیست به داشت آینه. برگشت

می  حس میدن، سواری نفر یه به می بینم وقتی گاهی. دارن خودشونو دنیای هم هااسب می دونی،-

 رخاط به فقط و میاد بدشون کار این از که می کنم حس بعد لحظه یه و می برن لذت کارشون از کنم

 میدن. انجامش دارن که عادته

 عادت؟-



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
81 

 

. یبکن مقابلت طرف برای کاری هر میشه باعث شدن وابسته. شدن وابسته. شدن رام چون شاید. آره-

 و تر نفر یه که کردن عادت این به. ندارن رو خودباوری اون دیگه. همینن هم بیچاره اسبای این

 شبه وقتی اینا رو بهشون میدن حاضرن. بیاره یونجه براشون. کنه عوض نعلشونو کنه، خشکشون

  .بدن سواری

 .شده بود خیره آینه که کرد نگاه جایی همان به و زد کنار را موهایی که روی صورتش آمده بودند دنی

. بودند حاضر سواری اسب پیست در سیاه و ای قهوه های رنگ به و مختلف نژادهای از اسب چند

 دنی گفت:. شوند اسب سوار تا کرد می کمکشان هااسب صاحب و بودند آنجا هم دیگر نفر چند

 قصه منم خیلی باهات فرق نداره. بگم می خواستم. کردی تعریف برام خودتو داستان تو-

 مگه؟ چطور-

 گردی یا می کند درکش که بگوید آینه به می خواهد دردناک خاطرات آن بازگویی با نمی دانست دنی

 هک بود هیوالیی ترین ترسناک تنهایی،. بکشد دوش به را هاآن به تنهایی،  که نداشت را تحملش

 را هاترین احساس بی کرد، می خرد را هاآدم سخت ترین که هیوالیی. بود شده مواجه آن با تاکنون

 درخواست هیوال آن از و افتد بی زانو روی ها،آدم رحمترینِ بی کرد می کاری و داشت می وا گریه به

 ماا کرد می احساس را تنهایی آن هم هنوز بود، کرده تجربه شکل بدترین را تنهایی دنی،. کند ترحم

 سح. شده بود  شکسته بینشان ای شیشه ای پرده ترن، روی آینه گریه توامان و خنده دیدن از بعد

 یا شده، شریک او با را زندگی از لحظاتی کرد می حس. است دیده را آینه واقعی خود کرد می

 .را تنهایی از لحظاتی

تا معنی کلمه بابا رو یاد گرفتم، بابام مرد. من ته تغاری خونه بودم. سه خواهر دارم که ازم بزرگترن.   -

ها کار می کردن. من که بزرگتر شدم، به این در و اون در اونا می رفتن به صورت پاره وقت تو مغازه

 همیشه اون اتقاق از بعد ی بابا رو دوست داشت،زدم تا تو خرجی خونه بهشون کمک کنم. مادرم خیل

 .بود وابسته پدرم به. بودن تنها از. می ترسید. بود صورتش تو شکستگی اون
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 اینجا؟ آوردی خودت با مادرتو-

 یه .ابتداییه معلم شوهرشم. میده درس ابتدایی. معلمه فریده خواهر بزرگترمه.. موند فریده پیش نه-

 عدب فکر می کردم که بابام همیشگیه و هیچوقت پشتمو خالی نکنه اما .همونجاست مادرم. دارن خونه

. می افتم مادرم هایاشک و هایاد ترس همیشه. کنم اعتماد بقیه به می ترسم همیشه اتفاق اون از

 رو می دیدم و بیرون می رفتم اتاقم از. می شنیدم شوگریه صدای می شدم، بیدار شب نصف وقتی

 نگاه آرومش چهره به می خوابید، ظهرا وقتی گاهی می کنه. گریه داره و نشسته اشپزخونه صندلی

. ذهن واموندمه هنوز هم تو می دیدم، چهرش تو که آرامشی دقیقه چند و لحظه چند اون. می کردم

 چشمای تو که اشکی عصبی، حمله اون بد، روز اون به وقتی و دیدم االن تا که تصویریه زیباترین

 به نمیشه که دنیا آدمای از. میاد بدم چی همه از می کنم، فکر دستاش لرزیدن و بود معصومش

تو جزیره، تنها  .می زنن آسیب بهت تهش چون بیشترشون، به حداقل. کرد اعتماد هیچکدومشون

راهی که میشد پول خوب درآورد، خالف بود. حمل مواد و دزدی و این چیزا. من کم کم همه رو 

امتحان کردم. دنی پیراهنش را کمی باال داد و جای بخیه های چاقو را با آینه نشان داد. ترس در 

 صورت آینه خانه کرد. دنی گفت:

هیچکدوم از اون کارهام پشیمون نیستم. چون مجبور اینم یادگاری اون موقع است. می دونی از -

بودم. کاری بود که باید می کردم تا اینکه...تا اینکه موسیقی نجاتم دادم. می دونی نکته طعنه آمیزش 

 اینه که اون گیتاری که هنوز دارم هم دزدیه.

 آینه با تعجب پرسید:

 چی؟ اونم دزدیه؟-

که اونم با خودم آوردم. اوایل بلد نبودم باهاش بزنم اما کم  آره. داشتیم یه خونه رو خالی می کردیم-

کم یاد گرفتم. بعد دیدم باالخره یه چیز تازه زندگیمو دزدیده. چیزی که نمی تونم ازش فرار کنم. می 

م اطمینان داد خواستم از نو شروع کنم. می خواستم تموم اون اتفاقای مزخرف رو بذارم کنار.فریده به
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رج خونه رو بده. پس اومدم به رهایش، االن اگه پولی در میارم، بیشترشو می فرستم برا که می تونه خ

 اونا. چون می دونم اگه نداشته باشن هم به روم نمیارن.

 نرمی به آینه. کردند می حرکت پیست روی نعل، چهار که کرد نگاه هایی اسب به و شد ساکت دنی

 :گفت

 به موننهخو پنجره پشت از وقتی من. یه مصیبتو تجربه کردیکه می بینی فقط تو نیستی که  خوبه-

 اون تو کردم می حس. نیست روم پیش خوبی روز هیچوقت می کردم قکر گردم، می نگاه بارون

 یاد گرفتیم هردومون. تو مثل درست. گرفتم یاد کردنو پرواز اما. نمی شنوه صدامو کسی شده خراب

 می دونم...اینجا مثل..دور جای یه به. کنیم فرار بود کرده زندونی رو ما که جایی اون از و کنیم پرواز

 ...اومدم اینجا تا و کردم تالشمو حداقل اما.اما بکشه منو می خواد یکی االن

 .بفرمایید-

 .شد دور آنجا از و گذاشت میز روی را چیزبرگر دو که بود پیشخدمت

 خورده کنون تا که بود چیزبرگری هر از تر خوشمزه. زد آن به گازی و برداشت را ساندویچش دنی

 باگت، نان به زدن گاز چون با ذهنی آزاد آن ساندویچ را می خورد یا شاید چون هنگام شاید .بود

اصوال چیزهای ترش را بیشتر دوست  .ترشی آلوچه به طعمی. چشید را آینه چشمان طعم ای لحظه

 به داشت سریع اینقدر. می خورد را آن ولع با داشت و بود برداشته را ساندویچش هم آینه داشت.

 :گفت آینه. گرفت اش خنده ناخوداگاه دنی که میزد گاز ساندویچش

 شده؟ چی-

 .هیچی-

 میخندی؟ چی به پس-
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 هیچی.. هیچی-

 می خندی؟ موهام به-

 .خوردنت ساندویچت به بابا نه-

 چشه؟ مگه-

 .است بامزه هیچی-

  گفت: و کرد نازک چشمی پشت آینه

 دنی؟ -

 بله؟-

 مرسی-

 چقدر تو تشکر می کنی. این بار واسه چی؟-

 .امشب واسه-

 .نکردم کاری که امشب-

 اعتماد االن اما. بخورم تکون جام از بتونم حتی نمی کردم فکر اتفاق اون از بعد. کردی خوب حالمو-

 .برگشته نفسم به

 می کنی؟ زندگی خودته. تنهایی خاطر به همش اما. خوشحالم-

 چی؟ تو. ترمه با. نه-

 چیزبرگرتو خوردی میای بریم قایق سواری؟. من تنهام-
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 ...باشه-

 

 لجن

 

 استخر ته را رنگی طالیی هایالمپ. داشت قرار بزرگ استخری. رهایش شهربازی غربی گوشه در

 اننمای پیش از بیش استخر درخشش می شدند، نزدیکتر آنجا به آینه و دنی چه هر و بودند داده قرار

 تا رفت دنی. بود مانده خالی قایق یک تنها .بودند بزرگ استخر گوشه در چوبی قایق چندین. میشد

 استخر درخشش. کرد می نگاه دنی به و داشت لب بر لبخندی آینه. کند صحبت باجه با صاحب تا

 . بود کرده برابر چند آینه برای را او جذابیت

 هم از را هایشلب وقتی زدنش حرف نحوه. ریشش ته به. کرد نگاه دنی صورت جزئیات به بیشتر آینه

ها سر قرار می رفت، زمین تا آسمان فرق داشت. ایستادنش. با کسانی که با آن ژست. کرد می باز

پنهانی شهر بود. تا حاال کسی او را به شهربازی های معموال اکثر قرارهایش در بارهای مخفی و میکده

تیکه ای از بدنش بودند و به یاد نداشت کسی از همراهانشان به روح او دعوت نکرده بود. همه دنبال 

 توجه کند، اما دنی...

 آن. نداشت فایده اما کند آزاد را خود که کرد تقال. کرد احساس دهانش روی را آینه ناگهان دستی

 آینه. بود کرده حلقه کمرش دور را راستش دست و بود گرفته محکم را آینه دهان چپش دست با مرد

 فایده اما بزند فریاد کرد می سعی آینه. برد می دیگر سمتی به داشت و بود نگه داشته محکم را

 داشت و بود هابلیط گرفتن منتطر دنی اما کند جلب را دنی توجه شده طور هر کرد می سعی. نداشت

  کرد. می نگاه ها قایق به

. سیدر گوش به دیگری شخص پای صدای. نبود آنجا کسی. برد استخر تاسیسات پشت به را آینه مرد،

 نمی کرد می حس. بود محکم گرفته را آینه مرد،. بود پوشیده ای زنانه بلند پاشنه هایکفش انگار

 را را بدنش سریع دردی. شود می کشیده گردنش پشت تیزی شیء کرد حس. بکشد نفس تواند
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 داشت شخص آن. رسید تی شرتش به تیز شی. کرد احساس گردنش روی را خون گرمای. لرزاند

 .بود فایده بی تقالیش و بود گرفته رو آینه محکم مرد،. می کرد پاره را لباسش

 چه هر دنی می کرد آرزو. بود درمانده آینه. شلوارش رفت سراغ به سپس. کرد پاره را آینه لباس زن،

 ار تیز شی زن، و نبود اینجا او. بود نکرده مالقات را دنی هیچوقت انگار اما. بیاید کمکش به زودتر

 و می کشید درد آینه .شده کشیده مچش کنار تا و خورد آینه ران به تیز شی. کشید شلوارش روی

 مایعی.. شود می پخش صورتش روی رنگی مایعی که کرد حس ناگهان. کند کار چه باید نمی دانست

 :گفت زن .می خورد هم به حالش داشت آینه. بود لجن واقعا هم شاید. لجن رنگ به و بود بد

 .کافیه همینقدر. بندازش همین گوشه _

 روی را ای پارچه زن، .کجا نمی دانست اما شنیده را صدا آن بود مطمئن آینه. بود آشنا زن صدای

نمی  را جایی. آمد آینه روی چشمان دیگر ای پارچه سپس. گره زد محکم را آن و گذاشت آینه دهان

. نداشت فایده اما بزند فریاد کرد سعی. گرفت درد اش شانه. انداخت زمین روی محکم را او مرد. دید

 شده پاره هایشلباس. بود دیگری وقت هر از تر شنید. درمانده را نفر دو آن های قدم شد دور صدای

 هایشاشک اما زد گریه زیر اختیار بی. بود شده رها استخر تاسیسات پشت زخمی، و با بدنی بودند

 .درخواست کمک را نداشتند ارسال توان

 آینه!. آینه-

 هایگام شدن نزدیک صدای. بود کرده اشتباه هایشاشک قدرت مورد در آینه شاید. بود دنی صدای

 را چشمبندش. می کند بلند زمین از را او دنی که کرد حس. آمد نمی بند هایشاشک. شنید را دنی

 دهان روی که ای پارچه دنی. دید را دنی زده وحشت صورت هایش،اشک شیشه الی به ال از. برداشت

 در را دنی محکم .ناامیدی از و ترس از فریادی. زد فریاد ناخواسته آینه. برداشت را نیز بود آینه

 منطقه آن به دیگر نفر کرد. چند می گریه فقط. گذاشت هایششانه روی را سرش و گرفت آغوش

 امدند.

 وژهس و خونینش، برهنه بدن از هاییقسمت و بودند شده پاره آینه هایلباس. کردند می نگاه آینه به 
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 ات دنی. می گرفتند عکس او از بالفاصله هایشانموبایل با که تماشاگرانی نگاه برای بود شده ای

 ود حداقل که پیراهنی. کرد آینه تن را آن و اورد بیرون را پیراهنش بالفاصله شد، قضیه این متوجه

  آمد می زانویش نزدیک تا و بود بزرگتر برایش شماره

 .برید می کنم خواهش. بذارید تنهاش لطفا-

 تازه استوری و نبود بدهکار گوششان اشخاص حاضر، چون میزد حرف دیوار با دنی انگار

 را او و انداخت دوشش روی را آینه دست ها،آن به توجه بی دنی. بودند کرده پیدا را اینستاگرامشان

 و دل دکر حس و کند مبارزه بیشتر آن تهوعش از حالت با نتوانست آینه. برد استخر روشویی کنار به

 روی را دنی دستان. می کند کار چه و کجاست نمی دانست. شد خالی آنجا روشویی در اش روده

  .می داد شستشو را آن آب با داشت که کرد حس صورتش

 .شه پاک روش از کثافت این تا آب زیر بگیر سرتو-

 را مویش از شدن پاک قصد هالجن آن انگار. گذاشت روشویی گرم نیم آب زیر را سرش آینه،

 که به جایی برد را او و داد مصرفی بار یک حوله او به دنی .بود گرفته لجن بوی بدنش تمام. نداشتند

 ارشکن نیز خود و نشاند نیمکت روی را آینه. بودند کرده درست چوب جنس از و قو شکل به نیمکتی

 بود شوکه آینه. نشست

 .بیارین پانسمان آقا لطفا برام آهای. داره خونریزی پات-

 گوشی اب دنی. بیاورد انجا به خود با پانسمانی تا رفت اصلی ساختمان سمت به استخر کارکنان از یکی

 به را او هازخم آن که بود مطمئن آینه اما داشت. ادامه آینه خونریزی .گرفت را آژانس شماره اش

 کشتنش هدفش است، هاحمله این مسئول که کسی هر داشت، اطمینان اکنون. نمی دهند کشتن

 لباس کردن پاره اکنون و اجرا از پیش موهایش کردن قیچی نمایش، اجرای وسط در خونریزی. نیست

 .ببرد را آینه آبروی می خواست بود، که هر. شهربازی در هایش
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 داری؟ ضعف احساس میگم با منه؟ گوشت آینه. توام با-

 .نیست چیزی..چ. کم یه-

 هم هب را او انگشت با و کردند می نگاه را او استخر طالیی نور در که رفت کسانی سمت به آینه نگاه

. دباشن دیده مجالت در را او عکس که بودند کسانی و بود معروفی نسبتا مدل آینه. می دادند نشان

 یبرخ و می خندیدند او به برخی. بود دیدشان معرض در پیش از بیش داشت که وضعی این با اکنون

  می بافتند. شایعه شاید. می زدند حرف هم با

 .بریم باید. می رسه آژانس االن منه؟؟؟ با حواست اینجایی؟. آینه نیست خوب حالت کنم فکر-

 .نه-

 نه؟ چیه منظورت-

 آینه با ترس گفت:

 .می بینن ریخت این با منو همه. شیم رد شهربازی وسط از باید اینطور-

 . شو بلند. نیست ای دیگه چاره-

 هانداخت پایین را سرش. کرد می حرکت آرامی هر دو به راه افتادند. آینه به. گرفت را او بازوی زیر دنی

 هاهخند صدای که هرچند. ببینید کردند می نگاه را او که کسانی از هیچکدام قیافه نمی خواست. بود

 نشنوند: نمی توانست را انداختنشان متلک و

 .کردن مالیش لجن-

 .کرده خالی سرش رو شکمشو یکی بابا نه-

 نیست؟ معروفه مدل همون این-



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
89 

 

 .می کنن کاری هر مَستن وقتی مدال این-

 .بگیرن گل بدنشو تا داده پول حتما-

 عجب بدن دوا درمونی داره.-

 نگاه راستش سمت به. شنید را زنی جیغ صدای. کرده ول را دستش دنی که کرد حس آینه ای لحظه

. ودب شده سرازیر مرد بینی از خون. بود گرفنه را طاسی و تپل نسبتا میانسال، مردی یقه دنی. کرد

 .شد ولو زمین روی مرد. زد مرد صورت به دیگر ای ضربه و برد عقب را مشتش دنی

 میگیرم تخم سگا!  گِل دهنتونو همینجا. کنید باز دوباره گشادتونو دهنت دارین جرات-

 پایین دوباره سرش را آینه. افراد حاضر در شهربازی را خیس کرد قطرات باران، همانند سکوت،

 زیبا وسایل صدای فقط که شهربازی سکوت تاالر در را او و گرفت را بازویش. آمد کنارش دنی. گرفت

 داد. عبور می شد، شنیده آن در

 

 همان آینه

 

 وادار ار او دنی. نگوید پلیس به چیزی که بود کرده تاکید لوییز اینکه با. می شد بدتر اوضاع فردا از

 نفر ود آن کردن پیدا برای ای پرونده پلیس اکنون. بروند پلیس اداره با همان شرایط به که بود کرده

 مه را دیگری مامور و بفرستند شو اجرای محل به تحقیق برای را ماموری فردا بود قرار. بود کرده باز

 .نکند تهدید را او خطری تا می داد نگهبانی آپارتمانش در پشت بودند. فرستاده آینه همراه

 راچ که نبود معلوم. کرد می زندگی رفلکشن نام به طبقه بیست مجتمعی سیزدهم طبقه در آینه

. ودب داده ترجیح را اش انگلیسی نسخه و نکرده انتخاب آنجا نام برای را انعکاس اسم مجتمع صاحب
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بود،  ساله ۸۲ حدود جوانی که پلیس مامور. بود راهرو ته در آینه واحد. داشت واحد سه طبقه هر

 :گفت او به رو آینه. ایستاد در پشت

 .ممنونم-

 مامور با لحنی خالی از احساس گفت:

 .میدم انجام وظیفمو. میکنم خواهش-

 گبزر نسبتا واحدی. کرد باز را در و چرخاند در قفل داخل را کلید. کرد تشکر او از سر حرکت با آینه

 می بیرون را درخشانی و سفید نور که بودند کرده تزیین ای لوله و باریک هایالمپ با را سقفش. بود

 نور عالرغم شان،سیمکشی نحوه توجه به با که بودند مصرف کم هایالمپ نوع جدیدترین. دادند

 .داشتند کمتری مصرفی هزینه بیشتر،

 در رنگ زرشکی مبلمانی و قرار داشت ورودی در راست سمت در آشپزخانه بود. خوابه دو واحدی

 و سفید نصفش دیوار هر. بودند سفید و تیره زرشکی آپارتمان، غالب هایرنگ. میشد دیده آنجا هال

 به ترمه صدای .دید دیوار هر روی میشد را مختلف رنگ دو با مثلث دو و بود زرشکی دیگر نصف

 :میزد حرف تلفن با داشت که می رسید گوش

 .می زنم زنگ بهت بعد. برگشته آینه ببین حله...باشه. باشه

 شرت تی به توجه با و بود بسته اسبی دم را موهایش. آمد بیرون اتاقش از ترمه لحظاتی از پس

 چند سالی میشد .آمد می چشم به پیش از بیش ترمه الغری بود، پوشیده گردی که یقه رنگ مشکی

 را اطرافش ها،جنگل بلکه کویر، نه و کوه نه که شهری. بود کرده مهاجرت رهایش به هوداد که از

نبود و اکنون نمیشد اسم  سازگار ترمه پوست روشن با چندان رهایش گرم هوای. بودند کرده احاطه

  وحشت کرد.  آینه، دیدن با روشن را روی آن گذاشت. ترمه

 شده؟ چی-
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 .رفت اتاقش سمت به آینه

 .بگیرم دوش یه باید-

 میدی؟ لجن بوی چرا..چرا.....زخم اون...وای پوشیدی؟ لباسو این چرا-

  بگیرم. دوش یه باید االن. ترمه میدم توضیح برات بعد-

  .بگو االن-

 . نیست خوب حالم االن-

 .انداخت او جلوی را خود ترمه که کند باز را اتاق در خواست آینه

 ممیشم؟ گوشیت نگرانت نگفتی نمیگی؟ هم هیچی. قیافه اومدی خونه ریخت و این با شب وقتاین -

 بود؟ یارو اون باز..باز..شده چی... نمیدی جواب که

 برم؟ می ذاری حاال. آره-

 کرد؟ چیکار بار این-

 .بره آبروم همه جلو شهربازی تو تا ریخت لجن روم و کرد پاره لباسامو-

 ببینیش؟ تونستی...شرف بی-

 .نه-

 ...پیش بری باید-

 .دره دم پلیس یه االن. رفتم-

 ترمه با کنجکاوی گفت:
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 واقعا؟-

 .ترمه میشه چی نمی دونم. نیاد پیش مشکلی تا می مونه اینجا امشب. آره-

 .می کنن پیداش گفتی، پلیس به که حاال خب-

 .نفرن دو-

 چی؟-

 .کرد پاره لباسامو زن یه و بود گرفته منو مرد اون-

 ترمه ابروهایش را به نشان تعجب باال برد و پرسید:

 زن؟ یه-

 .شنیدم هم صداشو حتی. آره-

 شناختیش؟-

 .شنیدم رو صدا اون کجا نیستم مطمئن اما.اما.. می اومد آشنا نظرم به-

 .انداخت آینه به نگاهی سپس. بود رفته فرو فکر به ترمه

 مشکوکی؟ هم کسی به-

 .نه-

 .بیاد بدشون ازت که نیستن زیادی آدمای-

 .کافیه کار این برای نفر یه-

 .کیه آدم اون که می دونی االنشم شاید-
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 .نمی کنه پست خودشو حد این تا اون. نه-

 .باشه لوییز یک شماره مدل خودش فقط تا بکنه کاری هر حاضره می دونی؟ کجا از-

 شو یک شماره مدل سونیا بود، شده لوییز مدلینگ گروه وارد آینه وقتی. میزد حرف سونیا از ترمه

 اصلی مدل عنوان به او از گاهی و بود کرده کشف را آینه استعداد لوییز، ماه، چند از پس تنها اما بود

 یک شماره مدل عنوان به که هاییشب تعداد ماند، آنجا در آینه بیشتر چه هر. کرد می استفاده شو

 صلیا لباس نمایش یک تنها نمایش، ده هر از اواخر این و بود سونیا از بیشتر مراتب به میشد، انتخاب

 .می رسید سونیا به

 و می شمرد غنیمت را فرصت باالخره. کند کمین بیشه در نمی توانست ابد تا که بود ماری حسادت، 

 دمی توان او که نمی دانست اما بود خبر با سونیا حسادت از آینه. آمد می بیرون آنجا از شکارش برای

ای  کنایه کرد می سعی چیزی می گفت، که وقت هر اما بود حرف کم سونیا. نه یا برود پیش حد این تا

آینه سعی کرد صدای دختر را به یاد بیاورد و آن را با سونیا مقایسه کند. ترمه تمرکزش . به آینه بزن

 را به هم زد:

 .کنن بازجویی ازش بگو پلیسا به نظرم به-

 .نهک اخراجم ممکنه کردم، خبر پلیس بفهمه لوییز وقتی. میشه خراب اوضاع االنشم .ترمه نمی دونم-

  .نشو احمق-

 دح از امشب دیگه اما کنه حل مشکلو این خودش تا نکنم خبر پلیس گفت همبه مستقیم خودش-

 .بود دنی اصرار به البته..کنم صبر بیشتر این از نمی تونستم. گذشت

 اون کار واقعا شاید. کنن بازجویی سونیا از بگی باید اما. کنه می درک لوییز. کردی درستی کار تو-

 .باشه
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 نمی دیگه. بگیرم دوش یه می خوام فقط االن. بکنن کارو این بگم هم شاید. ترمه نمی دونم واقعا-

 .کنم تحمل بدنمو لجن بوی تونم

 ...و بودم کاش...نبودم کنارت امشب که ببخش. عزیزم باشه-

  .نداره عیب-

 کنار؟ بری در جلو از میشه حاال-

 که بود نشده اتاقش وارد هنوز. کند باز را در آینه که داد اجازه و گذاشت راست سمت به قدمی ترمه

 :شنید دوباره را ترمه صدای

  بخوابم؟ اتاقت تو امشبو می خوای-

 اجازه طرف هر از ترس هنوز. بگذراند تنهایی را امشب که نداشت دوست آینه. بود خوبی پیشنهاد

 به دیگر بالیی در کمی باشد و جایی در کسی ترسید می هنوز. نمی داد را آینه ذهن به آرامش ورود

 .بیاورد سرش

 .آره-

  .زد لبخندی ترمه

 .میشه درست چی همه. نباش نگران. عزیزم باشه-

 .امیدوارم-

 یک نفره، دو تختی با متری دوازده اتاقی. کرد روشن را اتاقش ای لوله های چراغ و بست را در آینه

 دست چند .رفت کمد طرف به آینه. زرشکی و سفید لباس کمد دو و بلوط چوب جنس از توالت میز

 کرد.  باز را آب شیر .به راه افتاد اتاق حمام سوی به و آورد بیرون را اش حوله و تازه لباس

نمی توانست آن  دیگر اما ترمه چه و دنی جلوی چه. دهد نشان قوی را خود بود کرده سعی کنون تا
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 به بدنش کرد می حس. شده جدا بدنش از کرد می حس. کرد می گریه صدا همه درد را تحمل کند. بی

 می درد قبل از بیشتر هایشکبودی و می ریخت تنش روی دوش، از آب. دارد تعلق دیگری شخص

 تا. کند فکر چیز هیچ به توانست نمی. کرد می گریه. نشست حمام های کفکاشی روی. کردند

 داشتند سعی که کرد می حس دهانش روی را بزرگ های دست آن می گذاشت هم روی را چشمانش

  کنند. خفه را او

 بدنش روی  را اثرشان که هاییلکه. نور شهر در سیاه هایلکه آن از. زن آن از. مرد آن از. می ترسید

 را هاآن تا می داد فشار را بدنش روی هایزخم جای و هاکبودی صابون با. بودند گذاشته یادگار به

می . نماند باقی شب آن از اثری هیچ می خواست. نبود مهم برایش اما می کشید درد. کند پاک

 که بود درد فقط کرد می تالش چه هر. نمی شدند پاک اما ببرد یاد از را هایشیادگاری تمام خواست

نمی . گرفت بغل را دست، زانوهای خود دو با. کشید دراز حمام زمین روی .شد می بیشتر و بیشتر

 نه، یا شود می رها کابوس این از روزی دانست نمی. کند تحمل را وضع آن تواند می کی تا دانست

  برسد. پایان به می خواست فقط

 آینه. بود نشسته آینه تخت روی و بود نگران اش چهره. دید را ترمه. آمد بیرون حمام از وقتی

 نوازش را خیسش موهای و گذاشت شانه روی را سر آینه حرفی هیچ بدون ترمه. نشست کنارش

 را آینه سر باالی ترمه. بود شده خیره اتاق کف به فقط و نداشت هم کردن گریه توان دیگر آینه.کرد

 بوسید و گفت:

 چیزی می کشی برات بیارم؟-

 آینه به سردی جواب داد:

 نه.-

 چرا؟-

 حسش نیست. -

 حداقل آرومت می کنه.که چی؟ -

 بیخیال.-
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 اگه می خوای در موردش حرف بزن.-

 باشه برا بعد ترمه.-

 باشه. هر چی تو بگی. همینجا بمون تا برات یه دمنوش بیارم.   -

ترمه بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. معموال پول جنس مصرفیشان را با هم شریک می شدند و  

می داد. شاید به خاطر آشنایی با دنی بود. شاید به خاطر آن  ترمه کسی بود که خریدها رو انجام

ها یا شاید به خاطر اینکه می خواست همان آینه سابق شود. هر چه که بود نمی خواست فعال در حمله

 عالم هپروت باشد. به آن آرامش نیازی نداشت. 

دیل شده بود. دوست آینه ای که در کیهان زندگی می کرد در رهایش کم کم به آینه ی دیگری تب

حقیقی اش برگردد. آینه ای که حاضر بود با  داشت از این آینه فاصله بگیرد، دوست داشت به خود

خانواده اش بجنگد تا به چیزی که نمی خواهد تن ندهد. آینه ای که تنهایی به رهایش آمده بود و 

بودنش را دیده بودند. داشتند  توانسته بود به چیزی که می خواهد برسد. اکنون تمام دنیا آسیب پذیر

تعریف می  هایش را در اینستاگرامشان شیر می کردند و هر کس داستانی از آبروریزی آن شبعکس

ها را نداشت. زود کرد. شاید آینه ای که در رهایش به آن تبدیل شده بود توان ایستادگی در برابر آن

نه کیهان اینطور نبود. می خواست دوباره کم می آورد، داخل حمام می رفت و گریه می کرد اما آی

آینه باشد. باید به همان آینه تبدیل می شد. همان آینه باشد. الزم بود همان  
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 میان پرده

 سیاسی سکته

 

 می رهایش مرکزی بیمارستان رنگ سفید راهروی در را پایش که بود بار سومین تنها ماه این در

 روز نبود قرار هرگز انگار. داد می دست از را امیدش قبل از بیشتر گذشت می که روز  هر. گذاشت

 کلش به نقره گردنبندی و برلیان مارک دودی عینکی با رنگ مشکی دامنی و بلوز. برسد راه از موعود

 خود جای از احترامش به  بودند نشسته راهرو در که بیمارانی داشت. خانواده گردن به ستاره یک

 صمیمانه ها آن از برخی با حتی و کرد می پرسی احوال و سالم ها آن با نیز ویستا شدند. می بلند

 او به  یود داشته نگه دستش در لحظاتی را دستانش ویستا که ساله شصت حدودا زنی .داد می دست

 :گفت

 دخترم؟ چطوره بِرو حال -

 .قبله مثل نکرده فرقی-

 نگفتن؟ چیزی دکتراش-

 .شه بهتر اوضاعش کی دونن نمی. نکرده فرقی وضعیتش میگن-

  بود؟ تارا اسمش چطوره؟ حالش دخترت-

 . شه مرخص هفته این احتماال میشه بهتر داره کردی که کمکی و تو لطف به. عزیزم بهتره-

 :گفت و زد لبخندی ویستا

 .نکرد کاری که من. می شنوم اینو خوشحالم-

 :گفت و نداد اجازه او به ویستا اما ببوسد رو ویستا دست روی خواست زن
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 . بگو بهم حتما خواستی که ای دیگه کمک هر چیه؟ کارها این-

 و بودند کرده منتقل بیمارستان به هایششش وخیم وضعیت دلیل به را زن آن دختر که بود قبل ماه

 چندان دختر خانواده. بود کرده پرداخت را عملش پول از قسمتی او وضعیت از آگاهی از پس ویستا

 تارا خواهر و مادر برای را هاییکمک غیرنقدی و نقدی صورت به ویستا و نداشتند خوبی وضعیت

 زا قبلی شهردار که دالیلی از یکی. نبود قبل مثل رهایش در مردم معیشت وضعیت. بود فرستاده

 نآ با مقابله برای راهی هیچ شهردار و رفت می باال مرور به داشت تورم. بود همین داد استعفا سمتش

 ویستا و بود شهرش اقتصادی مسائل مسئول شهردار هر زمانه، اساسی کشور قانون طبق. نداشت

 تمام هب کمک دانست می. میزد پا و دست اقتصادی باتالق مشکالت در که بود گرفته تحویل را شهری

 . کرد نمی حل را چندانی مشکل اش خانواده و تارا به کمک و است ممکن غیر مردم

 الس از بود داده او به سابق شهردار محاسباتی که طبق. میشد پولدارها شهر به تبدیل داشت رهایش

 می مهاجرت دیگر شهر به باید و نداشت را شهر در زندگی توان فقیر طبقه از هیچکس دیگر آینده

 خانواده چندین شهردار قبلی، بود رسیده ویستا دست به که رسمی غیر استاد از برخی طبق. کرد

 رهایش وجهه که بیاورد تاب توانست نمی. نشود خراب اش وجهه تا بود کرده بیرون شهر از را فقیر

 .نداشتند را موضوعی همچین شنیدن و دیدن تحمل که بودند دیگری کسان شاید و شود خراب

های که از هم طالق گرفته بودند مجبور بودند برای ها به قدری باال رفته بود که گاهی زوجقیمت خانه

 ی مشترکشان زندگی کنند.ها در همان خانهسالها و حتی ماه

 در را تورم به که بود عواملی از یکی تجار،  و کسبه به حد از بیش آزادی شهروندان، اعتقاد به 

. است مشکل این دالیل از یکی تنها موضوع این که دانست می ویستا اما. بود برده باال رهایش

 طرف از که ای بودجه برابر چندین واقع در و بود کرده  خرج شهر برای نیاز حد از بیش قبلی شهردار

. نبود ماجرا تمام این. بود کرده مصرف تفریحی و رفاهی لوازم برای را بود کرده دریافت خواص مجلس

 شد می را بود رفته شهردار جیب به طرح هر در که پولی میزان راحتی به سرانگشتی حساب یک با

 . کرد حساب

 برای وسایل این که درآمدهایی. بود کرده سفر کشور از خارج به پول همان با اکنون که شهرداری



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
99 

 

 هوای و آب دلیل به رهایش. بودند کرده خرج که بود پولی میزان از کمتر مراتب به داشتند رهایش

 ت،تلویزیون و اینترن در گسترده تبلیعات عالرغم و کند جذب توریست توانست نمی خشکش و گرم

 .کند توجیه را رهایش برای شده پول خرج میزان که نبود قدری به ها توریست میزان

 هب باالیی میزان به شهرداری و بود گرفته کشور هایبانک از نیز بزرگ وام چندین پیشین شهردار

 .بود بدهکار هابانک

 مالیات افزایش این و بود مالیات میزان افزایش پیشین کسب درآمد شهردار راهکارهای از یکی 

 باید که دانست می ویستا. داد می نشان رهایش در دستمزدها و هاقیمت رفتن باال در را خودش

 ورشکست رهایش. نداشت شهر  داشتن نگه پا سر برای راهی این جز و کند بیشتر را مالیات میزان

 کرده پرداخت را شهر برق پول خواص مجلس گذشته سال یک در. افتاد می هابانک دست به و میشد

 پرداخت به قادر مجلس سال، آن در بودجه کسری دلیل به رسید که می گوش به هاییزمزمه اما بود

 . نیست رهایش برق پول

 آمده شهرداری برای اخطاریه چندین و بود نشده پرداخت شهر برق پول ماهی چهار هم حاال همین

 کی یدنفهم که بود مشغول ویستا فکر آنقدر .کند چه سوخته زمین این با که بود درمانده ویستا. بود

 رد اسمش بهروز بود اما بنا به دالیلی نامعلوم همه او را بِرو صدا می زدند. اتاقی. رسیده برو اتاق به

 دیده آن راست سمت در پنجره یک که شکل مربعی و رنگ سفید کامال اتاقی. ویژه هایمراقبت بخش

 چندین و بود خوابیده تخت روی بِرو .دید را رهایش فلک و چرخ آن از میشد و بود باز که میشد

 .بودند کرده وصل او به نگهدارنده دستگاه

 فیدس صندلی روی و رفت جلو ویستا. بود رفته کما به. بود بستری اتاق آن در که بود سالی پنجمین

 سکته مغزی بِرو که بود گذشته ازدواجشان از سال دو تنها. بود شوهرش تخت کنار که نشست رنگی

 بود. به همین سادگی. به همین سردی.  باال خون فشار دلیلش. کرد

 عهده بر را تولید ناظر سمت آنجا در ویستا وقتی و بود رهایش پتروشیمی صنعت مدیران از برو

 کشید سرش روی دستی. شد خیره بِرو آرام و شکل مستطیل چهره به. بودند شده آشنا هم یا داشت

 .داشت حق هم شاید. شده سنگدل کرد می حس. نمیشد احساسی قبل مثل. بوسید را اش پیشانی و
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. داد مین را جوابش که سنگی. کرد می عالقه ابراز سنگ یک به بلکه انسان یک به نه که بود سال پنج

 اما. کشید می نفس هادستگاه آن کمک با فقط. خورد نمی تکان حتی و کرد نمی توجه محبتش به

 . نبود کافی زندگی برای کشیدن نفس

 ضیرا را برو خانواده خواست می که بود مدتی. نبود کافی کردن زندگی عاشقانه برای کشیدن نفس 

 شدبک طول کی تا کما این نبود معلوم. دهند یا شاید هم به رنج خودش پایان پسرشان زجر به تا کند

 هک کمایی. کرد می زندگی دیگر کمایی در ویستا. نبود آن در تعجبی هم کشید می طول ابد تا اگر و

 اما. خودش دادن نشان برای است فرصتی کردمی احساس ابتدا در که کمایی نبود، اش حامی کسی

 هک کمایی. است تر ناخوشایند نیز بِرو کمای از کما این که فهمید نشست شهردار صندلی روی وقتی

 بود. شده دچار ان به سیاسی ای سکته اثر در بلکه مغزی سکته اثر در نه

 

 گورکن

 

 سرش روی را خورشید اینقدر. کرد نمی کار حسابی و درست فکرش  بودند شده حس بی دستانش

 در.کند استراحت کمی و برود خانه به داشت دوست رفت. فقط می گیج سرش که بود کرده احساس

 واحدهای ترین ارزان قدمگاه کردند. محله می زندگی قدمگاه محله اشتراکی واحدهای از یکی

. بود داده دست از را خود معنای ارزان، اکنون البته. کرد می فراهم هاخانواده برای را رهایش اپارتمانی

 چهل از بیش طبقه، ده ساختمان هر در. بود گران محله ساکنان از بسیاری و او برای هم ارزان حتی

 تعداد به بستگی بیشتر. کردند می زندگی خانواده دو حداقل واحد هر در و داشت وجود واحد

 می زندگی خودشان جز دیگر خانواده دو بود، اول طبقه در که هاآن واحد در. داشت خانه هایاتاق

 خوابه. دو بود واحدی. کردند

 داخل بودند مجبور کردند می پرداخت دیگر خانواده دو به نسبت کمتری پول چون اش خانواده و او
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داده.  تشکیل را ای زندگی همچین که آمد می بدش خودش از گاهی. کنند زندگی و بخوابند هال

 هر از روزی کرد نمی را فکرش و نبودند باال اینقدر هاقیمت روزی که از همسرش خواستگاری کرد،

 آدم یک غذای سوم یک اندازه که مقداری به هم آن و بخورد را یکی تنها غذایی وعده سه

 .معمولیست

بارانی تند،  مثل صدا و سر. رسید نمی مشام به آن از خوشی بوی همیشه مثل. شد آپارتمان وارد

 این رهایش اشتراکی هایساختمان. بود شده وحش باغ وارد انگار. ریخت می هایشگوش داخل

 هاییساختمان چنین شر از خواست می پیشین شهردار که بود دالیلی از یکی و داشتند را مشکل

 باشند داشته وجود هاییساختمان در آن، چنین که نبود ارزوها شهر شان در حال هر به شود خالص

 عقل هیچ و آرزوها کوفتی شهر بود نور کوفتی شهر آنجا. کنند زندگی هاآن در مردمی چنین حتی و

 . نداشت را انسانی هایوحش باغ آن در زندگی آرزوی سالمی

 آن با که ای خانواده دو هایبچه از تا چند. بود هتل البی شبیه خانه از بیشتر. کرد باز را واحدشان در

 و بود نشسته اشپزخانه داخل ها آن از یکی شوهر و کردند می بازی هال داخل بودند خانه هم ها

ها آن را به اشغال خود در می آوردند، البته آشپزخانه ای که در طول روز، زن .خورد می چایی داشت

 متس به و کرد مرد به مختصر سالمی گورکنان. شنه برای غذا پختن، بلکه برای جلسات خاله زنکی

 . کرد نگاه هال چپ

 .بود رفته خواب به کنارش در نیز اش ساله ده پسر و بود خوابیده ای گوشه اش ساله دوازه دختر

. ترف نگار سمت به گورکن.کرد می نگاه روبرویش دیوار به و نشسته  دیوار به پشت نگار همسرش

 بودند خوابیده هایشبچه که آرامشی در لحظه چند و نشست او کنار گورکن کرد. نگاه را او فقط نگار

 : گفت اش گرفته صدای با. شد غرق

 خوردن؟ چیزی-

 :گفت آمد بیرون می چاه ته از صدایش انگار که نیز نگار

 .داد بهشون زمینی سیب بورانی کم یه مرجان-
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 خوردی؟ غذا خودت

 نه-

 نمونده؟ چیزی زمینیا سیب از-

 زده. کپک اونم است دونه یه-

 کجاست؟-

 ره فقر در زندگی. بزند گریه زیر خواست می انگار بود شده خیره روبرو به فقط. نگفت چیزی نگار

 اوضاع گذشت می چه هر اما بود تر اخالق خوش و تر خوشگل خیلی قبال کرد. نگار می خرد را کسی

 ندگیز ابتدایی نیازهای توانست نمی گورکن. همیشه از تر شکسته و تر خسته هم نگار و میشد بدتر

 کار صاحب اگر البته. داد می مالیات و اجاره، وام به بود پولی هر و کند فراهم اش بچه و زن برای را

 .داد می او به پولی

 در و گیرد می کی دهان از شود متوجه تا کند دعوت خانه به را شهردار روزی داشت دوست گورکن

 و بود افتاده رو و رنگ از بودند نشسته رویش که ای قالی. گذارد می اش خانواده و خودش دهان

 :گفت نگار به رو گورکن. نداشت تعریفی ها بچه و نگار هایلباس

 گذره می اینم-

. نشد خارج ای کلمه بود، نشده مهمان ها آن رو قابلی لب رژ بود ها مدت که نگار کوچک های لب از

 :گفت و کشید دردی پر نفس گورکن

 شرایط اونجا. کیهان می ریم و میدم پس وامو همون بده. با بهم پولی یه قراره گفته کارم صاحب

 ارزونترن. چیزا کمتره بهتره. مالیات
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 کرد می پرداخت را وام آن از چه هر هنوز و یود گرفته رهایش بانک از وامی که بود پیش سال سه

خرج  هابچه مدرسه خرج و خانه این رهن برای را وام پول. بود نشده هم راه نزدیک پایان به انگار

 کسانی اسامی رهایش بانک. بدهد پس هاآن به که ندارد پولی می گفت صاحبخانه اکنون. بود کرده

 قسط یک حتی که کسانی و گذاشت می رهایش راه پلیس اختیار در همواره را گرفتند می وام که

 ینارصایت با نگار .بود رهایش گیر پا و دست قوانین از. نداشتند را شهر از خروج اجازه داشتند معوقه

 : گفت

 و مالیات و وام دادی همشو یا. نداده پولو همه میگی آخرش میگی. اینو باره که سومین ماه این تو-

 . بخری بلیط باهاش نمونده پولی

 کرده اشغالش هاهمسایه از یکی و بود پر حمام. داد می عرق بوی بدنش. گرفت پایین را سرش گورکن

 : گفت نرمتری لحن با دید را گورکن ناراحتی که نگار. ساخت می بو آن با باید. بود

 کابینته تو-

 :گفت ارامی صدای با گورکن

 چی؟-

 زمینی. سیب اون-

 . آهان-

 کنم؟ درست چی برات خوای می-

 میده زمینی سیب طعم کنی درست چی هر نداره، فرقی-

 آره-

 بخوریم. تونیم نمی هم رو زمینی سیب همین کم کم-
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 که سعی می کرد صدایش را مهربانانه تر کند گفت: نگار

 گذره. می اینم نباش نگران-

 می کنه. گور تا پنج ظهر تا صبح می گفت کرد می کار کنارم دیگه گورکن یه آره می گذره. امروز-

 :گفت و برد باال را ابرویش نگار

 تا؟۲-

 آره-

 زیاده. زو ربازوش-

 بود. اون اندازه زورم کاش. گفتم بهش همینو منم-

  کنم درست رو زمینی سیب من تا بزن صورتت و سر به آبی یه نیست. برو زور بازو که چی همه-

. نداشتند خوردن برای چیزی که وقتی حتی. دهد روحیه گورکن به کرد می سعی شرایطی هر در نگار

باشند. لج سر هم با زیادی مدت توانستند نمی مشکل همه آن مرداب در اما کردند می دعوا گاهی  
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 شب چهارم

 دودی با طعم تمشک

 

 از امشب. به گوش می رسید اجرا سالن سراسر در اسپیرز بریتنی از one More time آهنگ صدای

 بازرسان از یکی کنون، تا غروب اوایل از. بودند آمده آنجا به تمرین برای هامدل نبود، خبری نمایش

 شد، خبردار پلیس موضوع از وقتی لوییز. کرد می بازجویی لوییز هایمدل از یک به یک پلیس زن

 نداشته اند. دیگری چاره که شد قانع حدودی تا شهربازی اتفاق تعریف از پس اما کرد. وحشت

 ستونی داد. کنار مرخصی پدری و شید به نیست خبری آهنگ تمرین از شب آن می دانست که دنی 

 ارشک به می گفت آینه که اندازه همان لوییز به اگر کرد می فکر. بود ایستاده سالن غربی قسمت در

 همه، از بیشتر که می دانست کند. دنی اخراج را آینه زود خیلی که نمی کشید طولی داشت، عالقه

 آینه، حضور بدون می توانستند که هاییمدل. برند می سود اتفاق این از که هستند هادیگر مدل

  برد؟ می سود همه از بیشتر کسی چه اما. کنند باز هامدل بقیه بین را خود جای تر راحت

 .سالم-

. بود دهش خیره او به بزرگش نسبتا هایلب بر لبخندی با که بود سونیا. کرد نگاه را سرش پشت دنی

 و داشت ای کشیده صورت. نوبین قولی به یا ای حبشه اش بینی مدل و بود ای پسته چشمانش رنگ

 سارا به زیادی شباهت اش قیافه. رسید می شانه روی تا رنگش ای قهوه و مشکی لخت موهای

 دنی هم قد تقریبا بود، پوشیده که بلندی پاشنه هایکفش با و داشت ویکتوریا معروف مدل سامپایو،

 یشپا مچ نزدیک تا لباس. شده دوخته حریر از آمد می نظر به که داشت تن به رنگ سرخ لباسی. بود

های یاقوت، گردن گردنبندی با سنگ .بود برهنه بازوهایش و شانه .نبود تنگ خیلی داشت، ادامه

 کشیده اش را زیباتر کرده بود.  

 داشتی؟ کاری باهام-
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 :گفت دارش خش و دخترانه/پسرانه صدای با سونیا

 .بزنم بهت سری یه گفتم. وایستادی تنها اینجا دیدم. نه-

 .آهان-

 .سونیام من. نشدیم آشنا رسما کنم فکر-

 .داد دست او با دنی. اورد جلو را دستش او

 دنی-

 واقعیته؟ اسم-

 .زنن می صدام دنی همه اما اسممه. دانیال-

 بخوریم؟ نوشیدنی یه بریم میای. می زنم صدات دنی منم اوکی. آها-

 .مآینه منتطر راستش اِ-

 .میکشه طول کارش اون-

 هوای در خنک نوشیدنی لیوان یک خوردن همواره. بود شده خسته آنجا ایستادن در بیکار از دنی

 البته این تنها دلیلی نبود که می خواست با سونیا صحبت کند.  .بود غنیمتی رهایش، گرم

 میای یا نه؟-

 .باشه-

  بیا دنبالم. . خوبه-
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 هب را مردی هر نگاه که بود دخترها دست آن از و داشت ای برازنده اندام. افتاد راه به سونیا دنبال دنی

اگر پیشتر با آینه آشنا نشده بود قطعا تمام سعیش را می کرد تا راه مُخ سونیا را . کرد می خیره خود

پیدا کند. اما دنی الشی نبود. حتی وقتی رابطه ای یک شبه را با یک نفر طی می کرد، تمام فکر و 

بود. شاید االن آینه دوست دخترش نبود اما دل المصبش داشت عاشق آن ذکرش رو همان تک نفر 

 دنی اگر دختر می شد و نمی توانست دست رد بر سینه دل خودش بزند. نسبت به سونیا شک داشت.

 .داد می قرار دوم رتبه در آینه از بعد را سونیا کند، بندی رتبه لوییز، هایمدل بین بود قرار

 چه به اما. بودند شدن، اول دنبال همه باشد؟ دوم نفر داشت دوست گمدلین حرفه در کسی چه

 همه از بیشتر که کسی اوقات اغلب می کرد؟ حمله آینه به که بود همان دختری  سونیا یعنی قیمت؟

 داخل او کرد؟ می صدق هم سونیا مورد در موضوع این آیا اما بود بیگناه آمد، می مشکوک نطر به

 همکاری با و شدن اول خاطر به سونیا ساده خیلی بود ممکن و نبود پلیسی هایداستان از یکی

باید با او حرف . کند گیری نتیجه همینطور نمی توانست. انجام داده باشد را کارها آن دومی شخص

 میزد.

 ه،کاف آن اسم. داشت قرار خیابان چپ سمت در زیرزمینی ای کافه. آمدند بیرون تاالر ستاره شرقی از

 از پر محیطی. بودند مشکی رنگ به تماما دیوارهایش پیداست، اسمش از که همانطور و بود "مشکی"

 بود شده طراحی دختر یک هایلب شبیه هاییالمپ دیوارها روی. شکالتی و ای میوه سیگارهای دود

 و داشت کوچکی فضای. بود کرده نورانی را محیط ها بیرون می آمد،آن از سفید رنگ که نوری و

 .بود شده چیده آنجا صندلی و میز هشت

 هتن نیم از ای نقاشی دیوار روی. بود کافه راست سمت دیوار کنار در که رفت میزی سمت به سونیا

. داشت سر به رنگ نارنجی دستاری و گوش به ای دایره ای گوشواره. میشد دیده سیاهپوست زنی

 هنشست هم کنار که پسری و دختر. نبودند کافه در بیشتر دیگر نفر چهار هایش.لب همرنگ درست

. نمی دانست را اسمشان دنی که لوییز هایمدل از نفر دو و می خندیدند و می کشیدند سیگار. بودند

. کردند می صحبت شب پس فردا شو مورد در و داشتند دست در سیگاری. بودند نشسته هم روبروی
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 حرف مزاحم که بود اندازه ای به صدایش. بود پیچیده کافه سراسر در مالیمی جاز موسیقی صدای

 .آمد سمتشان به بود سفید و مشکی لباس با دختری که پیشخدمت .نشود ها مهمان زدن

 دارین؟ میل چی-

 :گفت او به کردن نگاه بدون کرد می چک را اش گوشی های پیام داشت که سونیا

 میخوری؟ چی تو. برو کلد یه با تمشک سیگار بسته یه-

 :گفت پیشخدمت به رو دنی

 .لیموناد یه-

 .رفت ازآنجا پیشخدمت

  کرد. دنی به رو دلبرانه لبخندی با و گذاشت میز روی را موبایلش باالخره سونیا

 .بود باحال خیلی پریشبت اجرای-

 .ممنون-

 تموم می دونی،. نیومد پیش فرصتش هیچوقت اما. بگیرم یاد زدنو گیتار داشتم دوست همیشه-

 ظاهر و هیکل خوبی داری.  مدلینگ؟ سراغ نرفتی چرا تو راستی. گذاشتم مدلینگ برای وقتمو

 دنی گفت: .زد دیگری لبخند سونیا

 از مدل شدن خوشم نیومده. هیچوقت راستش-

 .می خونی آواز مدال برای داری اما-

 قضیه ش سواست.  این خب-
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 .شاید-

 .کرد تعارف دنی به و کرد باز را بسته سونیا. آورد سونیا برای تمشک سیگار بسته یک پیشخدمت،

 .ممنون نه-

 نیستی؟ سیگاری-

 .می کشم تفریحی-

 کردی؟ امتحان تمشکو. االن هم وقت تفریحه-

 نه-

 .کن امتحان-

نمی  عادت چیزی به هیچگاه که بود خوبش خصوصیات از. نداشت ابایی تازه چیزهای تجربه از دنی

 را اتش بود میز روی که مانندی کلید فندک با سونیا .کرد خارج سونیا بسته از سیگار نخ یک. کرد

 بوی پُک، اولین با. کرد را کار این سونیا سپس. کرد روشن را سیگارش دنی. کرد روشن دنی برای

 .تمشک، امپراطوری قسمتی از کافه را بدست گرفت

 بودین ؟ هم با آینه و تو دیشب ببینم-

 مگه؟ چطور. آره-

 رفتی؟ هم شون خونه ببینم...کنجکاوی سر از. همینطور-

 .نه-

 گذاشتی؟ تنهاش چطور اتفاق اون از بعد جدی؟-

  .داره اتاقی هم یه گفت اون-
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 .نمی گیره پسرو دوست جای که اتاقی هم-

 .نیستم دوست پسرش من-

 .شد دور و گذاشت میز روی را هایشاننوشیدنی پیشخدمت،. زد ملیحی لبخند سونیا

 .دارم شانس هنوز پس-

 برای؟-

 .گیتاریستمون مخ زدن-

 مونادلی. بود کافه چوبی میز روی که گذاشت رنگی سیاه جاسیگاری روی را سیگار. نگفت چیزی دنی

 دنی پرسید: .لرزاند را بدنش خنکی، احساس. سرکشید را آن از کمی و برداشت را

 نه؟. نیست خوب رابطتت آینه با-

 .ندارم باهاش مشکلی-

 مطمئنی؟-

 .آره-

 ...تو و اینجاست یک شماره مدل اون آخه-

 .بکشمش که نمی تونم. عزیزم برنمیاد دستم از کاری-

 .سر کشید را اش نوشیدنی از کمی و زد دنی به چشمکی

 باشه؟ می تونه کی کار نظرت به-

 نمی دونم. )لحظاتی ادای فکر کردن را درآورد( .ببینم بذار همم من؟ نظر به ها؟-
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 لبخند دیگری زد و پک دیگری به سیگارش. 

 باشه؟ داشته مشکل آینه با که نیست کسی یعنی-

 ثالم. بیخیال بزنم؟ حرف اینا درباره دوباره االن. دادم جواب پلیسه اون پیش سواال رو این االن همین-

 .است عاشقانه قرار یه

 عاشقانه؟-

 نداری؟ دختر دوست نگفتی مگه نیست؟-

  خندید. سونیا

 جاز همیشه. دنجیه جای. اینجا بیایم بازم می تونیم خواستی اگه اما. می ذارم سرت به سر دارم-

 نهک فکر آینه نمی خواستم. می کنه دیوونت مختلف، دودهای بوی و کمه مشتریاشون. می کنن پخش

 .بده گوشیتو...نیستین باهم میگی که االن اما می قاپم اِفشو بی دارم

 چرا؟-

 .لحظه یه بده-

 دمخو اسم با شمارمو. داد پس او به را گوشی سونیا ثانیه چند از پس. داد سونیا به را اش گوشی دنی

 نهات می دونستی. نیستم دهاتیا این بقیه مثل من. بزن زنگ خواستی وقت هر. گوشیت رو کردم سیو

  نداره؟ همخونه که ام مدلی

 .نه-

 .بدی یاد گیتار زدن بهم دارم دوست. اونجا بیای می تونی خواستی وقت هر-

 ...راستش اِ-
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 .خواستی وقت هر گفتم-

 دنی چیزی نگفت.

 باشه. داشته مخالفتی هم آینه نکنم فکر. کنم تورت نمی خوام. نباش نگران-

 به شروع و شد خیره دنی چشمان در. کرد روشن سیگار دیگری. خورد ته تا را اش نوشیدنی سونیا

 رفتارش و حرکات در کرد می سعی. بشناسد را سونیا بیشتر می خواست دنی. کرد زدن پک

 .کند پیدا سرنخی کوچکترین

 فکری. تو چیه؟-

 رو آینه .نیستم کاراگاه من. کیه کار نمی دونم همینطور پریروز و شب قبلش.. می کنم فکر دیشب به-

 .باشه می تونه کی کار بفهمم نمی تونم. نمی شناسم خوب هم

 .بدن بازیت شهربازی، تو بکن فکرشو. نداره ازش خوشی دلِ که کسی. همم..-

 دنی با شک و تردید گفت: .زد پهنی لبخند سونیا

 .باشه گفته نکنم فکر هم خودش. شده حمله بهش شهربازی تو نگفتم من که-

 یدیوو کلی کن، سرچ رو لجن هشتگ اینترنت رفتی. کردن پخش اینترنت کل تو کلیپاشو عزیزم-

. نشدم ناراحت هم ذره ویدیوها یه او دیدن از اما ام سنگدلی آدم بگم نمی خوام ببین. باال میاد

 گاهجای تا لجن تو بیفته الزمه میره، باال خیلی ادم وقتی گاهی. کردم حال. خندیدم هم کلی برعکس

 .بدونه واقعیشو

 اما بود پرونده اصلی مظنون االن بود، زده حرف پلیس با لحن همان با سونیا اگر که نداشت شک دنی

 .بود داده رخ بازجویی هنگام دیگری اتفاق ظاهرا

 می خوای؟ دیگه نوشیدنی یه-
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 .برم بهتره دیگه. نه-

 ایآدم حوصله که اونایی از انگار. می ریم هم با بمون دیگه دقیقه چند. میشی معطل فقط اونجا بری-

افوگاتو یه چیز دیگه  .بیار برامون افوگاتو دو تا مایا، .دیگه چیزی نگم میدم قول ندارن. باشه پرحرفو

 است. مطمئنم عاشقش بشی.

 می توانست دنی. رفت سلفی دوربین روی آورد بیرون را موبایلش. چرخاند را اش صندلی سونیا،

 .زد لبخندی سونیا. ببیند دوربین داخل را سونیا و خودش تصویر

 .بزن لبخند-

 .گرفت را عکسش سونیا. زد خشک لبخندی دنی

 .مرسی-

 موسیقی صدای فقط. نزد حرفی دیگر. شد عکس کردن استوری احتماال مشغول و چرخاند را صندلی

 دود بوی و بودند نشسته دیگر سمت در که جوانی زوج بیگاه و گاه خنده صدای میشد، شنیده جاز

 ه.ن کدام به و کند اعتماد سونیا حرف کدام به نمی دانست بود افکارش در غرق دنی. های مختلفمیوه
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 سقوط آسمان

 

 طرفدار ها،مدل بین کندریک، برند عطرهای. بود پیچیده رختکن فضای در مختلفی عطرهای بوی

 تفادهاس لوییز هایمدل از هایشتبلیغ برای معموال برند این که بود این دالیلش از یکی. داشت زیادی

 که عطری. بود خودشان ساخت عطر از شیشه یک می داد هاآن به که هدایایی یکی از و کرد می

  .کرد می تداعی را نارنج بوی چیزی هر از بیشتر

ها دید. محبوبترین شبنامه وقتی آینه وارد رختکن شد، شبنامه شب را در دست یکی دو نفر از مدل

 در مورد مدلینگ در شهر رهایش. تیتر بزرگ شبنامه اینگونه بود:

 مدلی از جنس لجن

از سر و رویش می ریخت را روی جلد اصلی گذاشته بودند. انگار فقط منتظر  عکس آینه که لجن

ها که نیشخند می زدند، با دیدن آینه، نگاهشان را به جای بودند که این اتفاق بیفتد. برخی از مدل

 ات ها به سمت کمد لباسش رفتبی توجه به آن دیگری دوختند و جلوی خندیدن خود را گرفتند. آینه

 لباس از اما کرد باز را اش چوبی کمد در. کند پرو را بپوشد شو در شب پس فردا بود قرار که لباسی

 فتل زیادی نمایش، وقت هنگام و پرو برای تا می گذاشت آنجا را لباسش معموال لوییز. نبود خبری

 وردم در لوییز قبل هفته از. کشید سر لحظه در آن آینه ذهن که بود ای نوشیدنی اسم دلشوره،. نشود

 که انهپرو یک از طرحی با رنگ مشکی شبی لباس. بود کرده صحبت او با شبش پس فردا برنامه لباس

 .بود شده طراحی مروارید با

 و داشتند خبر چیزی از انگار. کرد احساس را خودش روی هامدل از برخی نگاه. بست را کمد در آینه

 اب شدن رودرو هنگام می دانست. کرد می فکر را همین به هم آینه خود. بگویند او به خواستند نمی

 او، با پلیس صحبت از پس رفت. آرایش اتاق سمت به حال این با. می کند دریافت جوابی چه لوییز

نادیا، آرایشگر شو به خاطر مشکل زانویش چند روزی را مرخصی گرفته بود و  .بود رفته اتاق داخل

 را در آینههای اصلی را آرایش می کرد. لوییز که خود در زمینه آرایش هم حرفه ای بود، موقتا مدل
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بلند و  موهای. بود نشسته آرایش اتاق هایصندلی از یکی روی هم سایه. نبود تنها لوییز. کرد باز

 رنگش مشکی لباس روی طرح ابتدای تا آن از قسمتی و بود کرده رها اش شانه را روی رنگشمیشی 

 .داشت قرار سایه لباس روی که ای پروانه طرح به. بود شده دوخته همانجا به هم آینه نگاه رسید. می

 :گفت و زد لبخندی او به رو. شد آینه متوجه لوییز مروارید. جنس از ای پروانه

 .تو بیا. عزیزم. آینه-

 ار سایه سر دست، با لوییز. زد لبخندی و چرخاند کمی را سرش فقط سایه. رفت جلو قدمی چند آینه

  شد. ابروهایش روی کار مشغول و برگرداند قبلی حال به

 .بپوشم لباسو این قراره من که کردم می فکر-

 :گفت بود گذاشته سایه ابروهای روی را تمرکزش که لوییز

 .می پوشه لباسو این سایه االن. شد عوض برنامه-

 :پرسید را سوالش حال هر به اما می دانست هم را بعد سوال جواب ناخواسته آینه

 بپوشم؟ لباسی چه قراره من پس-

 .بیاد پیش مشکلی برات نمی خوام. می کنی استراحت پس فردا-

  بیاید. پیش مشکلی فشنش شو برای نمی خواست هم شاید یا

 .باشه آهان-

 روی را اش کاسبی توانست نمی او. می کند را کار این که بود معلوم. بود گذاشته کنار را او لوییز

 هم سایه از که نداشت کاری برایش . شاید.می شود قصد سو او به هر روز که کند ریسک دختری

 :گفت نازکش نسبتا صدای با سایه. آینه همانند بسازد ای ستاره
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 که فردا به جات اجرا می کنم.  نشی ناراحت امیدوارم جونم آینه-

 .باشی موفق. می پوشی لباسو اون تو که خوشحالم اتفاقا. عزیزم نه-

 .مرسی-

 سایه دیشب. داده دست از را جایگاهش که نبود خوشحال اما نمی کرد حسادت. نبود خوشحال آینه

 مانده شو آن در آینه ای از سایه اکنون انگار. سایه دوباره هم بار این و بود رفته سن روی جایش به

 .کرد می اخراج همیشه برای را او لوییز که نمی گذشت دیری. بود

 :گفت لوییز

  کن. استراحت خونه برو-

 داد: پاسخ آینه

 . باشه-

 بیرونه؟ اون هنوز پلیسه اون-

 .میکنه بازجویی ترمه از داره آره-

تازه شانس بیاریم  .میارن در سرمون پشت حرف، تا هزار. می کنیم ضرر کلی پلیسا این سر آخرش-

 .بره اینجا از نبرده آبرومونو بیشتر این از تا امیدوارم که چیزی پیدا نکنن.

 متاسفم-

ی م آرایش اتاق سراسر رقصنده، در زنی قامت در سکوت طوالنی، لحظاتی برای. نگفت چیزی لوییز

 اطرخ به باشد، ناراحت آینه برای اینکه از بیشتر. کرد می برانداز آینه در را خود صورت سایه، .رقصید

 . پس فردایش اجرای روی حواسش اما بود آنجا بدنش. بود خوشحال بود کرده دریافت که توجهی
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 . بود بار دومین

 . بار دومین

 .می دزدید را آینه اجرای که بار دومین

 و پدر فوت از بعد. بود رهایش بومی اهالی از سایه. بگیرد را او جای سایه که نبود خوشحال آینه

 قدش. بود شده اضافه گروه به پیش ماه چند همین و کرد می زندگی اش دایی تنها پیش مادرش،

 تر جوان سال چند و داشت صورتش که خاصی توجه به جذابیت با حال این با بود، آینه از تر کوتاه

 یندهآ آن اکنون. دارد پیش را در درخشانی آینده سایه، که داشت اعتقاد لوییز آینه، به نسبت بودنش

 می ایجاد روحش روی بیشتری هایترک مشت، هر با. می کوبید آینه صورت بر را هایشمشت داشت

 .شکست می آینه زود یا دیر و کرد

  .برود در سمت به تا برگشت آینه

 آینه؟-

 .برگرداند را سرش آینه. بود سایه صدای

 بدی؟ قرض همبه اجراتو گردبند پس فردا برای میشه اِ-

  پوشید. می نمایش هر در آینه که میزد حرف هالل ماهی گردنبند از سایه

 اپرشواست البته. استاپر میشم تو یه شو اصلی شو که باره اولین. مهممه اجرای اولین این. دونی می-

 ... ممنون ازت بدی بهم گردنبندو اون اگه. سونیا با مشترک

 گفت:آینه بالفاصله 

 .بگذره خوش نمایش. بدم بهت گردنبندو اون نمی تونم. نه-
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 حال هر به. نگفت چیزی اما برگرداند آینه سمت به را سرش لوییز. رفت هم در حدودی تا سایه چهره

آن دختره ی هرزه همه چیز را از او گرفته بود. نمی خواست  .نداشت شهرت اش مهربانی به هم آینه

گردنبندش را نیز به نام خودش بزند. با اولین حقوقی که از شو لوییز، آن گردنبند را خریده بود و می 

  شد. خارج در از و برگرداند را خواست همیشه آن را کنار خودش نگه دارد. سرش

 که مارال. بودند گرفته دست به را مشترکی موبایل داشتند، نام مارال و شالین که هامدل از نفر دو

 :گفت بود آنجا مدل قدبلندترین

 .کرد مخ اینم باالخره-

 شالین گفت:

 .است آینه با می کردم فکر-

 .دختربازه میزنه زار ریختش از پسره-

 ...میگم که من-

 مارال دست از را گوشی آینه،. کردند قطع را صحبتشان دیدن او با هاآن و رفت سمتشان به آینه

 . دید گوشی روی را سونیا جدید استوری. گرفت

 .کافه در لبخندزنان. دنی کنار در سونیا

 و تبرداش را رنگش مشکی کیف. رفت رختکن سمت به عصبانیت با. داد پس مارال به را گوشی آینه،

 وارد و رساند خروجی در به را خود. نبود نمایش سالن داخل کسی. شد خارج اتاق از سرعت به

 هم به. بود عصبانی. برود راه تنهایی مدتی داشت دوست فقط. شد ساختمان روبروی خلوت خیابان

 .یکدفعه هم آن ریخته سرش روی ندارد را و دارد که چیزی هر آسمان می کرد حس. بود ریخته

. نداشت لوییز گروه در جایی دیگر او. بود رسیده هدفش به داشت را کردنش خراب قصد که کسی آن

 راه و لوییز هایلباس پوشیدن بدون که می دانست. دهد انجام را دارد دوست که کاری نمی توانست
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 قرار کسی با بقیه فرق دارد با کرد می فکر که پسری. می کند گم را هویتش شوها، رمپ در رفتن

پسر الشی از آب در آمده او هم یک . بود اخیر هایکاری خراب یک شماره مظنون که بود گذاشته

بود. مثل کلی پسر دیگر که فقط می خواستند او را به تختخواب بکشانند و بعد از آن او را به امان 

 .بود کاسه یک در دست دنی و سونیا اصال خدا بگذارند. شاید

 ..شاید 

ز بخواهد بعد ادنی حتی او را به تختخوابش هم نبرده بود که . کرد بیرون سرش از را احمقانه فکر این

 دنی دکر می پیشتر حس که بود خاطر این به عصبانیتش. عصبانی بود آن از دستش راحت شود. فقط

 زیر اتاق داخل پشتی کوله داخل به را اش تنهایی که است کسی او می کرد حس. دارد دوست او را

 سقوط این در بدزد. او از را حس آن دنیا، تا بود کافی عکس یک همان اما. می فرستد شیروانی

 .کند ایستادگی می ریخت، سرش بر که مصیبت کسی کنارش نبود تا مقابل آن همه آسمان،

 نآسما که بهتر همان. بود برآمده چیز همه پس از تنهایی تاکنون. نبود مهم برایش دیگر. نبود مهم 

 این چون نداشت دادن دست از برای هم چیزی دیگر شاید. کرد می تمام را چیز همه و می ریخت فرو

می  دور فقط. می رفت راه فقط. نمی کرد توجه اطرافش به بود، گرفته پایین را سرش .بود کار پایان

 .خودش از. کس هر از. چیز هر از شد.

 کمی عرض کوچه. کجاست نمی دانست. شد گیج ای لحظه. رسید متروکه ای کوچه مدتی گذشت، به

با توقف او،  .شنید سرش پشت از را هاییقدم صدای.... و او جز. نبود آنجا او جز کس هیچ. داشت

ها نیز متوقف شد. دهان آینه خشک شده بود و جرات برگشتن و نگاه به لحظاتی بعد صدای قدم

 پشت سرش را نداشت.
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 سیاهی

 

 قبل دقیقه هشت

 

 جمعیت و شده روشن خیابان، رنگ سفید و بنفش هایچراغ تمام آمد، بیرون کافه از دنی وقتی

 رفت و به دنی گفت: ساختمان ستاره شرقی سمت به به آنجا آمده بودند. سونیا بیشتری

 نمیای؟ تو-

 .بخورم سالم هوای کم یه می خوام. کلّمه تو هنوز سیگارها دود. می مونم اینجا کم یه فعال. میام-

 .باش راحت. عزیزم باشه-

 به و داد تکیه ساختمان دیوار به را چپش پای کف دنی. شد ساختمان وارد و زد لبخندی سونیا

 با دختری. کند جلب را توجهش چیزی تا بود کافی گذرا نگاه همین. کرد نگاه روبرویش جمعیت

 . آبی جین شلوار و سفید شرت تی چتری، موهای

 .آینه

اه ر آینه دنبال به دنی. می رفت نامعلوم مقصدی سمت به داشت و بود گرفته پایین را سرش آینه

 می رفت جلوتر چه هر. کرد می سیر دیگری دنیای در انگار. کرد حفظ او از را اش فاصله اما افتاد

 .رسید ای کوچه داخل به باالخره. کمتر هم خیابان در حاضر افراد تعداد و می شدند خلوتر ها خیابان

 کوچه وارد قرمز لبه دار کاله و چهارخانه پیراهنی با هیکل تیره پوست و درشت مردی سرش پشت

 . شد

 احاطه را کوچه بلند، های ساختمان طرف همه از. رفت کوچه داخل به او سر پشت احتیاط با دنی

 فقط. بودند شده خراب دیوارهایش به متصل هایالمپ از برخی که عرض کم ای کوچه. بودند کرده
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 درشت مرد که کند فکر داشت دوست دنی. دنی و هیکل درشت مرد. آینه .بودند آن کوچه در نفر سه

اما وقتی با توقف آینه، مرد هم پشت دیواری خود را مخفی کرد.  می کند زندگی حوالی آن در هیکل

 . دهد جوالن دنی سر در فکر دیگری نمی توانست

مرد از پشت دیوار بیرون آمد و خواست آینه را تعقیب کند. دنی به . کرد دویدن به شروع آینه ناگهان

. نیفتاد اما خورد سکندری رساند و ضربه ای به پشت پای آن حرامزاده  زد. مرد سرعت خود رو به او

 گردنش و داشت گرد و میشی رنگی هایچشمماسکی سیاهی به دهان زده بود. . برگشت دنی طرف به

 ار دنی. برگرداند را سرش. ایستاد دورتر، آینه قدم چند .کرد می فکر دنی که بود چیزی از تر درشت

د، مر دنی مشتی به سمت صورت مرد فرستاد اما. نماند باقی هم چشمی صحبت برای فرصتی اما. دید

 به را دنی محکم مشتی با مشتش را گرفت و او را پس زد. دنی مجددا به سمت مرد حمله کرد اما او 

شت های زیادی دست به یقه شده بود اما آن حرامزده دردر جزیره آرامش با گردن کلفت کوبید. زمین

 و شد بلند جایش از زحمت بههیکل، زورش به دنی می چربید و دنی این موضوع رو فهمیده بود. 

 :زد فریاد

 .کن خبر پلیسو .آینه کن فرار-

 :گفت با صدایی پر از ترس آینه

 .بذارم تنهات نمی تونم-

  زد. مرد پهلوی به محکمی ضربه مشتش با دنی

 .نمیشه چیزیم من. لعنتی کن فرار-

 را دنی دست مچ مرد، اما بزند مرد ی چانه زیر به دیگر ضربه ای خواست. دید را آینه شدن دور دنی،

 بدن لحظه آن که بود دوستی درد،. کوبید کناری دیوار به و نگه داشت را او بدن دست دو با. گرفت

 ایپ مچ. بود افتاده زمین روی که دنی اما به دنبال آینه برود خواست مرد. بود گرفته آغوش در را دنی

 گرفت و رو به او گفت: محکم را مرد
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 کجا با این عجله حرومی نکبت؟

 دبلن را چپش پای مرد. بود شده سرازیر دنی بینی از خون. کرد نگاه دنی به. ایستاد جایش سر مرد 

 عصبانی مرد،. کرد بلند را خودش زحمت به. کشید کنار را سرش دنی. بکوبد دنی سر روی تا کرد

 تا. کند معطل شده که هم دقیقه چند برای را او می خواست اما نداشت بدن در جانی دنی. بود شده

  آمد. می مرد دستگیری برای پلیس و می شد دور آنجا از کامال آینه که وقتی

 یمشت و کرد پیش دستی مرد اما بزند مرد به ای ضربه کرد سعی. رفت جلو به و رو  گرفت گارد دنی

 . کوبید دنی صورت به دیگر

. ودب منگ و گیج. ببیند را اطراف درستی به توانست نمی. شد ولو زمین روی دنی. اش چانه به درست

 نه.. نبود ساخته دستش از کاری اما کرد می نگاه را مرد شدن دور داشت. می چرخید سرش دور دنیا

 از خرآ بار برای. بی افتد عوضی آن دست آینه دهد اجازه نمی توانست. شود تسلیم آنجا نمی توانست

 به را دنی دست مرد گرفت. را مرد بازوی دستش با شد. روبرویش را به خوبی نمی دید. بلند جایش

 تکان شدت به را دستش مرد. کشید مرد پوست روی را ناخنش توانش آخرین با دنی زد. کنار زحمت

 در دنی. شد سیاه چی همه. زد دنی صورت به دیگری محکم مشت مرد. می خورد تلو تلو دنی. داد

 می دید. سیاهی فقط نور، شهر

 

 

 بوم نقاشی

 

 و دوازدهم و صد ساختمان در اتاقی. بود خوابیده اتاقش تخت روی. کرد باز را چشمانش آرامی به دنی

 شامل طبقه هر. داشت قرار رهایش نشین فقیر محالت از یکی در و بود کوچکی خانه. سوم طبقه در

  می شد. شنیده بغلی همسایه صدای راحتی به که بودند نازک آنقدر دیوارها و میشد واحد هشت
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 چیز و چند دست لباس در گوشه ای دیگر. داشت قرار ای گوشه در گیتارش. کرد نگاه اطراف به

. افتاده برایش اتفاقی چه که آورد می خاطر به داشت تازه. نمی شد پیدا کوچک اتاق آن در دیگری

 سرش درون را شدیدی درد. کرد بلند بالش روی از را سرش .آینه کوچه، آن هیکل، درشت مرد آن

گرفت.  باال را سرش. شد شنیده اتاق به کسی شدن نزدیک صدای. کرد کوتاهی .ناله کرد احساس

 که بود مشخص چشمانش از و بود تنش دیروز هایلباس همان. بود ایستاده اتاق ورودی در کنار آینه

 :پرسید معطلی بدون دنی. نداشته حسابی و درست خواب

 خوبه؟ حالت-

 بهتری؟. خوبم من-

 این از غیر. جونم به افتادن چوب با و گونی تو گذاشتن انگار بدنمم. می کنه درد چی مثل سرم-

  خوبم.

 .زد زورکی لبخندی دنی

 گرفتن؟ طرفو-

. تریبس برای نداشتند خالی تخت. بیمارستان بردیم فقط رو تو. بود رفته در رسید، پلیس تا. نه-

موقتا بی هوش شدی و به مرور به هوش میای. منم  گفتن، ضربه مغزی خفیفه. کردن. عکسبرداری

 آدرس خونتو از شید پرسیدم و با آمبوالنس آوردمت اینجا. مامورای آمبوالنس تو رو آوردن خونه.

 خودش نیومد؟-

 نه. انگار با یکی قرار داشت.-

 پدری چی؟-

 اونم کار داشت انگار. -

 آهان. باز خوبه تا بیمارستان اومدن.-
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 راستش اونجا هم نیومدن.-

 سکوتی چند ثانیه ای در فضای خانه حاکم شد. دنی پس از لحظاتی سکوت را شکست:

 .افتادی به زحمت من خاطر به که ببخش-

 عذرخواهی من از داری بعد بشی؛ کشته من جون نجات خاطر به بود نمونده چیزی می کنی؟ شوخی-

 کردم؟ فرار ترسوها مثل کنم کمکت اینکه جای به میکنی چون

 به هر حال وظیفه تو نبود که این کارو بکنی و به خاطرش ازت ممنون. -

 چند ثانیه دیگر سکوت برقرار شد. آینه این بار سکوت را به کناری انداخت و گفت: 

 .بخوام ازت چیزی یه اومدی هوش به وقتی تا اومدم اینجا - 

 چی؟-

 آینه پس از اندکی تامل گفت:

 جون من، خاطر به نمی خوام. باشم خودم حال به بذار. باشی نداشته من کار به کاری می خوام ازت-

 یخیل می کنی فکر حتما. بگیرم وجدان عذاب تو خاطر به فردا پس نمی خوام. بیفته خطر به هم تو

 جونش من خاطر به دیگه نفر یه که کنم تحمل عذابو این نمی تونم واقعا. هستم هم خودخواهم. شاید

 ...نمی خوام. نیست مهم برام. بکنه می خواد که کاری هر عوضی اون بذار. باشه خطر تو

 :دهد ادامه هایش حرف به داد اجازه اما شد موضوع این متوجه هم دنی و لرزید می آینه صدای

 .بربیام خودم پس از می تونم االنم..االن. کشیدم باال خودمو و بودم تنها اولشم از من-

 صورتش دیوار، به روی کوچک آینه از. شد بلند جایش از سختی به دنی. کرد سکوت لحظاتی آینه

 .می شد دیده ش لب کنار دیگری کبودی و چشمش زیر ای کبودی. کرد نگاه

 چنده؟ ساعت-
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  برم. دیگه من.من.....دو و خورده ای-

 کجا؟-

 .خونه بر می گردم-

  .باشی بیرون اون خطرناکه االن. بیاد آژانس می زنم زنگ-

  گفت: و داد تکیه دیوار به دنی

. دنبو اتفاقی دیدیم همدیگرو که شبی اون. منه تفکر این حداقل. نیست اتفاقی هیچی. می دونی-

 یحروم یه بذارم که نیست این هم دلیلش. برعکس و شدی زندگیم وارد که داره وجود دلیلی مطمئنم

 .بکنه باهات بخواد که کاری هر

 ...دنی-

 مشت تا دو یه قلچماق قراره چون کنم خالی کسیو پشت که نیستم آدمی من. شه تموم حرفم بذار-

 انگ نمی خواد. می ترسه. نه اما بود کشته هردومونو حاال تا می خواست اگه حرومی اون. بزنه بهم

 همینطور نمی ذارم. کبودی تا دو نهایت من؟ اما ببره رو تو آبروی می خواد. بزنن بهش قاتل بودن

 .کنه اذیتت

 کیف دخترت دوست اینطور چون باشی خوشحال باید اتفاقا مهمه؟ برات چرا تو کنه، اذیت خب-

 .میکنه

 دنی با تعجب گفت:

 دخترم؟ دوست-

 آینه که انگار به موضوعی بدبهی پی برده بود گفت:
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 بیخیال-

 دنی، صادقانه گفت:

 .ندارم دختر دوست من-

 کافه؟ رفتی سونیا با فان محض پس. آره-

 سلفی آن خاطر به چیز همه که می دانست دنی اندکی عصبانیت را در صدای آینه تشخیص داد.

 .کوفتیست

 .خوردم باهاش نوشیدنی وامونده یه فقط من-

. ردینک ثبت شبتونو یادگاری عکس یه با بعدشم .خندیدی و باهم الس زدین.. و گل گفتین حسابی و-

 برات چیزی دردسر جز که گفتم می بینی؟ تا...هه مجردیش خونه بری می خواستی هم امشب حتما

ا ام می خوابیدی؛ سونیا و رو تختخواب پر قوش می  لوکس خونه تو االن نبود، من خاطر به اگه. ندارم

 ...حاال

 داد: را آینه جواب آرامش با همیشه مثل دنی

 دوست اون میگم جدی اما بهتره اینجا از سونیا خونه که کنم مخالفت باهات نمی تونم مورد این تو-

 .همین بشناسمش بیشتر می خواستم. نیست من دختر

 .شدی آشنا اینطور حتما دختراتم دوست بقیه با آهان-

 .نه یا داره جریانات این به ربطی ببینم می خواستم-

 خب؟-

 چیه؟ خب-
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 فهمیدی؟ چیزی-

 که اتفاقایی خاطر به که نکرد قایم اینو هرچند. کشید حرف ازش نمیشه راحت می دونی. نه هنوز-

 .نیست ناراحت افتاده برات

 آینه لحنش را آرامتر کرد:

 باشه؟ اون کار ممکنه میگی یعنی-

 .کرد رد نمیشه رو احتمالی هیچ-

 که سعی می کرد عادی به نظر برسد گفت: آینه اندکی به فکر فرو رفت و سپس با لحنی

 .کنه پیدا طرفو پلیس، بهتره بعد به این از. ممنون حال هر به-

 یب واژه یه رهایش تو پلیس کنه؟ حل رو حسابی و درست پرونده یه پلیس رهایش تو دیدی حاال تا-

پلیسا هم آدمن؛ می خواد .اینجا  می فرستن کشورو پلیسای بیخودترین. شهرآزادیه مثال اینجا. معنیه

راحت باشن. پلیسایی که دنبال مرخصی و خوش گذرونی ان میان اینجا. پلیس خوب پاشو تو رهایش 

 نمی ذاره. 

 .می کنم پیداش خودم پس-

 .می کنم کمکت منم-

 ..نمی خوام که گفتم نه.-

 .می مونم تهش تا پس هستم باهات گفتم. بکشم پس راه وسط که نیستم آدمی من-

 چرا؟-
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او شبیه هیچکدام از دخترهایی نبود که پیشتر  .دارد آینه به حسی چه می دانست دنی دیگر خوب

پایشان را در این اتاق گذاشته بودند. فقط خواستنی و خوردنی نبود، انگار او را ساخته بودند تا 

 را چشمانش طفق. نه یا می بیند آینه چشمان در را مشابهی که حس عاشقش شوی. البته مطمئن نبود

اولین بار بود که برای دنی، چشمان یک  .بخواند را چشمانش زبان داشت انتظار شاید ،دوخت او به

 هایرنگ که بود ای نقاشی بوم آینه، چشمان دختر، به جذاب ترین بخش بدنش تبدیل میشد.

آینه که سکوت  .کوبیسم نقاشی یک مانند درست. بودند شده پخش آن روی ترس و انتطار نگرانی،

 دنی را دید، گفت:

 خداحافظ.. میرم من. نداری جوابی دیدی؟-

 .بگذارد تنها شب دل در را او نمی توانست. شنید هم را خانه در صدای دنی. رفت بیرون اتاق از آینه

 رفت. بیرون از خانه و شد خارج اتاق از سردرد همان با

 

 کهکشان

 

 راه پایان به ترسناک شب و روز آن زودتر چه هر داشت دوست. می شد آسانسور سوار داشت آینه

 سرعت به را سرش .شنید سر پشت از صدایی. افتاد نمی خوبی اتفاق هیج می گذشت چه هر .برسند

 دنی. نمی خواست به زندگی دنی گند بزند آینه. بود آمده بیرون واحدش از که بود دنی. برگرداند

 خون، جز که بود کرده ماجرایی درگیر را خودش اکنون اما برسد آرزویش به رهایش در تا بود آمده

 :گفت دنی .نداشت پاداشی هیچ

 هوای می تونیم. نداری کسیو هم تو .ندارم شهر این تو کسیو من. کنی اعتماد بهم می خوام ازت -

 مخوا می اما نندازم دردسر تو خودمو میدم قول. نیستیم تنها دست اینطور حداقل باشیم. داشته همو
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 ن کهمی دون بهتر اونا می کنیم خبر پلیسو بعدش..بعد. کنیم پیدا طرفو هم با می خوام. کنم کمکت

 اینجا هایپلیس. یارو برای اون آسون هدف یه میشی تنها بمونی، اگه االن اما کنن چیکار باهاش

 در گذاشتن نفرو یه. کنن پیدا طرفو اینطور حداقل تا نمی ذارن برات محافظ یه که بیخیالن اینقدر

  نمیشه. اینطور. اینجا کجایی؟ تو. خونت

 هب داشت سعی انگار. می دید را نگاه آن آینه که بود بار دومین امشب. کرد نگاه آینه چشمان به دنی

 هایحرف که هاییسیاره. بود مختلف هایسیاره از پر کهکشانی همانند دنی چشمان. بگوید چیزی او

قصد  که هاییحرف تا میشد باعث کهکشان آن در جاذبه عدم وجود اما داشتند گفتن برای زیادی

 .بمانند معلق هوا در گفتنشان را داشتند،

 قبوله؟ پس-

 از ترس ای دنی به اعتمادش خاطر به خستگی. یا بود تنهایی بار خاطر به نفهمید. کرد تامل اندکی آینه

 :گفت اما مرد و زن آن

 .باشه-

 .بگیرم آژانس یه برات تا تو بیا حاال. خوبه-

طول و عرض  متر ۱ حدود بود متصل آشپزخانه به که آپارتمان هال .شد خانه وارد دنی سر پشت آینه

آینه پیشتر وارد آشپزخانه شده بود و از  البته بالفاصله پشیمان. هنوز هم سعی می کرد به . داشت

حال حق نداشت در زندگی دنی دخالت کند. آن بسته خالی کاندوم درون سطل زباله فکر نکند. به هر 

نه دوست دخترش بود و نه تعهدی به او داشت و تازه خودش هم پیش از آشنایی با دنی، دست کمی 

 کیی پشت خواست آینه از دنی. داشتند قرار شکل مربعی میزی پشت چوبی صندلی از او نداشت. دو

 روبروی صندلی سپس. زد زنگ آژانس به و گرفت دست در را موبایلش سپس. بنشیند هاصندلی از

 دنی گفت: .نشست او به رو و کشید عقب را آینه
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بابت بوی بد خونه معذرت می خوام. به خاطر کانال فاضالبه، بوی واموندش مستقیم میاد تو این -

خونه. تو این گرما به زور میشه نیم ساعت کولرو روشن کرد، بعدش خونه بوی گند و گُه فاضالب رو 

گیره. هم اتاقی قبلیم هم سر همین گذاشت و رفت. آخه می دونی وقت بیشتری رو تو خونه بود. می 

 االنم چند وقتی میشه که اتاق کناری رو کسی اجاره نمی کنه.

 خودت چرا از اینجا نمیری؟-

پول کجا بود؟ هر جا بری قیمتش ده برابر اینجاست مگه برم محله قدمگاه که تا وقت برگردم خونه -

موم وسایلمو تیغ زدن. فعال شکایتی ندارم. فقط برای خوابیدن میام تو این گور به گورشده. بعضی ت

 یقهدق چند شبا هم اصال نمیام. اما یه روز از اینجا میرم یه جای بهتر. بگذریم. آژانس گفت ماشینشون

 می بره؟ سود تو بیکاری از که کیه سونیا جز ها،مدل این بین. دارم ازت سوال یه. می رسه دیگه

 یعنی چی؟-

 یعنی با بیکار شدن تو، اونه که جاتو می گیره. نفر جایگزینت تو اون شو کیه؟-

 .سایه-

 کرد؟ پیدات راهرو تو اون روز، که همونی-

 .آره-

 ...که می خوره بهش-

 لوییز موبپوش بود قرار که لباسی. مشترکن استاپر شو سونیا با پس فردا. گرفته منو جای. نمی دونم-

  .داد نمایش من جای دیروزم. اون به داد

 می کنه؟ زندگی کجا-

 .شب محله-
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 تنها؟-

 .داییش با نه-

 دیدی؟ رو داییش این حاال تا-

 . نه-

 سالشه؟ چند نگفته-

 .نه-

 فکرته؟ تو چیزی-

 .باشن نفر یه گنده مرد اون و داییش این نکنه که می کنم فکر این به-

 را آینه جای تا خواسته کمک دایی اش از سایه که داشت وجود احتمال این. رفت فرو فکر به آینه

 لاحتما این نمیشد. بدهد او به هم را مبلغی می گیرد که ای اضافه پول از بود داده قول شاید. بگیرد

 وارد تا بود کرده کمک مرد آن به نفر یک. می شدند مطمئن موضوع این از باید اما. کرد رد را

 از یکی قطعاها و عوامل اجرایی شو حق ورود به سالن را داشتند. فقط مدل .شود نمایش ساختمان

 آینه با تردید گفت: .بود کرده کمک مرد آن به کرد می کار ساختمان داخل که کسانی

 .ممکنه-

 می ریم. غروب دم. می شناسیمش باشه، آدم همون اگه. اونجا می ریم هم با فردا-

 :داد. دنی پرسید تکان موافقت نشان به سری آینه

 میکنه؟ زندگی تنها واقعا اون چی؟ سونیا-

 .می زنه شخصیشو زندگی پُز بس از. می دونن اینو همه. داره خدمتکار یه-
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 نداری؟ ازش عکسی-

 .باشه اینستاش تو شاید. نه-

 بودن هم اگه کرد رد رو احتمالی هیج نباید. داد تشخیص میشه باشه عکسی اگه. اینستاشو می گردم-

 .شونخونه برم می کنم هماهنگ و می زنم زنگ بهش

 نید و باشند هم با داشتند دوست واقعا هم شاید. بود گرفته هم را سونیا شماره دنی چه از این بهتر؟

 .آمد در صدا به دنی گوشی زنگ صدای. بود زده آینه کردن آرام برای را هاحرف آن

 ..آژانسه. بلند شو بریم. .می آیم االن باشه-

تحقیق در مورد آن دو نفر را  فردا از بود قرار. رفت بیرون خانه از دنی همراه و شد بلند جایش از آینه

 .باشد داشته ای نتیجه چه نبود معلوم که جستجویی. شروع کنند

 

 سایه

 

 می تکان را بدنش آهنگ، ریتم با. بود برده باال را سایرس مایلی از wtf do i know  آهنگ صدای

 به بلند قدم یک باالخره که روزی بگیرد، جشن را روز آن داشت حق. کرد می خوانیهم آن با و داد

 دیوارهایش  که خانه هال. داد می تکان را کمرش و هاشانه آهنگ، ریتم با. بود شده نزدیکتر هدفش

 آنجا رد رقصیدن از بتواند سایه که بود ای اندازه به اما نبود بزرگ خیلی شاید بودند کالباسی رنگ به

 .ببرد لذت

 پدر کنار در او از عکس قاب دو آن جز و بود خانه داخل هم رنگ کالباسی نفره چهار مبل یک دست 

 مادرش  و پدر عکس به. خوردند می چشم به دیوار روی اش دایی و او از عکسی همچنین و مادرش  و
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. باشد  تر خوشحال کرد سعی و کشید سر ای جرعه داشت بدست که مشروبی بطری از کرد، نگاه

 به چطور نداشت اهمیت. بود رسیده جایگاه این به اکنون که کردند می افتخار او به هم آنها حتما

 یک شماره مدل به تبدیل تنه یک و میزد کنار هم را سونیا زود یا دیر که بود این مهم رسیده اینجا

 .میشد لوییز شو

 دمیش سالی ده زنده، یا اند مرده دانست نمی. دیدند می را موفقیتش و بودند آنجا هم والدینش کاش 

  و پدر و  ریختند ها آن ی خانه به ساز ماموران که بود شب اوایل .نداشت آنها از خبری هیچ که

 ازدواج  از پیش که مادرش و پدر. بود زمانه اطالعات سازمان مخفف ساز،. کردند دستگیر را مادرش

 هم با غذایی مواد تولید شرکت یک در بودند، مشغول حکومتی ضد هایفعالیت به جداگانه صورت به

 به ازدواج از پس. بود ازدواجشان دلیل مهمترین این و کردند می درک را هم عقاید. شدند اشنا

 همان کارمندان از یکی باالخره و دادند ادامه مجلس خواص با مخالفت در سیاسیشان های فعالیت

 . داد لو رو هاآن گروهشان، جلسات در نفوذ با شرکت،

 سایه و. بود پخش حال درgimme what I wantآهنگ  اکنون. نوشید شراب دیگری جرعه. سایه

 دهد. ادامه رقصش به کرد می سعی

 یدای جز هیچکس به توانست نمی. بود اش دایی کرد، می مراقبت سایه از که کسی تنها مدت این در

 او همه خواست می. داد می نشان جمع در خود از سرانه سبک رفتاری همیشه سایه. کند اعتماد اش

 روراست. باشد ساده مادرش مثل توانست نمی. ببینند خوش الکی و خوشگذران دختری چشم به را

 چیزی تا بود رفته ساز سازمان به بار چندین. نمیشد ختم ساز وحشتِ هایاتاقک جز مسیری به بودن

 وجود زمین روی کسانی همچین انگار. بودند نداده او به جوابی هیچ اما بفهمد مادرش  و پدر مورد در

 لتبدی هدفش مهمترین اکنون اما برد، می پیش ارامی به را داشت سر در که هایی نقشه باید.نداشت

 . بود لوییز شو یک شماره مدل به شدن

 نماینده المللی بین شوهای در تا شدند می دعوت خارجی کشورهای به ساالنه یک، شماره هایمدل

 وجخر حق کسی هر. بودند کرده تصویب کشور در تازه قانونی که میشد سالی چند. باشد کشورشان
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 و فرهنگی نمایندگان المپیکی، و جهانی ورزشکاران سیاسی، مهم افراد فقط. نداشت را کشور از

 نخست. کنند عبور زمانه مرزهای از تا بودند مجاز داشتند وزیر نخست سوی از ویژه حکم که کسانی

 ترسناک واقعیاتی کشور، از شدن خارج محض به بود ممکن که دید می تهدیدی را شهروند هر وزیر

 رهچه تا بودند تالش در همیشه اطرافیانش و وزیر نخست. برساند جهانیان گوش به زمانه کشور از را

 .دبو شده تبلیغات این اصلی نماد به تبدیل رهایش، و دهند نشان جهان به کشور داخل از مثبت ای

 گردی کشوری پناهندگی دعوت، اولین با و شو در شدن یک شماره مدل با که بود این دنبال به سایه 

 خانه وارد سایه دایی. شنید را در شدن باز صدای .شود والدینش وضعیت پیگیر آنجا از و بگیرد را

 هسای به دست اشاره با. دست در کوچک ای جعبه و داشت تن بر ای طوسی کوتاه آستین پیراهن. شد

 میز روی را بسته. آمد جلو سایه دایی. کرد را کار همین سایه. کند کم را موسیقی صدای که گفت

 :گفت خنده با .گرفت آغوش در را سایه و گذاشت

 میشی. موفق دونستم می. میگم تبریک-

 :گفت و زد لبخندی هم سایه

 چیه؟ جعبه اون ببیینم. جون دایی مرسی-

 :گفت و زد لبخندی سایه دایی

 کن بازش

 :گفت و کشید بنفشی کرد. جیغ باز را آن در آرامی به. رفت جعبه سمت به سایه

 عاشقتم! دایی وای-

 گرفت. بغل را اش دایی و آمد جلو

 :گفت و خندید سایه دایی
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 . چطوره ببین کن امتحانش

 رشزنجی. آورد بیرون را بود داخلش که مرواریدی گردنبند و برد جعبه داخل را دستش بالفاصله سایه

 .بودند داده تشکیل ان روی را sحرف مروارید، چندین و بود سفید طالی جنس از

اش هر زیبایی. کرد نگاه را خودش هال راست سمت قدی آینه از و بست گردن به را گردنبند سایه

 اش دایی .برد لذت گردنش، روی زیبا گردنبند آن حس کردن و از زد لبخند. چشمی را خیره می کرد

 :گفت دایی. داشت لب بر لبخند کماکان که دید سرش پشت را

 باشه. مبارکت. میاد بهت خیلی-

 :پرسید نگرانی کمی با سایه

 آوردی؟ کجا از پولشو اما

 :آورد در را شدن عصبانی ادای آینه دایی

 به روز داری(  کرد صبر اندکی.)میاد بهت خیلی که مهمه این فقط. باش نداشته کاری چیزاش این به-

 میشی. مادرت شبیه قبل از بیشتر روز

 به زیادی شباهت سایه بود، او با حق. داد تکان موافقت نشان به سری و زد کوتاهی لبخند سایه

 می سایه. اش قواره و قد و فک مدل کشیده، های چشم  تا گرفته کوچکش بینی از. داشت مادرش

 : گفت سایه. باشد سخت اش دایی برای چقدر تواند می سایه چهره دیدن روز هر دانست

 . نبودم اینجا امروز نبود شما هایکمک خاطر به اگه-

 :گفت و نشست مبل روی رسید، می خسته نظر به که سایه دایی

 دهنمون چیزی دیگه. بری جلو همینطور کافیه فقط .میشه خوشحال مادرتم مطمئنم. داری لیاقتشو-

 . برسی هدفت به که
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 :گفت و داد تکان سری سایه داشت، خبر او نقشه از که بود کسی تنها اش دایی

 بیارم؟ نوشیدنی یه عزیزم دایی برای تونم می حاال حتما،-

 .داد تکان سری آرامی به کرد می فکر خواهرش به ظاهرا و بود رفته فرو فکر به که سایه دایی

 :پرسید سایه

 خوری؟ می چی-

 داریم؟ ویسکی-

 نه-

 آبجو؟-

 مونده قوطی یه-

 .بخورم تو سالمتی به اونو خوام می. بیار همونو خوبه-

 .دایی میکنه افتخار بهت مادر مطمئنم-

 .نگفت چیزی دیگر و کرد نگاه خواهرش عکس قاب به. بود شده جمع آینه دایی چشمان در اشک

 رایب که بود داده یاد او به سایه دایی. بیاورد اش دایی برای را آبجو تا رفت آشپزخانه سمت به سایه

 می توجیه را وسیله هدف، اش، دایی نظر از. بزند کاری هر به دست خواهد، می که چیزی به رسیدن

 هب مجبور او، به شدن معرفی و  لوییز شو به پیوستن برای که نبود مهم دیگر حاال سایه برای. کرد

 لمد به تبدیل داشت اکنون که بود این مهم بود، شده نفر و چه کارهای دیگری چند با شدن همخوابه

 .خواست می هدفش به رسیدن برای که بود چیزی این و. میشد شو یک شماره
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 میان پرده

 درباره نادیا

 

آینه حمله می  درباره کسی که به حقیقت فهمیدن که بودند زیاد اش زندگی در مشکالت قدری به

 ار چیز همه ناخواسته. بود برده پی حقیقت به ناخواسته اما. خواست می که بود چیزی آخرین کند،

 داشت با تردید که ای ذهنی هایدرگیری از پس اکنونها را شنیده بود و صحبت بین آن بود. فهمیده

 خانه قدیمی نسبتا گوشی کنار مبل، روی. بگوید او به را جریان و بزند زنگ آینه به خواست می

 ادی او به را حرفه این مادرش که روزی همان از. بود آرایشگر که میشد سالی سی تقریبا. بود نشسته

 پنج و پنجاه سن در اکنون و بودند شده مشکل دچار زانوهایش زیاد، ایستادن پا سر خاطر. داد

و انگار  زانوهایش تیر می کشیدند. بایستد روی پاهایش را زیادی مدت توانست می سخت سالگی،

 های روی هم کشیده می شدند.استخوان

 هخان بود، آمده پیش برایش که تصادفی  از پس اما بود رهایش بار حمل شرکت سابق راننده شوهرش

 اختپرد را خانواده خرج بتواند تا کرد می کار شیفته دو. بود نادیا با خانه خرج تمام و بود شده نشین

 مجبور و بود مبتال اوتیسم بیماری به تولد بدو از  پسرش،. نبود یار او با شانس هم فرزند لحاظ از. کند

 .دهد انجام برنامه از خارج هاییخرج هم او برای بود

ها دیروز نتوانست مقابل شدت درد زانویش مقاومت کند و هنگام آرایش مارال، که یکی از با تمام این 

انداخت. لوییز نیز به او اجازه داد به خانه برود و های لوییز بود درد زانو، او را روی زمین مدل

ه باید ک استراحت کند. در این دو سال، سومین بار بود که این اتفاق برایش می افتاد. دکتر گفته بود

زانویش را عمل کند اما پول کافی برای این کار را نداشت. نمی دانست کِی اما می دانست که به زودی 

راج می کند و آرایشگر جوان تر و قبراق تری را جایگزین او خواهد کرد. با این که لوییز، او را از کار اخ

کسی را در رهایش سراغ نداشت که از او بهتر باشد اما وقتی نمی توانست از هنرش استفاده کند 

 همانند نقاشی بود که قلمش را در آسمان تکان می دهد و اثری از آن به جا نمی ماند. 
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 درد هاسال از هاییداستانی. داشتند گفتن برای زیادی هایداستان صورتش روی هایچروک و چین

 یشترب اما داشت، وجدان نبود، سنگدلی آدم. کرد فکر دیگر بار یک تلفن برداشتن از پیش. کشیدن

 می وجدان مگر بود؟ کرده اش خانواده و او به کمکی چه چیزها این به پایبندی کنون تا. کرد فکر

 بی دردناکش زانوهای کمک به توانست می شرافت مگر کند؟ پرداخت را اش زندگی خرج توانست

بود؟ وقتی او  کرده کمک او به داشت که خوبی حقوق با یا بود شده او حال جویای آینه بار کدام  آید؟

را آرایش می کرد به تشکری خشک و خالی قناعت می کرد و بیشتر با او مثل وسیله ای رفتار می 

 که پولش را پرداخته.کرد 

 به کمکی هیچوقت هیچکدام اما. داشتند خبر نادیا زندگی وضع از هایشمشتری و هامدل تمام تقریبا

 ولپ لیدا، آرایشگاه در دستیار عنوان به کردن کار و نبودند زیاد لوییز شوی کارهای. بودند نکرده او

برای  پول کافی بود نتوانسته هم هنوز مدت، همه این از بعد. نداشت همراه به برایش را چندانی

 صرف فقط آورد می در که پولی. خودش جراحی زانویش جمع کند چه برسد به راه اندازی آرایشگاه

 قدیمی کولر موتور که بود قبل هفته همین. میشد خانه وسایل تعمیر و خوراک، دوا و درمان و خورد

 باال شدت به رهایش در زندگی هزینه. بود گذاشته نادیا دست روی زیادی خرج و بود سوخته اشان

اگر  .فرستاد شهردار به لعنتی دلش در. بودند شده فقیرتر هم قبل از مالیات، افزایش با و بود رفته

همینطور ادامه پیدا می کرد او نیز مجبور بود بساطش را ببنندد و همراه با خانواده به یکی از شهرهای 

 ارزان زمانه سفر کند. 

 . کرد فکر بیشتر اندکی

 کار.  بود رسیده پایان به رهایش در درست کار وقت. داد می گوش وجدانش حرف به بار این نباید نه

 را مردی شماره آینه، شماره جای به. دیوانگی آن، در کردن شنا و بود شده خشک رودی درست

 . بود شنیده را هایشحرف که گرفت

 راغس به همکارش را بود ممکن. کند ایجاد خودش برای بیشتری دردسر شاید اینکه از. ترسید اندکی

شود. کاش می  راحت زندگی آن از بود خدایش از انگار. زد لبخندی...و بفرستد اش خانواده و او
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 به اعتماد پس ها را زودتر به سوی مرگ راهی می کرد. فرستاد. کاش همین کار را می کرد و آن

 :گفت خط پشت صدای. گرفت را شماره. شد بیشتر نفسش

 بله؟-

 :گفت معطلی بدون نادیا

 . ای آینه به هاحمله قضیه پشت تو دونم می-

 :گفت مرد لحظاتی، از پس. شد حاکم سکوت اندکی

 شما؟-

 .لوییز شو آرایشگر. نادیام-

 خوبی نادیا؟-

 .مذاکرم اهل بگم خوام می فقط. برم حاشیه خوام نمی-

 .زنیمی  حرف چی مورد در دونم نمی-

 پول یه رو یا. ذارم می برات راه دو حاال و کردم ضبط رو اونا. حرفایی که باهمکارت زدی رو شنیدم-

 . میدم تحویل به پلیس مدرکو یا رسیم می توافق به خوب

 شد. مرد با لحنی عادی گفت: حکمفرما سکوت دیگر بار

 شه؟ تموم گرون برات ترسی نمی بگیری؟ باج خوای می-

 اطمینان جواب داد:لوییز با 

 .نه-
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 مرد پس از لحظاتی گفت:

 . بذاریم قرار یه بهتره. نیست زدن حرف برای خوبی جای تلفن پشت. دونی می خب-

 کجا؟ باشه-

 تنها.. کاج پارک به بیا-

 چند؟ ساعت-

 .اونجام دیگه ساعت یه تا من-

 .خبره با قضیه از اونم. شوهرم. میام سوری همراه. ندارم اعتماد هیچکس به من دونی می-

 صدای با اسم شوهرش سهراب بود اما از بچگی همه به دالیلی نامعلوم، سوری صدایش می زدند. مرد

 :گفت هراسناکی

 کردی؟ خبر با شهرو کل نکنه-

 میای وقتی فقط. کنین خفتم دوستت و تو خوام نمی. نیستم احمق. خبر داره شوهرم فقط. نترس-

 . بدم تحویل بهت موبایلو تا بیار خودت با هم میلیون صد

 .ندارم پولی همچین-

 کن. جورش-

 .نیست آنچنانی درآمدم دونی می که خودت کنم؟ جور پولو این تونم می چطور-

 .نداره ربطی من به-

 مرد با لحن مصممی گفت:
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 پلیس هب بدی فایلو بری. ندارم جیبم تو پولی کنم. حقیقتش جور برات میلیون نهایتا ده می تونم -

 . نمیاد گیرت چیزی که خودتی وسط این و شه بیشتر پوالم نمیشه باعث هم

 به آرامی گفت: .بود خوبی پول هم میلیون ده حال هر به. کرد فکر اندکی نادیا

 . باشه-

 شرفش فروختن خاطر به اما بود خوشحال معامله کردن قطعی خاطر به. کرد قطع را گوشی نادیا

. داشت دوست وجدانش از بیشتر را اش خانواده. نکشید طول زیاد عذاب این اما. داشت وجدان عذاب

 .کند بیدار خواب از را سوری تا شد بلند جایش از و کشید عمیقی نفس

 

 پل رهایی

 

 آن سقف از. بود نمناک تونل فضای. بود پخش حال در بلند صدای با zittie e bouni ایتالیایی آهنگ

 آن داشت، فضا که خاصی حال و حس برای فقط و بود مصنوعی آب. ریخت می حضار سر روی آب

 کیپ تا کیپ. پاشید می حضار رو که بود سرخی نور تونل، در موجود نور تنها. بودند چیده را دکور

 از و رقصیدند می می زدند، جیغ تکان می دادند، را موهایشان. پریدند می پایین و باال و بود انجا آدم

 . بردند می لذت تونل در بودن

 حدودا بود داالنی. نداشت وجود غم برای جایی تونل در. قرارداشت رهایش زیرزمینی بخش در تونل

 فضای در را بود اش زیرمجموعه چه که هر و متال رول، اند راک سبک هایاهنگ انواع  که متری صد

 . گرفتن جشن و خود کردن رها احساسات، کردن رها برای بود مکانی آنجا. کردند می پخش آن خاص

این .  داد می تکان را سرش و خورد می آن از اهنگ، ریتم با و داشت دست در آبجویی بطری پدری

 اشتیاق و شور با. بودند تونل انتهای در کردند می اجرا را آهنگ که چهارمین آبجویش بود. گروهی
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 داشت انرژی چه هر بود تیره موهای با اندام الغر مردی که خواننده  و نواختند می را آهنگ خاصی

 بیرون گردنش مانده رگ کم کردی می حس که خواند می را آهنگ طوری بود. گداشته صدایش در

 . نبود راضی گروه زن درام از پدری. بزند

 میزد. ها ضربهتر به آن محکم باید. کوبید نمی هاسنج و هاطبل روی اشتیاق با شاید و باید که آنچنان

 هایسنج آن روی داشت خشم چه هر باید. کرد می خالی وامانده هایطبل آن روی را اش انرژی باید

 گروه، مردنی الغر زن درام انگار اما. داد می آزار مرگ حد سر در را هاطبل باید. کرد می المصب خالی

 .  نبود هاحرف این مال

 شدت به مردم. میشد مست داشت انگار خورد تلو تلو. کشید جلو جمعیت میان در را خود پدری

 جیغ صدای. بود شده گم موسیقی گروه صدای بین در هایشانخنده صدای. کردند می ورجه ورجه

 دو. بودند آنجا نگهبان دو. رسید کنندگان اجرا کنار به پدری. می زدند که هاییفریاد صدای. هایشان

 زن درام سمت به خوران تلو تلو همچنان. رفت جلو. بود پدری اندازه هم تقریبا هیکلشان که مردی

 بگوید کرد سعی شلوغی آن در پدری. گرفت را جلویش کوسه، و بود کچل که هانگهبان از یکی. رفت

 .نرسید نگهبان گوش به صدایش اما بزند درام می خواهد که

 وا جلوی  دیگر بار نگهبان. کرد حرکت جلو به رو دوباره پدری اما. کرد هدایت عقب به دستش با را او 

به او گفت برود و در خودش  .برد می سر را اش حوصله. نداشت را نگهبان آن حوصله پدری. گرفت را

 خالی را ذهنش خواست می. بزند درام و برود جلو می خواست را بگذراد اما صدایش به او نرسید.

 روی دست و افتاد زمین روی نگهبان. کوبید نگهبان سر بر را آبجو بطری معطلی بدون پس. کند

 . گذاشت سرش

. داد نمی اهمیتی موضوع این کسی اندازه گه به انگار بود گروه دیگر طرف که دوم نگهبان به جز

 روی و خورد تلو تلو اما کند صورتش حواله مشتی خواست پدری. آمد پدری سمت به دوم نگهبان

 لگد نگهبان. نتوانست اما. شود بلند جایش از خواست پدری. زد شکمش به لگدی نگهبان افتاد. زمین

 کوبید. شکمش به دیگری

 می صورتش روی مصنوعی باران تونل سقف از. شود بلند جایش از بتواند که بود آن از تر مست
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 کمک به. بود شده بلند جایش از نگهبان. شست می را می آمد بیرون دهانش از که خونی و ریخت

 غرق اینقدر مردم. رساندند خروجی در نزدیکترین او را به و گرفتند را بغلش زیر دیگر نگهبان

 ربا چند . زدند پرت خیابان درون به محکم را او نگهبان دو. نداشتند او به توجهی که بودند لذت ِدر

 بلند جایش از زور به و فرستاد لعنتی. ریخت خیابان روی دهانش از دیگر خون مقداری و کرد سرفه

 هسیا ماشین سمت به خوران تلو تلو پدری. بود شده پارک ساختمان بر و دور زیادی های ماشین. شد

  . نشست صندلی روی و رفت رنگش

 مختلف مشروبات و مواد که بود بار چندمین. کرد می درد خیلی چون گذاشت داشبورد روی را سرش

 یمست این. مستی این نه آن رز سیاه بی مصرف و نه حتی. نداشت فایده اما بود کرده امتحان را با هم

 می تنها غمش دریای در را او و کرد می خداحافظی او با زود خیلی نمی آورد؛ زیادی دوام هم لعنتی

 که عذاب خاطره ای. شود رها عذاب این شر از توانست نمی و دانست می مقصر را خودش. گذاشت

 بود.  کرده زندانی خاردار قفسی داخل را قلبش

بچه ای که  اما ماند زنده او. کرد تصادف. بود نشسته فرمان پشت. می گذشت آن حادثه از سالی چند

. وجدان عذاب و ماند خودش و کشت را آن بچه. سردی همین به. خشکی همین به. نه روبرویش بود

 به روحش سپردن با و شود عوض برایش شرایط رهایش به آمدن از آزادی از زندان و پس داشت امید

 .نبود کافی این اما شود ارامتر اعصابش درام،

 مقصدش دانست می پلکیدند. می هاخیابان در کمی افراد روز وقت آن .کرد روشن را ماشین 

 در پلی. رفت می رهایی پل سمت به. شود رها عذاب این از همیشه برای خواست می. کجاست

 .رسید رهایی پل به و گذشت هاخیابان از. بود مانده استفاده بال بود هامدت که رهایش شهر هایکناره

 پیش دهه چند هایطراحی از. بودند ساخته متروک خیابانی روی که قدیمی و رفته در زهوار پلی

 فرن چندین تاکنون. رفتند می آنجا به رهایی برای مردم که بود معروف این به اکنون اما بود رهایش

 که عذابی از هاآن که دانست می پدری. رهایی برای فقط. بودند اندخته پایین پل، روی از را خود

 از. وجدان عذاب پدری، مثل یا و زندگی عذاب فقر، عذاب. بود، رها شده اند خورده رقم برایشان

 دریپ. بودند پرواز حال در پل باالی باالبان شاهین چند. خورد صورتش به گرمی باد. شد پیاده ماشین



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
145 

 

 یدبا که کند فکر دلیلی به کرد می سعی داشتمی  بر که گام هر گذاشت. فلزی هایپله روی را پایش

 .دهد پایان اش زندگی به

 برای هدفی توانست نمی هنوز. بود نکرده پیدا را خود هنوز حادثه آن از سال چند گذشت از پس

 و دنی دنبال کی تا. افتاد می گدایی به دیگر مدتی حقوق، این با رهایش در و کند پیدا اش زندگی

 برای را آن که چندرغاز برای هم آن میزد؟ تا کی برای مردم گور می کند؟ درام و افتاد می راه دیگران

 کی تا کرد؟ می زندگی عذاب پایان بی چرخه آن در کی تا کرد. می صرف کشیدن و مالیات علف

 کند؟ آلوده را دنیا هوای میشد، قطع زودتر خیلی باید که نفسی داد می اجازه

 که کرد می التماس داشت شاید. میشد بلند پل از ای ناله می داشت بر که قدم هر. رسید پل باالی به

 . نگیرد را خودش جان

 شباهت که شهرداری برج از همچنین و خورد می چشم به رهایش فلک و چرخ از دوری نمای آنجا از

 برای را آنجا انگار. بودند رفته بین ها ازهای پل، حفاظوسط .داشت قفلی سنجاق یک به زیادی

 مشکل بدون کسی هر تا بود کرده طراحی را آنجا شهردار وقت، انگار. بودند کرده طراحی خودکشی

 گاهن پایین به. ایستاد پل ی لبه روی. دهد پایان را اش زندگی و کند پرت پایین به باال آن از را خودش

 .بود زیادی فاصله خیابان ترک خورده آسفالت تا. کرد

 هم دفعه هر. آمد می آنجا به که نبود بار اولین. چیست دلیلش دانست می که هاآن از زد. پوزخندی

 مسخره را او. می خندید او به که بود دیگری کس انگار .میشد پیدا هایشلب روی پوزخند این آخرش

 از رهایی از. ترسد می مرگ از  که است بیچاره بزدلی. ندارد هم پریدن جرات حتی که کرد می

 از تا اما داشت راسخ عزمی آمد می آنجا به که دفعه هر. شده تباه روحی با بزدلی. ترسد می عذابش

 دادن دست از ترس. داد می ترس به را خود جای و می شد ناپدید عزم می دید این را پایین باال

 ملتح. نیست بد هم خیلی فقر با سازش. نیست بد آنقدرها هم زنده ماندن شاید کرد می فکر جانش.

 تنیس تباه کند می احساس که انقدر اش زندگی و نیست وحشتناک کند می فکر که حدی به عذاب

 . بود دیگری چیز حقیقت اما

 هک خورد نمی را این غصه حتی نداشت دیگری دلیل. کند تمام جا همان را کار که ترسید می او. ترس
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 به پایتخت از که وقتی همان از. نداشت خبر او از کسی که بود هاسال. کند سوگواری برایش کسی

 توانست نمی حتی رهایی پل روی اکنون. خاطرات آن از فرار. بود کرده فرار شاید یا بود آمده رهایش

 نیز ها آن شاید. دادند سر آوازی و کردند پرواز سرش روی از شاهین دو. برسید واقعی رهایی یک به

 شلوارش جیب در و سپس همان دست را دستی به ریشش کشید پدری .کردند می مسخره را پدری

. کرد رها خالی فضای در را پاهایش و نشست پل سطح روی. آورد بیرون سیگاری بسته و برد

 .داد بیرون را آن ثانیه چند از پس و داشت نگه  را دود. زد آن به طوالنی پکی و کرد روشن سیگاری

چند پک دیگر به سیگار زد و  .داد نمی او به رهایی اجازه که رهایش به .کرد نگاه شهر به دود میان از

آن را به سمت پایین فرستاد. زیپ شلوارش را پایین کشید و از باال به روی آسفالت خیابان شاشید. 

 حداقل در این حد که می توانست خود را رها کند!
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 شب پنجم

 غروب

 

 . مشکی و صورتی آبی، نارنجی،سرخ،. بود شده شروع رهایش آسمان در هارنگ نبرد

 طریب آینه کنارش ایستاده بود. در. کرد پاک ساعد با را بود نشسته اش پیشانی روی که عرقی دنی

 از یکی در سایه یخانه. نوشید آب ای جرعه و کرد باز را دست داشت در که معدنی آب کوچک

 اکنون و بودند شده هاخراش آسمان تسلیم زمان گذر با که محالتی. داشت قرار شهر قدیمی محالت

شده  درست لوزی مدل با هاییسنگ از آنجا روهای پیاده. نمی شد دیده آنجا در ای قدیمی خانه هیچ

. بودند عدس دانه یک  اندازه که بودند کرده تعبیه ها راالمپ از تازه نوعی هاسنگ بودند. داخل

  روشن می شدند.هوا،  شدن تاریک کم کم با سفید که و نارنجی رنگ به هاییالمپ

 :گفت آینه به رو دنی

 قبال اومدی اینجا؟-

 آره اون اوایل که وارد شو شده بود، یه پارتی راه انداخت و همه رو دعوت کرد.-

 داییش هم اونجا بود؟-

 نه. داییش تو جشن نبود.-

 . آهان-

 عمجتم به باالخره. نزدیکتر هم به هاساختمان و می شد کمتر رو پیاده عرض. می رفتند جلوتر چه هر

 پارکینگ وارد آینه و دنی. بود باز پارکینگش درِ  و داشت طبقه سی حدود که مجتمعی. رسیدند ابر

 و دنی. بودند شده پارک مجتمع بزرگ بسیار پارکینگ داخل اهالی، هایماشین تمام تقریبا. شدند



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
149 

 

 آسانسورهای. بودند آنجا آسانسور سه. رفتند پارکینگ انتهای فلزی آسانسورهای سمت به آینه

 .داشتند را نفر بیست تا پانزده حمل ظرفیت معموال رهایش

کوتاه و شلوارهای  هایلباس که جوان دختر چهار. آمدند بیرون راست سمت آسانسور از نفری چند

 یک اهالی تعداد. شدند رد کنارشان از آینه و دنی به توجه بدون نفر چهار آن. داشتند تن به جین

 تالش هم کسی و می رسید نطر به ممکن غیر ساکنین، تمام شناختن که بود زیاد آنقدر مجتمع

 در سرشان داشتند دوست همه رهایش در اصوال. کرد نمی خود هایهمسایه شناختن برای خاصی

  .باشد خودشان الک

 داخل بی کالمی موسیقی صدای. زد را ۹۲ طبقه دکمه آینه و و شدند آسانسور وارد آینه و دنی

 و آبشار حشرات، پرندگان، صدای. جنگل صداهای از بود مخلوطی البته که می شد شنیده آسانسور

 ۲. آمدند بیرون آسانسور از آینه و دنی .رسید هیجدهم طبقه به زود خیلی آسانسور .هابرگ حرکت

 تیره ای قهوه رنگ به آنجا دیوارهای. بروند ۴ واحد به بود قرار هاآن. داشتند وجود طبقه آن در واحد

 .بود آسانسور چپ سمت در که رفتند چهار شماره واحد سمت به دو هر. مشکی رنگ به درها و بودند

ضربان قلب . آورد در صدا به را زنگ آینه که مشخص بود اضطراب دستانش را وادار به لرزش کرده،

می کشد همان مرتیکه  دنی هم ناخواسته باال رفت. نمی دانست پشت آن در چه کسی انتظارشان را

 باز میآرا به در. زد زنگ دوباره آینه. نیفتاد اتفاقی هیج ثانیه گذشت. نکبت یا کسی دیگر. چندین

 می متعجب نظر به مرد چشمان انداخت، او به نگاهی دنی. بود در پشت ساله پنجاه حدودا مردی. شد

 در که نبود مردی با این حال، آن دید. هایشچشم در می شد هم را ترس از هاییالیه شاید آمدند،

 و پوستش به مراتب تیره تر. .این یکی بود برابر نیم و یک حداقل حرامزاده هیکل آن. بود دیده کوچه

 اش فرفری موهای جلویی قسمت. داشت ای ورقلمبیده چشمان. بود تر کشیده صورتش دایی سایه

  صدایی که انگار از ته چاه می آمد گفت:دهانش نسبتا گشاد بود. او با  و می رفت طاسی به رو

 بله؟-

 :کرد مرد به رو نیم نگاهی به دنی انداخت و دنی سرش را به نشان نفی تکان داد. آینه آینه
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 است؟ خونه سایه ببخشید-

 مرد با همان لحن پاسخ داد:

 .نه-

 هستی؟ داییش شما-

 :کرد نگاه را آینه سپس و انداخت دنی به نگاهی. کرد صبر اندکی مرد

 داری؟ باهاش کاری. آره-

 .ببینم خودشو باید -

 .اومدی میگم بهش باشه-

 رایب دلیل این رفتار. بود رفتارش عجیب. بست سرش پشت را در و کرد آینه و دنی به دیگر نگاهی

 وقتی تازه. نیست کوچه داخل مرد آن سایه دایی که شد خوشحال ای لحظه برای. نبود مشخص دنی

 مرد همان اگر. آمده آنجا به خالی دست که بوده گاوی چه که کرد فکر این به میشد باز داشت در

 شیر دهان داخل را آینه و خودش قطعا دهن دنی را دوباره سرویس می کرد. کرد می باز را در هیکلی

 :گفت آینه. شدند آسانسور سوار دو به هر حال هر چه که بود به خیر گذشت. هر .بود انداخته

 .خورد خط گزینه یه خب-

 رفتار دایی سایه به نظر دنی مشکوک می آمد. پس از لحظاتی گفت:

 .بود عجیب رفتارش -

 .نبود مرده اون اما آره-

 .بود گرفته مچشو یکی انگار شد؟ شوکه اینقدر دیدی رو ما وقتی چرا اما می دونم-
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 بهش عجیبه رفتارش چون فقط نمی تونیم. نداره مهمون انتظار کسی اینجا چون شاید. نمی دونم-

 .شیم مشکوک

 پارکینگ داخل و آمدند بیرون آسانسور از .زد کنار را بودند آمده چشمش روی که موهایی دنی

 دنی گفت: شدند. زنی قدم مشغول

 می شناسه؟ رو تو داییش-

 .می شناسه البد-

 .میگم بهش گفت. چیزی نه پرسید اسمتو نه آخه-

 یا تو مجله ای، شبنامه ای جایی دیده. داده نشونش سایه عکسمو حتما-

 .نداشتم یارو این به خوبی حس اما آینه. نمی دونم-

 .بعد گزینه رو بذاریم وقتمونو بهتره -

 سونیا؟-

 .آره-

 . کنم هماهنگ باهاش باید خودم نشه مشکوک اینکه تو اینستاش چیزی پیدا نکردم. برای -

 ..فقط. خوبیه فکر-

 چی؟ فقط-

 در کماکان غروب حال و حس اما بود شده تاریک هوا بودند، شده روشن هاسنگ داخل هایالمپ

 آینه با صدای آهسته تری گفت: .آمد می بیرون زمین از دل که غروبی. داشت ادامه شب یمحله

 .باشه حواست فقط-
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 چی؟ به-

 .کرد مقاومت جلوشون نمیشه که دختراست اون از که می دونی اخه. سونیا به-

دانست این حرف آینه را از روی حسن نیّتش تعبیر کند یا عالقه ای که به دنی داشت. اگر  دنی نمی

هر دختر دیگری بود حاضر بود قسم بخورد که روی دنی کراش دارد اما آینه فرق می کرد و ممکن بود 

 احساسش را اشتباه متوجه شود. پاسخ داد:

 .بیارم در رو قضیه این توی ته خواممی  فقط. ندارم سونیا با کاری من گفتم بهت دیشبم-

نمی خوام حواست از کاری که باید بکنی منحرف شه و بره سمت یه چیز  .بود گفتن من از حال هر به-

 دیگه.

 دنی با لحن مطمئنی گفت:

 حواسم پرت نمیشه.  .باشه-

 کرد می سعی دنی. می داد خاصی چشمانش درخشش و صورت به می خورد، آینه به وقتی نارنجی نور

 احساسش و داده طولش اینقدر چرا که نمی دانست هم خودش. کند نگاه او به شده فرصتی که هر در

 ار آینه بود، شده اشنا هاآن با که دیگری دخترهای مانند نمی خواست چون شاید. نگفته آینه به را

شاید تنها دلیلی که این رابطه خوب پیش می رفت همین بود. شاید آینه فکر می   بدهد دست از هم

کرد که دنی او را فقط به چشم یک دوست معمولی می بینید و همین باعث شده بود که با دنی راحت 

باش و به او اعتماد کند. اگر قضیه عالقه را پیش می کشید، ممکن بود تمام این چیزها از دست بروند. 

 :گفت دنی

 و نمی خوام یه دقیقشو هم از میشه شروع کنسرت دیگه ساعت نیم. بگیریم تاکسی یه زودتر بهتره-

 دست بدم. اونجا از کنارم تکون نمی خوری. 

 چرا؟-
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بیاد تا این بار هم تفریحو بهمون  پیش فرصتی یارو اون برای نمی خوام. باشی چشمم جلو می خوام-

حروم کنه. می خوام یه امشبو از کنسرت وایکینگا لذت ببرم و  تو رو هم کمی از این حس و حال 

 بیارم بیرون. 

 .سوال یه ....باشه-

 .بپرس-

 منی؟ فکر به اینقدر چرا-

شده. آخر بازی دنی احساس کرد آینه مچش ار گرفته و از عالقه وامانده او نسبت به خودش خبردار 

 فرا رسیده بود اما دنی بلد بود چطور ورق بازی را برگرداند، پس با اعتماد به نفس گفت:

 بیشتر به فکر خودمم. نمی خوام لذت دیدن وایکینگا رو از دست بدم. -

دنی سعی کرد به صورت قانع کننده ای این حرف را بزند اما انگار آینه خریدار این حرفش نبود. با این 

ود بیشتر از این اصرار نکرد و کنار خیابان ایستاد تا با هم تاکسی گرفته و به سمت محل برگزاری وج

از نزدیک لحظه  ها بود برای دیدن کنسرتشانکنسرت بروند. دنی عاشق گروه وایکینگ بود و مدت

ر ظاشماری می کرد. به نظرش فکر خوبی بود که آینه را نیز به این کنسرت دعوت کند. شاید انت

داشت که اینطور اندکی بیشتر به او نزدیک شود، آینه بیشتر از قبل او و سالیقش را بشناسد و مهمتر 

از همه دور از چشمش نباشد تا اتفاق دیگری برای آینه نیفتد. از کجا معلوم شاید او هم مثل دنی 

 عاشق سبک متال بود.  
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 کنسرت گروه وایکنیگ

 

این نوع موسیقی را درک نمی کرد و هیچ عالقه ای به دیدن کنسرت آینه از سبک متال متنفر بود. 

زنده گروهی که این موسیقی را می زدند، نداشت. با این حال، وقتی دنی از او خواست که به کنسرت 

بیایند، نتوانست درخواستش را رد کند. یکی از دالیلش تنهایی در خانه بود. ترمه به او گفته بود که تا 

الر ستاره شرقی می ماند و برای شو فردا شب تمرین می کند. دلیل دیگرش این بود که دیروقت در تا

دوست نداشت دست رد به سینه ی دنی بزند. می خواست بیشتر با او آشنا شود و لحظات بیشتری 

کنار او باشد. دعوت به کنسرت شاید قدمی از سوی دنی برای صمیمیت بیشتر بود و آینه اگر می 

 ی باشد نباید این فرصت را از دست می داد.خواست با دن

هیچوقت فرصتی پیش نمی آمد تا با کسانی که وارد رابطه میشد آشنا شود و شاید این یکی از 

دالیلی بود که هیچکدام از روابطش به سرانجام نرسیده بودند. شاید دنی از او خوشش نمی آمد اما 

یکی از همین روزها، آینه او را به قراری عاشقانه باالخره او هم آینه بود، اگر دنی حرفی نمی زد 

دعوت می کرد و برای بدست آوردنش می جنگید، مهم نبود اگر سونیا یا هر هرزه دیگری می 

خواستند با دنی باشند. آینه هم غرور خودش را داشت، زیبایی خودش را داشت و از هیچکس، چیزی 

 کم نداشت. 

 و متال سبک دلیل به اما بودند زمانه کشور در موسیقی های گروه ترین معروف از وایکینگ گروه 

 تحریم زمانه شهر چهار در اجرا از کردند، می برپا که هاییکنسرت در توجه قابل هایشکنی هنجار

 دو و زن درام دو گیتاریست، چهار. بودند و مدتی مجوز اجرای  کنسرتشان لغو شده بود شده

 نیمه هایلباس همگی و بود مردانه کامال هاآن گروه. می دادند تشکیل را گروه این اعضای خواننده،

 هر و می گذاشتند سر بر هاوایکینگ شبیه خودهایی کاله. کردند می تن به رنگی سیاه یکدست پاره

 که بود هاییجوان از مملو رهایش، ی نفره هزار سالن .زدند می چشم به رنگ آبی لنزهای نفر هشت

 و مزقر نورهای با سالنی. ببینند نزدیک از را محبوبشان گروه تا بودند آماده انتظار سال چند از پس

 .فلزی هایپوش کف با و مثلث شکل به سفید
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 ودب گفته آینه به. سن روی. کرد می را تماشا جمعیت سوی آن داشت که انداخت نگاهی دنی به آینه

 اقاشتی توانست می آینه. ندیده نزدیک را از کنسرتشان حاال تا اما است وایکینگ گروه طرفداران از

 از برخی توانست می دقت کمی با اما آینه بود تودار کافی اندازه به. ببینید دنی چشمان در را

 اما بود گذشته صحنه روی به گروه آمدن اعالم زمان از ای دقیقه چند .دهد تشخیص را احساساتش

 به جمعیت بین زیادی صدای و سر و حضار دیده میشدبی قراری در . نبود هاوایکینگ از خبری هنوز

 و کردند می هو را برگزاری مسئولین هواداران، از برخی .کرد نگاهی اطراف به آینه. رسید می گوش

 صدای دنی را شنید که گفت: .بگیرند پس را پولشان که بودند این دنبال نشده هیچی هنوز برخی

 می بینن؟ اشتباه من چشای یا شیده اون-

. ودب ایستاده جلوتر متر چندین که کرد می اشاره پسری به انگشت با دنی. برگرداند را سرش آینه

 جهتو بود ایستاده کنارش در که دختری او، از بیشتر. مشکی جین شلوار و سرخ شرت تی با پسری

 .کرد جلب خود به را آینه

 ترمه

 را هاوایکینگ عکس میشد شرتش تی روی. بود ایستاده شید کنار مشکی شلوار و شرت تی با ترمه 

 :گفت آرامی صدای با آینه. می گفت چیزی گوشش در و میشد نزدیک او به شید هرزگاهی. دید

 .است ترمه کنارشه که اونی. عجیبه و خودشه آره-

 مخشو شید تا فهمیدم می زنن، حرف هم با دیدم که دقیقه همون از. نیست عجیب که من به نظر -

 .نیست کن ول نزنه

 کنم درک نمی تونم -

 رو؟ چی_

 .نمیشه دوست کسی با ترمه-
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 پلنگ ترمه از. آورده خودش با باال اون از رو دخترا مخ کلید انگار. نیست کسی هر شید کن باور-

 ...براش ترمه اونا با مقایسه در کرده مخ هم رو ترش

 بدترین به آخرش نمی اومد، خوشش این از پسره. بود پسره یه عاشق ترمه. نیست این منظورم نه-

. بود کرده مسخرش جمع جلو اونم بود، گفته پسره به حسشو مستقیم ترمه. کرد ضایع رو ترمه شکل

 خونه یه تو باید که گفت دکتر اون از بعد. داره زنی خود سابقه حتی بود. بد خیلی حالش ترمه

 انواع و کردن می چاپ عکسشو بند یه هامجله. شدیم همخونه که شد این. کنه زندگی اشتراکی

 . نپرس و نگو که بود وضعی یه. می ساختن دربارش جوکو

 بود؟ کی پسره مگه-

 هم االن. فرانسه رفت بعد. بود مدلینگ کار تو اینجا مدت یه .بود حسام اصلیش اسم. هانسی-

 یهقض اون از بعد دیگه ترمه. شد آشنا باهامون اونجا. داشتیم مردها با مختلط شو تا چند ما. اونجاست

 خرهباال که خوشحالم براش هم عجیبه برام هم شیده با می بینم که االن اما. نکرده اعتماد نفرم یه به

 .داده فرصت یه دیگه یکی به و اومده بیرون خودش الک اون از

 ...حل رو چی همه زمان معموال-

 کننده کر هایسوت صدای و شد بلند تماشاگران داد و جیغ گیتار الکترونیک، و درام بلند صدای با

 تیپ همان. بودند سن روی به ورود حال در یکی یکی وایکینگ گروه اعضای. رسید گوش به ای

 به که دید را دنی آینه. شدند خود بی خود از دیدنشان از تماشاگران. بودند زده را همیشگیشان

 از که "شبانه بزم" آهنگ وایکینگ گروه. بود شده زده ذوق ها وایکینگ دیدن از خود خودی

 اپ به سالن در غوغایی. کردند خواندن به شروع اصلی خواننده دو و نواختند را بود معروفشان کارهای

 کننده کر متال موسیقی و درام صدای. بودند آهنگ همخوانی و جوش و جنب حال در همه و بود شده

 کرد. می لرزش به وادارا را قلبی هر و بود

. بود زده پس را ترمه هانسی، که دلیلی یادآوری. لرزاند می را آینه قلب که بود دیگری چیز اما 
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هانسی پس از رد پیشنهاد ترمه به آینه پیشنهاد دوستی داد. آینه نتوانست دربرابر پیشنهاد آن مدل 

دارهای هر چند این رابطه مخفیانه ماند و کسی از دی .جذاب مقاومت کند. مدتی با آینه دوست بود

هایشان خبر نداشت. این رابطه کمتر از یک ماه طول کشید و بعد از آن هانسی به مخفی و معاشقه

سفر رفت. هر دو اعتراضی به این جدایی نداشتند. اصوال آینه به هیچ کدام از کسانی که با او بودند و 

می کرد بین خودش و نداشت. نمی خواست به کسی وابسته شود، سعی  از آنها جدا شده بود اعتراضی

وابستگی سدی ایجاد کند. هر چند که به نظر می رسید سخت بتواند همچین سدی را بین خودش و 

ها زمزمه ای از رابطه آینه و هانسی به گوش می دنی بوجود بیاورد. به هر صورت در آن زمان بین مدل

 رسید اما نه هانسی و نه آینه هیچوقت این موضوع رو تایید نکردند.

بود وگرنه شاید هیچوقت با او همخانه نمیشد چند هفته بعد از  اطالع بی موضوع این از ظاهرا ترمه

سفر هانسی بود که آینه به او پیشنهاد هم خانه شدن داد و ترمه نتنها اعتراضی نداشت بلکه از آینه 

تراحتی به حسابی تشکر کرد. آینه در آن دوران می خواست مدتی از روابط گذرا عبور کند و اس

خودش بدهد. چندین و چند رابطه ناموفق را در عرض یک سال داشت و فکر می کرد وقتش رسیده 

های خودش هم تمایل جنسی نداشت پس چه بهتر که با ترمه تا کمی آرامش داشته باشد. به همجنس

 همخوانه میشد.

ترمه از هانسی خوشش  آینه قبول داشت که خیلی عوضی و هرزه است که با وجود اینکه می دانست 

می آید با او روی هم ریخته بود اما آینه به مهربانی و دلسوزی اش معروف نبود. هانسی جذاب بود و 

این تنها چیزی بود که در آن دوران برایش مهم بود. هرچند که اکنون کمی طعم عذاب وجدان را می 

 ماا بطه اش با هانسی بی خبر است.چشید. با شنیدن جواب مثبت ترمه، آینه مطمئن بود که او از را

می  شاید. بود گفته ترمه به را جریان هامدل از یکی شاید. این اطمینان شکننده شده بود اکنون

 کسی که عاشقش بوده با همخانه کنونی اش رابطه داشته اند و  دانست

 تمامش. نبود اتفاقی هاآن شدن همخانه شاید حتی. بود شده دلش در ای کینه ایجاد باعث همین

 . بگیرد آینه از را انتقامش تا بود شده تعیین پیش از ای نقشه

 انجام کارهایی برایش دوستی، ازای در بود خواسته او از. بود عمدی نیز شید با اش دوستی شاید
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 شد بیشتر آینه ترس. شدند شو وارد پدری و شید دنی، که شد ماجرا وارد زمانی مهاجم مرد آن. دهد

 همان یعنی. کرد می سیر دیگری دنیای در و پرید پایین می و باال آهنگ ریتم با که کرد نگاه ترمه به

می  کمک او به هم دیگری کس و  بود حوادث این تمام پشت بود، همخانه او با سال یک که کسی

 بود؟ ساخته تخیلش در را این قصه  تما نه؛ یا کرد؟

 زودتر داشت آینه دوست. باشد حوادث این تمام پشت او بود ممکن و داشت کار این یانگیزه ترمه 

البته مطمئن نبود. نمی دانست با  .کرد می صحبت دنی با اش درباره تا رسید می پایان به کنسرت

حرف زدن در مورد دوست پسرهای قبلی اش، دنی چه واکنشی نشان دهد. شاید اگر عالقه ای هم به 

هر حال مجبور نبود تمام حقیقت را در مورد تمام پسرهایی که او داشت، این عالقه ناپدید میشد. به 

ها وقت گذرانی کرده را به او بگوید. فقط در مورد هانسی می گفت، آن هم همان مقداری که الزم با آن

 بود. نه کمتر نه بیشتر. 

 

 رهایش آبشار

 

 دنشنی با بود آماده ذوق سر تازه وایکینگ گروه ماندنی یاد به کنسرت از بردن لذت از پس که دنی

 که بودند نشسته سنگی نیمکت یک روی. رفت فرو فکر به و داد ازدست را ذوقش آینه، تئوری

 اصخ نورپردازی با بار یک دقیقه چند هر که بود شده تعبیه نورانی و مصنوعی آبشاری روبرویشان

 آب داشت، قرار آبشار باالی در که بزرگی کن سرد آب دستگاه طریق از. کرد می پیدا تازه رنگی آنجا،

 .بپیچد هوا در دلچسبی خنکی میشد باعث همین و تولید یخ

 بساط داشتند هم ای عده. گرفتند می یادگاری عکس برخی و بودند نشسته آبشار اطراف در مردم 

 غذای خنکی، آن در بودند آماده و کردند می پهن کنار آبشار چمنی محوطه روی را شامشان

ی م سر که آوازای و بودند داده ترتیب آبشار باالی در را بزمی باالبان شاهین چند. بخورند دلچسبی

 شنیدن ساعت دو از پس که بود داده ترتیب را نوازی گوش طبیعی موسیقی آبشار، صدای با دادند
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 از پس می خاراند. را اش چانه اشاره انگشت با داشت دنی. می داد نوازش را گوش متال، موسیقی

 :گفت لحظاتی

 که اولی شب یکیش. می لنگه قضیه این جای چند اما. نیست شکی هیچ داره انگیزه ترمه اینکه در-

 کنارم از یارو اون دیدم من می زدن، حرف هم با داشتن شید و ترمه شد حمله تو به وقتی اومدیم، ما

فقط می مونه مرد داخل شهربازی که  نبود. شید اونم. است کوچه داخل مرد دوم نکته. رفت در

 هیچکدوممون اونو ندیدیم. 

 .باشه میون در سومی نفر پای ممکنه خب-

 .بیشتر حتی شاید داره. انگیزه کار این برای سایه و سونیا اندازه به هم ترمه. هست امکانش آره-

 .باشه دار خبر ماجرا اون از اینکه فرض به البته

 .رسیده گوشش به نکن شک-

 لندب صدای با بود دور او از متری چند که پسری. آمد دنی پای کنار یواش یواش رنگی سرخ بادی توپ

 :گفت

 .اینجا بنداز توپمونو آقا-

 الفوتب مشغول چمنی محوطه در که زد شوت دوستش سه و پسر سمت به پا با را توپ و شد بلند دنی

بعد از اینکه آینه قضیه هانسی را برای دنی تعریف کرده بود، دنی سعی داشت به این  .بازی بودند

موضوع فکر نکند که آینه تا حاال با چند پسر دوست بوده اما هر چند لحظه یک بار دوباره آن فکر در 

سرش ویراژ می داد. به هر حال آینه مدل مطرحی بود و با توجه به هیکل و قیافه خواستنی اش، 

نتظار  نداشت که  عاشق یک دختر باکره شده باشد. اما  اخیرا غیرت آزاردهنده ای روی او پیدا کرده ا

بود. نمی توانست کس دیگری جز خودش را  در کنار او تصور کند. سعی کرد ذهنش را از آن موضوع 

 :گفت آینه به رو دور کند.
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 نشده؟ عجیب ترمه رفتار اومدن پیش هاحمله این وقتی از-

 قبله مثل نه-

 نکشیده؟ رو پیش پسره اون موضوع حاال تا-

 این. زد حرف قبل از کمتر موند پیشم بیشتر چی هر اما میزد حرف دربارش بند یه اول ماه چند-

 اومده شید با که امشب تر عجیب اون از و کرده فراموش موضوعو اون انگار دیگه که هم ماه دو یکی

 هخون یه تو االن اون و من. داره ای نقشه شاید. گفته بهش یکی واقعا شاید نمی دونم؛. کنسرت بود

 .اون خونه تو برگردم می ترسم دنی، می کنیم زندگی

 پس. دره اون پشت هم پلیس یه تازه. کرد می کارو این قبال بکنه کاری مستقیم می خواست اگه-

 ای باخبره جریان اون از بفهمی کن سعی. بزنی حرف عادی ترمه با کن سعی. باشی نگرانش نمی خواد

 .بزنه سر ازش کاری هر ممکنه چون اگه اون پشت این گُه کاریا باشه، مشکوکی بهش نگو. نه

 .باشه-

 ونیاس با شب فردا من. چیزی همچین یه یا خوندی دربارش خبر یه بگو. بکش پیش بحثشو اتفاقی -

 چیزی امیدوارم. کن کار ترمه رو هم تو. بیرون می کشم زبونش زیر از حتما بدونه چیزی اگه دارم قرار

  .بیاد دستمون

 روی دنی، کنارش. ی فکر فرو رفتهای او را تایید کرد و لحظاتی بعد به  دریاچهآینه با سر حرف

 شذهن که چیزهایی کند، پاک را ذهنش آبشار، داشت که انتظار. شد خیره آبشار به و نشست نیمکت

 هاحرف این از تر مشغول ذهنش اما بفهمد را داستان واقعیت بتواند تا بزند کنار کردند می منحرف را

 کنار را پازل قطعات تمام بتواند که نبود کاراگاه او رسید. می او به جدیدی اطالعات طرف هر از. بود

بگذارد. از سوی دیگر وسواسش به آینه بود که روز به روز بیشتر میشد. شاید اگر موقتا این  هم

وسواس وامانده را کنار می گذاشت می توانست پرده از چهره کسی که این نقشه را چیده بود، بردارد 
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ده بود و اما این کار هم برایش غیر ممکن بود. حتی االن که فکر می کرد هم ناخواسته به آینه زل ز

 وقتی آینه نگاهی به او انداخت، دوباره به آبشار خیره شد. 

 

 گل سه و دختر

 مختصری سالم او به میزد، موج صدایش در نارضایتی که پلیس مامور. رسید خانه به ترمه از زودتر

 زا نمیشد باعث او حضور حال این با. بماند آنجا اطمینان محض نیز دیگر شب دو بود قرار. بود کرده

 خورده که عسلی و نارنج بهار شربت و راه می رفت خانه داخل مرتب. شود کم آینه اضطراب شدت

 نتایج به دفعه هر و کرد می مرور ذهنش در را مختلفی هایتئوری. کرد آرام نمی را ذهنش هم بود

. زندب سر او از وحشتناکی کار و شود مشکوک او به بالفاصله ترمه بود ممکن. رسید می تری هولناک

 . دهد نشان خونسرد را خود بود کافی. بترسد نبود الزم نبود او کار اگر اما

 :شد خانه وارد بدست گوشی ترمه. شد باز تلقی صدای با خانه در

 .بینمت می فردا. عزیزم باشه-

 اما کرد تعجب اندکی آینه دیدن از و گذاشت خانه فرش روی پا لبخند با ترمه گوشی اش را قطع کرد.

 :گفت و نیاورد خودش روی به تقریبا

 چه عجب هنوز بیداری. سالم اِ -

قیمتی ایستاده بود که شمایلی از یکی پروانه در حال پرواز رو نشان می داد.  ارزان مجسمه کنار آینه

 آینه گفت:

 کردی؟ پیدا دوست پسر نگفتی-

 :گفت و کشید خستگی روی از آهی ترمه
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 فهمیدی! باالخره پس-

 .دیدمتون کنسرت تو آره-

 بودی؟ اومده هم تو جدی؟-

 ...با آره-

 :گفت و زد آمیزی شیطنت لبخند ترمه. خورد را حرفش بقیه آینه

 میکشی؟ این همه دوست پسر داشتی، اینم روش.  خجالت چرا بابا نداره عیب. دیگه دنی با-

 :گفت سریع خیلی آینه

 .شه عوض هوام و حال کم یه می خواست فقط. نیست پسرم دوست اون-

نمی  رسمیش چرا. رفته براش دلت تو اینکه تر تابلو اون از و میاد خوشش ازت تابلوئه. بابا بیخیال-

 کنید؟

 ...من از اون. نیست اینطور نه-

  بگی؟ بهش می ترسی پس آهان-

 :گفت سپس و رفت فرو فکر به اندکی ترمه

 فرق من مورد هرچند. بگه بهت خودش بهتره داشتم. تجربشو که می دونی. میدم حق بهت راستش-

 رهدخت از هم پسره. هیچ که باشه طرفه دو عالقه. اینطورن پسرا کال. که می دونی. بود طرفه یه داشت

و  میاد خوشش طرف از دختره وقتی اما. می گیره رو اوکی اوقات بیشتر و میگه بهش باز بیاد خوشش

 روی و زد تلخی لبخند. ببره آبروتم ممکنه .کشهمی  پس پا و میشه ترک زهر بگه، پسره شبه حسشُ

 .کرد ولو را خود ای نفره دو مبل
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 :گفت لحظاتی از پس. نشست روبرویش و رفت او سمت به آرامی به آینه

 می کنی؟ فکر بهش هم هنوز-

 اندکی گرفت تصمیم آینه. داد تکان تایید نشان به را سرش با و چرخاند او روی را نگاهش ترمه

 :گفت ترمه سکوت، سی ثانیه از پس. بیاید حرف به خودش ترمه تا کند سکوت

 از شاید چیه؟ فایدش اما. دارم دوست هنوزم کثافتو اون. می کنم فکر بهش شیدم با وقتی حتی-

 ادمی خو و نیست مهم براش گفت اون اما گفتم بهش اول همون از جریانو. خوبیه پسر شید بپره. سرم

 . خوبیم هم با فعال اما می ریم پیش کجا تا نمی دونم. کنه عوض هوامو و حال

 کمی جرات به خرج داد و پرسید: آینه

 پیشنهادتو قبول نکرد؟ چرا که نفهمیدی باالخره-

 با یه دختره رو هم ریخته.  که شنیدم یکی از-

 . رفت باالتر آینه قلب ضربان

 با کی؟-

. بیاورد هجوم سمتش به و برود در کوره از ترمه تا بود منتظر لحظه هر آینه .کرد صبر لحظاتی ترمه

 :گفت باالخره ترمه

. دهکر خودشو کار بوده کی هر. نیست مهم برامم. دنبالش نگرفتم. دیگه بوده ای هرزه یه. نمی دونم-

دختره حسابی باهاش عشق و حال کرده و بعدشم که آقا رفت فرانسه. می دونی چرا میگم دختره؟ 

هانسی نداشتیم و نداریم. اون الزم نبود کسی رو مخ کنه. بقیه اونو مخ می کردن. چون مدل، سرتر از 

 بخوای زودتر تو اینکه مگه. بگیرم دوش یه میرم. خستم بدجور به هر حال خوش به حالش. بگذریم

 .بری
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 گرفتم. دوش من نه-

 . خوبه-

 .شد یلند جایش از ترمه

 می کنی؟ برخورد باهاش چطور ببینی رو دختره اون روز یه اگه. ترمه میگم-

 :گفت و کرد فکر اندکی ترمه

 دهنش، شاید فکشو بیارم پایین. شاید هم ماتحتشو جر بدم. تو بخوابونم یکی شاید نمی دونم-

 .نمی ذاری تو کنم فراموش لندهورو اون بخوام اگه منم انگار خب. میشه خالی دلم کم یه اینطور

 آینه خیلی سریع گفت:

 ناراحتت کنم.  خواستمنمی  ببخش اِ-

 باید ماا بگیره حالمو نمی تونه هیچی که کردم حال وایکینگا کنسرت با اینقدر امشب. بابا بیخیال-

  کن یه خورده رز قرمز هم بذار کنارش.  درست تمشک شربت یه برام برمی گردم تا. بشی جریمه

 :گفت و زد لبخندی آینه

 .باشه-

 را دختر آن هویت واقعا اما داشت خبر هانسی به رسیدنش عدم دلیل از رفت. او اتاقش سمت به ترمه

 یبه دن رفته داخل اتاقش به ترمه شد مطمئن وفتی میزد؟ آینه راه آن به را خود داشت یا دانست نمی

 :گفت دنی. کرد تعریف برایش را جریان و  زد زنگ
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 و دمز زنگ شید به منم. کنیم تحقیق بیشتر باید. زد خط هامتهم فهرست از اونو کامال نمیشه خب-

 خیلی. بزنه حرف کسی با روابطش مورد در خیلی که نیست آدمی شید. پرسیدم ازش دختره مورد در

 .ندیده ازش مشکوکی چیز و بیرون رفتن بار چند و همن با که کرد تایید فقط. حرفه کم

 داری؟ اطمینان بهش-

 .می بینمت شو تو فردا. نه یا میاد دستمون چیزی ببینیم باز حاال. آره حدودی یه تا-

 .باشه-

کرد. با اینکه هنوز از همخوانه بودن با ترمه می ترسید اما چیزی به دنی نگفت.  قطع را گوشی آینه

نمی خواست پس از اینکه امشب فهمید دارد جانشان را برای یک هرزه به خطر می اندازد، از ترسو 

 عکس قاب به . به اندازه کافی برای یک شب گند زده بود.بودن بیش از حد او هم با خبر شود

با  دختری. گل سه و دختر اسم به ای نقاشی. بود کرده خوش جا دیوار روی که شد خیره روبرویش

می  و بود بسته را چشمانش. بود تصویر در مک کک از پر چهره ای و رنگ سرخ چتری موهای

 و سیاه قرمز، مختلف، های رنگ به رز گل سه. بردارد بود روبرویش که دستی از را گلی خواست

 .سفید
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 میان پرده

 شید

 

  "بینمت می فردا. نفسم خوشگل شبت"

 را آن بار این و کرد کپی را متن. نماند پاسخ منتظر. شد ارسال ترمه برای متن و زد را ارسال دکمه

 تعداد کم کم .کرد ارسال هم غزال و دنیا برای را متن همان ثانیه از کسری در. فرستاد ماندانا برای

 هر به .نبود شید تقصیر. شدند می زیادتر و زیاد باشد، آشناییشان عدم مراقب بود مجبور که کسانی

 از را خودش خواست نمی او و داشت وجود رهایش در داف و برو دل تو خوشگل، دختر نهایت بی حال

 .کند محروم ها آن از هیچکدام با بودن

 شورت و کرمی زیرپوش با و داشت لب بر کنتی سیگار. بود کشیده دراز اتاقش کوچک مبل روی

 زندگی آن در که اتاقی. برد می لذت روبرویش کولر اندک هرچند سرمای از داشت رنگ طوسی گشاد

 و کردند می زندگی او با هم دیگر خانه هم دو .داشت قرار کَنون آپارتمان چهار طبقه در کرد می

  .بود خودش کار تو سرش کس هر خوشبختانه

 که دنیا و اموجی با بعضی نوشته با بعضی. دادند را پیامش جواب خود نوبه به دخترها از کدام هر

 حالت به را هایشلب که بود فرستاده برایش حالی در را خودش از عکسی بود، بقیه از تر بازیگوش

. نبود هاحرف این و گردی وب اهل خیلی. گذاشت کناری را اش گوشی شید .بود کرده بوسه جمع

 هر خم!  زنی مخ. کرد می استفاده اش پیشه بهبود برای تکنولوژی این از توانست می که آنجا تا فقط

 . داد می دست او به پیروزی احساس کرد، می تیلیت که را دختری

 تشکس بزرگترین توانستند نمی هاپیروزی این البته. کرد می آرام را قلبش و ذهن که ای پیروزی

 هنوز اما میشد وقت خیلی به مربوط این موضوع شاید. رویا اسم به شکستی. کنند محو را عمرش

 گیر ایههمس دختر پیش دلش و بود رفته دبیرستان به تازه. بیاید کنار روز آن تحقیر با توانست نمی
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 زندگی وارد دیگری دخترهای و گذشت چه هر که هرچند بود عشقش اولین که گفت توان می. بود

 هچ که کند تعیین توانست نمی دقیق اکنون و شد تر معنی بی برای عشق اولین مفهوم شدن، اش

 اهمیت برایش که چیزی کرد؟ تنها می فرقی چه. نبود هم مهم برایش اصال. است عشقش اولین کسی

 او به مستقیم و گرفت را رویا جلوی کوچه سر. بود دوره آن در خودش بودن چلفتی پا و دست داشت

 بس از. میشد کفری خودش دست از دوران آن به کردن فکر با اکنون. خواهد می را خاطرش گفت

 زدن رد دست داستان سپس و دهد می رد جواب او به اول مرحله در رویا که بود معلوم بود. اسگول

 . کند می پخش دوستانش بین نذری نقل مثل را محله پسرهای از یکی سینه به

. آموخت را زنی مخ فن و فوت تا دیگر، سال چند و گرفت یاد را زدن گیتار شید  تا برد وقت سال چند

 اشنیچ کمی با باشد خودش بود کافی فقط. گرفت می سخت نباید که بود این اصلش مهمترین شاید

 عطر اب را نهایی ضربه بخنداند، برایش گیتار بزند و را او کند، تعریف نظر مورد دختر از به موقع. غرور

 و نبود دردسر بی برایش هاشیطنت این البته .کند وارد مخ دختر مورد نظر به جذابش هیکل و خوش

 خانه در جرم ارتکاب حین را او مچ. بود همین رهایش به آمدن و کیهان از فرارش دلیل مهمترین

 یدش  مردانگی که بودند خورده قسم دختر آن برادران و بود کوجکی شهر کیهان. بودند گرفته خالی

 . بگیرند او از را

 او روی را الشی زن گیتار لقب خودش هایدوست حتی و هاخیلی. داد ترجیح قرار بر را فرار  هم شید

 اما دانست می گند را هاآن گاهی حتی کرد نمی افتخار اخالقیاتش به هم خودش. بودند گذاشته

 هک کرد می فرقی چه اخالق؟ و اصول پیرو یا بدانند الشی را او که کرد می فرقی چه. نبود مهم برایش

 زن گیتار همین یا کند می ازدواج نطر مورد دختر آن با اخر دست که باشد پر تک پسری دوست

 هم کرد؟ شاید می فرقی چه رود؟ می قرار سر دومی با نشده تمام اول دختر با قرارش که الشی

 . بود ذهنش در عقده آن هنوز شاید. کرد می فرق اندکی

 .رویا توسط شدن رد عقده

 یکامل. برگرداند را سرش و چسباند جاسیگاری به را سیگار ته شید،. شنید را اتاق در شدن باز صدای

 در ترمه با خداحافظی از بعد دقایقی. بود شده دلربا حسابی اش پلنگی طرح کوتاه لباس آن با
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 دشی از. ببیند را هاوایکینگ کنسرت تا بود آمده پایتخت از. بود کرده مالقات را ملیکا کنسرت،

 او اتاق در را شب بود خواسته او از وقت اتالف بدون شید و بود خواسته را رهایش هایهتل نشانی

. نیدببی ملیکا چشنان در را شیطنت برق توانست می پرسید، شید از را سوال که لحظه همان از. بماند

 می خیر به شب ملیکا به حضوری امشب، و بود کرده دوبرابر را برق آن شید نه، چه و واقعی چه حاال

گفت. نمی دانست بقیه دخترهایی که با او بودند چه حسی به این کار مثال حال به هم زنش دارند اما 

برایش چه فرقی می کرد؟ همانطور که برای رویا که احتماال اکنون روی تخت شوهرش خوابیده بود 

 برای شید هم هیچ فرقی نداشت!هیچ فرقی نمی کرد، 

 

 سکوت

 

 صدای نمی شد وگرنه شنیده آشنایی صدای هیچ چون بودند گذاشته سکوت را اسم آن حالت شاید

 همه هم آنچنان پس. بشنود توانست را می اطراف محیط هام صدای و گوش خودش زدن زنگ مالیم

 آن به کرد می سعی که صدایی می شنید. سرش در را نیز دیگری مزاحم صدای حتی. نبود ساکت جا

دست از سرش بر  نیز حاال و بخوابد راحت خیال با بود نداده اجازه او به را شب تمام. باشد توجه بی

 :داد می ادامه هایشسرزنش به مدام و کرد می سرزنش را او صدا نمی داشت.

 . هستی هرزه عوضی یه تو. کنی تمومش باید. کنی تمومش باید. بدی ادامه نباید

 که فر و بلند موهای با دختری تابلوی. کرد می نگاه اتاق دیوار روی تابلویی به و بود باز هایشچشم

 آبرنگ نقاشی یک. رفت می روستاییشان خانه سمت به و دوید می گندم ی مزرعه در آزادانه داشت

 . دادند می نشان رویا یک همانند را نقاشی آن و داشتند عجیبی انحنای آن در خطوط برخی. بود

 ممکن غیر برایش چیز یک روی کردن تمرکز روزها آن اما کند تمرکز نقاشی  روی کرد سعی ویستا

 مثل بود نتوانسته هم دید می را آرامش دربی سوارکاری مسابقات پیش روز چند  وقتی حتی. بود
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 کالتمش از دریایی در سپس و بود آنجا فکرش ثانیه چند فقط مسابقه شروع با. ببرد لذت آن از قدیم

 وردم اسب برنده،. بود شده تمام مسابقه کشید، باال دریا این زیر از را سرش وقتی. بود شده غرق شهر

 . بود داده دست از هم را کردن شادی فرصت حتی او اسبی به اسم سپید و. بود ش، عالقه

 

 می شدند اولین بیشعورتر روز به روز خبرنگارها .رفتند نمی پیش خوب هم خبری هایکنفرانس

 بودند باور این بر ها خیلی. بود همراه زیادی انتقادهای با موضوع همین و بود زمانه تاریخ زن شهردار

 او و دهز قبلی شهردار را گند بیشترین نمی گفت کسی. بگیرد بدست را شهر کنترل تواند نمی که

 :میشد تکرار ذهنش در هنوز تلویزیونی نفهم منتقد آن هایصحبت. زن نه بود مرد یک

 رب مدیریتی کارهای عهده از زنا. نداشتیم زنی شهردار هیچ زمانه تاریخ تو که داشته دلیل ببینید"

 هچ شما نظر به. باشه قاعدگیش دوره تو خانم و باشیم داشته مهم جلسه یه کنید فرض شما. نمیان

 "هورمونی؟ یا ان منطقی گیره، می دوران اون در که تصمیماتی آیا میاد؟ جلسه اون سر بالیی

اما انگار در برابر  .بود زن خودش که ای مجری. بود تلویزیون مجری هرهر خندیدن صدای بدتر آن از

 خواست می قیمتی هر به آن مرد، خودش را باخته بود. جنسیتش را باخته بود. هویتش را باخته بود.

هویتش. صرفا عروسک دستی بود که هر  جنسیت و شمردن پست قیمت به حتی دارد نگه را شغلش

های تلویزیون زمانه صفات مشترکی داشتند. از طریق کاری به او می گفتند انجام می داد. اکثر مجری

ها ملزم به هایی از اتاق فرمان به گوششان می رسید و آنهدفنی که در گوش فرو کرده بودند صحبت

م یک انسان بود و انسان اراده داشت. اما ظاهرا آن . اما به هر حال مجری هها بودندبیان آن حرف

 ها اراده خود را نیز فروخته بودند و شاید دیگر نمیشد اسم انسان را رویشان گذاشت. مجری

 های رئیس مجلس عوامتلویزیون ملی زمانه را مجلس عوام اداره می کرد و همه چیز تحت سیاست

ها جلو می رفت، او هم یک مرد بود و مجلس عوامش را تماما مردها تشکیل می دادند. انگار کال با زن

مشکل داشت. شاید مشکل از جای دیگری بود. شاید نتوانسته بود مخ دختری که می خواهد را بزند 

ا و خصوصا هچه که بود دل پری از زن یا شاید در خانه قادر به ارضای نیازهای همسرش نبود. هر
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هایش به طور مستقیم و ویستا داشت. هیچوقت برای تحقیر او چیزی کم نمی گذاشت. چه در مصاحبه

 یا چه دعوت از منتقدانی برای کوبیدن ویستا در تلویزیون. 

 متس به. بود باز موهایش و نبود تنش چیزی زیر مشکی رنگش، لباس جز. شد بلند جایش ویستا از

 . دکن پر آب لیوان یک تا برداشت را تنگ دسته. بود اتاق داخل تحریر میز کنار که رفت آبی تنگ

 شدی. بیدار زود چه-

 نسبتا هایگوش و  فر موهای با  ساله چهل تقریبا مرد به. تخت روی به. انداخت عقب به نگاهی ویستا

 بود. بوکسورها شبیه اش قیافه که ای آینه

 .سزار

 ردار،شه اول معاون. بنا به دالیلی نامعلوم سزار صدایش می زدند اما بود سلیمزار اش اصلی اسم البته 

 دوستی همخوابگی؟. بگذارد رابطه این روی اسمی چه نبود مطمئن ویستا....اکنون و معتمدش

 را خود بود طور هر. نبود عشق بود چه چیزی دیگر؟ هر یا خیانت؟ خودش؟ بودن هرزه صمیمانه؟

 هباید با کسی می بود ک. کرد می آغاز ای تازه زندگی باید. شود نمی بیدار دیگر بِرو که کرد می توجیه

 همه از تقریبا هاآن رابطه. بخواباند را عطشش و استرسی که داشت، او را آرام کند پر روزهای از بعد

 . بماند باقی همینطور داشت دوست ویستا و بود پنهان

 برد. نمی خوابم-

 سزار با لحنی شیطنت آمیز گفت:

 بخوابی؟ کنم کمکت می خوای-

 .شی بیدار بهتره خودت هم. برسم بهشون باید که دارم کار کلی هم االنش. شم بیدار بهتره نه-

 .بخوابم دیگه ساعت چند بذار. ویستا بیخیال-

 بدی؟ دیگه یکی به شغلتو خوای می نکنه-
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 . نشست تخت روی و کشید سرعصبایت از آهی سزار

 باشم؟ رئیس اینجا من نبود قرار مگه در میاری؟ بازی رییس هم اینجا-

 می را لباسش داشت بود کشیده سر ته تا را آبش لیوان که ویستا .زد آمیزی شیطنت سزار، لبخند

 :گفت و کرد سزار به رو. پوشید

 .برسیم کارامون به بهتره-

 .نداری دوست منو میکنم حس چیه. می دونی-

 دارم؟ دوسیت گفتم مگه-

 هست. حسی یه هابازی عشق این پشت کردم می فکر اما نه-

 نیست-

 ....که موسیله یه فقط من یعنی پس-

 دست با را لباسش. نبود هم ماجرا پیچاندن دنبال اما بدهد سزار به بدی حس خواست نمی ویستا

 :گفت و مرتب کرد

 باشه. کافی باید همین. مهمی برام و دارم احتیاج بهت که دونی می-

  مهمم؟ چرا برات-

 نکن! لوس خودتو -

 .نذاشتیم هم با هم قرار یه حاال تا آخه هست؟ هم ای دیگه چیز یا تخت رو برای فقط-

 می کنه؟ خیانت شوهرش به داره  شهر متاهل شهردار که بفهمن آدم و عالم می خوای-
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 .باش من با مهمم برات واقعا اگه. شو جدا ازش خب-

 .کافیه همین. خوشحالم منم خوشحالی رابطه این از تو. برم باید دیگه من سزار ببین-

 نکرد خالی برای وسیله یه. دستت آلت شدم می کنم حس. نیستم راضی من چیه می دونی راستش-

 نمخو از. بابات گور  اما نه یا شهرداری دفتر، تو نیست مهم برام دونی می. دیگه چیز نه جنسیت میل

 . بیرون برو

 :گفت بود شده شوکه که ویستا

 ...حرف طرز چه چیه؟ منظورت -

 و گرد اخم او به. کرده شوخی او با فهمید ویستا و خندید چند ثانیه سکوت برقرار شد. سپس سزار

 :گفت

 برات. دارم-

 قیافشو!. دیدی بلدم ادای آدمای عاشق پیشه رو در بیارم؟ -

 خیلی لوسی-

 دوسم نداری؟لوس و  جذاب. خودم می دونم. اما دلمو شکستیا! واقعا -

 نه-

 باشه. منصفانه است. من که هنوزم می خوامت.-

 چشمکی به ویستا زد و گفت:

 باش. خودت مواظب-

 فعال-
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 رحم بی. تابید می بی رحمانه و نبود کن ول هم صبحگاه آن در آفتاب. آمد بیرون خانه در از ویستا

 عشق بود، دنبالش ویستا که چیزی آخرین اما  آید می خوشش او از سزار که دانست می. ویستا مثل

 حدودی تا سزار. افتاد راه به ماشینش سمت به و زد چشم به را دبرویش مارک آفتابی عینک. بود

 خودش به دانست نمی. بود ریخته هم به را آن دوباره بیشتری حدود تا و بود کرده آرام را ذهنش

 زخمش کند، پیدا التیام خواست می تا که روحی. نموده زخمی را روحش قبل از بیشتر یا کرده کمک

 پارک در که کرد نگاه دختری به و ماند همانجا دقایقی تا اما. شد ماشین سوار ویستا. میشد تازه

 می خندید رفت؛ می آسمان به برد. می لذت بازی تاب از دغدغه بی. بود بازی تاب مشغول روبرویش

ناگهان صدای ریزی توجهش را جلب  .بند در ویستا و رهایش در بود رها. خوردند می تکان موهایش و

کرد. به سمت چپ و میان چند درخت نخلی نگاه کرد که کمی دورتر از خانه ی سزار بودند. کسی 

 آنجا بود:

 مردی با دوربین عکاسی.  
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 شب ششم

 یادداشت

 

 راست سمت و عقب ردیف حضار کم کم در حال ورود به سالن بودند. آینه پیشتر، روی صندلی ای در

بود. دنی که تی شرتی مشکی رنگ پوشیده بود در کنار گروهش برای  نشسته هامدل حرکت مسیر

اجرا آماده می شدند و در حال تنظیم سازهایشان بودند. لوییز در انتهای تاالر داشت با یکی از 

 خبرنگاران صحبت می کرد.

ت، وینس بود. خبرنگار شبنامه شب. اسم آن خبرنگار که قدی بلند و موهای کوتاه شده و مرتبی داش 

واقعی اش یونس بود اما هنگام نوشتن مقاالتش اسم وینس را در پایین متن می نوشت و همه نیز او را 

به همین اسم می شناختند. کسی هم دلیلش را نمی دانست. حتما این بار می خواست تیتر تحقیر 

و به بهانه تحقیر آینه، چند جلد بیشتر به فروش کننده دیگری را برای شبنامه فردا شبش پیدا کند 

آن شبنامه اضافه کند. لوییز تا آنجا که می توانست اجازه نمی داد که اخباری این چنینی در شبنامه 

چاپ شود و بعد از چاپ خبر مربوط به لجن مالی شدن آینه، حتما در حال تذکر همین موضوع به 

 ها و مجالت، از اهمیت باالییهمکاری و تفاهم بین شو و شبنامهوینس بود تا آن قضیه بیخ پیدا نکند. 

برخوردار بود و یک دلخوری ممکن بود به قطع همکاری دو طرف منجر شود. شاید هم فقط داشت مخ 

آن جوان بیچاره رو تیلیت می کرد. لوییز در زمینه داشتن رابطه با مردهای جوان تر از خودش شهره 

 بود.

خود نشستند. مهسا، خدمتکار شو، وظیفه داشت هنگام اجرای برنامه، بین کم کم همه در جای 

 دنی، کننده مدهوش صدای همه از جذابتر و درام گیتار الکترونیک، حضار، آبمیوه پخش کند. صدای

 که گرد می اجرا را نیروانا از smells like teen spirit آهنگ طوری. بود کرده گرم را سالن فضای

 گرفتند: می صدچندان انرژی ای او، اجرای دیدن از شید و پدری بود. آهنگ از یجزی خود، انگار

With the lights out, it’s less dangerous 
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 داره وجود کمتری خطر تاریکی در

Here we are now, enterain us 

 کن مون اینجاییم،سرگرم ما

I feel stupid and contagious 

 واگیردار بیماری یه مثل درست...  کنم می حماقت احساس

Here we are now, entertain us 

 کن مون ،سرگرم اینجاییم ما

A muiatto 

 دورگه یه

An albino 

 زال آدم یه

A mosquito 

 حشره یه

My libido 

 من وشهوت شور

I’m worse at what I do best 

 کارمه کارم،بهترین بدترین

And for this gift I feel blessed 
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 کنم می آمرزش احساس هدیه، این خاطر و به

Our little group has always been 

 بوده همیشه ما کوچیک گروه

And always will until the end 

 ابد بود،تا خواهد هم و همیشه

hello, hello , hello , how low 

 پست چقدر....سالم،سالم،سالم

 نقره نور ،تنها و بود تاریک سالن تقریبا فضای. بود لوییز امشب طرح الماس، طرح با مشکی بلند لباس

 تماشاگران و موسیقی گروه روی خاکستری نوری. کرد می مشخص را هامدل حرکت مسیر رنگ، ای

 .باشد رویا یک همانند شو فضای تا بود شده پخش صحنه روی مصنوعی مه و بود

 او از بعد. شود رد آنجا از بود لباسش روی که عقابی طرح با که رسید محیا به نوبت افسانه، از بعد

 .آمد صحنه روی ترمه

 شانه باالی دیگری و راست شانه باالی یکی. بود شده طراحی لباسش روی کوچک عشق مرغ دو 

 به و بود آنجا می خواست آینه دلش ها،مدل شدن رد با. آمد می صورتش به عربی آرایش. چپ

 دشای و کند اجرا دنی موسیقی با همراه که بود نیامده پیش برایش فرصت این. می داد جان لباسش

  نمی توانست. هرگز

 آینه به دنی. می دادند ادامه زدن درام و گیتار به کماکان پدری و شید. نوشید آبی و گرفت نفسی دنی

 باقی مدل دو تنها و شدند رد هامدل اکثر. داد را جوابش لبخندی با نیز آینه. زد لبخندی و کرد نگاه

 اشنهپ رنگ مشکی هایکفش که بود سایه این ابتدا. سونیا و سایه. بیایند صحنه روی که بودند مانده

  گذاشت. اجرا سکوی روی موکت را بلندش

 آن .کرد می تن به را لباس آن آینه باید. نداشت خوبی حس او، تن بر پروانه طرح لباس دیدن از آینه
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 کامل اعتماد سایه به هنوز لوییز چون اما باشد شب آن استاپر شو که داشت را این لیاقت لباس

 نگاه و بود زیبا واقعا لباس آن مهم باشد. نمایش آن دهنده پایان که بود نداده اجازه سونیا به نداشت

 مزین الماس با لباس پای ساق قسمت زاکی زیک چاک. بود شده جلب سمتش به حضار و خبرنگاران

 .داشت خاصی درخشش می رفت راه سایه وقتی و بود شده

 طرح او لباس. شد وارد سونیا باالخره تا نبود خبری او از ثانیه چند. بود مانده سونیا تنها اکنون

 همین به نیز چشمش سایه و بود کشیده رنگ ای نقره چشمی خط. می دید خود روی را طاووسی

 از تر سونیا، ساده لباس. کرد می خیره خود به را نگاهی هر و بود گذاشته باز را موهایش. بود رنگ

 می زد، را اول حرف رفتنش راه نحوه در کالس،. سایه از تر قوی مراتب به سونیا اجرای اما بود سایه

 گاهشن. کند برابری سونیا با بود نتوانسته هیچوقت آینه رفتن مدل گربه ای یا همان کَت واک، راه در

 . کند تحمل را لبخندش شیرین زهر نمی توانست قلبی هر و داشت خاصی تیزی

هایش احساس کرد. سرش را برگرداند. مهسا بود. او با صورت گرد،  پوست آینه دستی را رو شانه

های کوچکش، بسته صورتی رنگی در دست گرفته بود. برای اینکه صدایش به آینه برسد، سبزه و لب

 صورتش را نزدیک آورد و گفت:

 بدم به تو. آینه جان، یه نفر این بسته رو داد که-

 آینه بسته را از مهسا گرفت و گفت:

 کی بود؟-

 یه مرد بود.-

 االن اینجاست؟-

 نه قبل از شو اینو بهم داد و رفت.-

 شناختیش؟-

 نه.-
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 چه شکلی بود؟ -

 قدش نسبتا بلند بود. پوستش تیره بود. هیکل درشتی داشت.  -

ردی را توصیف می کرد که آینه را تا قلب آینه برای لحظه ای از حرکت ایستاد. مهسا داشت همان م

ها، نوشیدنی تعارف کند. آن کوچه خلوت دنبال کرده بود. از مهسا خواست از آنجا برود و به مهمان

بسته را باز کرد و بالفاصله خود را کنترل کرد تا بسته از دستش روی زمین نیفتد. سنجابی با سر 

 ازب میشد. آینه، نامه را برداشت و آن را با احتیاط بریده داخل بسته بود و کنارش نامه کوچکی دیده

 :بود کوچکی یادداشت. کرد

 !میاد سرت بدتری بالی وگرنه باشه خودت کار تو سرت

 پیوسته سونیا به لوییز همراه به هامدل کرد. تمام لمس را آینه هایشانه سرد، ترسی. تهدید یک

 می گاهن آینه به نگرانی با. بود رسانده پایان به را اجرایش دنی. می زدند کف برایشان جمعیت و بودند

 رختکن سمت به که کرد اشاره او به دست با دنی .ببیند را آن دنی تا برد باال کمی را بسته آینه. کرد

 .بود ایستاده راهرو کنار رفت. دنی رختکن سوی به و کرد خارج جایگاه از را خود دنی. برود

 چیه؟ بسته این-

 .تهدید کردهیکی منو -

 رفت. هم در ابروهایش خواندنش با و گرفت آینه از را بسته و نامه دنی

 داد؟ بهت اینو کی-

 مهسا. -

 خب اون ندیده که...-

 همون یاروئه. همون مرد داخل کوچه.-
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 چند لحظه به فکر فرو رفت و سپس ادامه داد:  دنی

 یدتهد با سر نخی پیدا کردیم که می خوادمطمئنم یه . می گردیم دنبالش داریم می دونه حرومی این-

 شک نکن که داریم بهش نزدیک می شیم.  .کنه منصرفمون

 کنیم؟ چیکار-

 . بیاد دستم چیزی امیدوارم. منم میرم خونه سونیا. کنن بررسیش بده. پلیس به بده اینو تو-

 .باشه-

 هایش خانه ای برای نگرانی شده بودند گفت:دنی که چشم

باش. از اینجا یه آژانس بگیر تا کالنتری. از اون سمت هم مستقیم یه تاکسی بگیر تا مراقب خودت -

 خونه. مطمئنم تو رو زیر نظر داره. بهش فرصت نده که گُه اضافی بخوره.

ها رو گفته. کسی های دنی، کمی دلگرم شد.می دانست دنی از ته دلش آنآینه با شنیدن این حرف

 کنه. با آرامش بیشتری گفت:ی توانست به دنی اعتماد واقعا نگرانش بود و حداقل م

 .باش خودت مراقب هم تو باشه. -

دنی سری تکان داد و به سمت محل اجرا رفت تا وسایلش را جمع کند. آینه همان جا ماند. به 

یادداشت نگاه کرد. دستخط برایش آشنا نبود. حاال که تا اینجا پیش رفته بود، این تهدید نمی 

انع او بشود. می خواست مچ کسانی که آن بالها را سرش آورده بودند را بگیرد. به هر توانست م

 قیمتی که شده. 
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 فروخت را دنیا که مردی

از محالتی که فقط پولدارها توان زندگی در آنجا را داشتند. مجلل . بود محله آسمان در سونیا یخانه

 که هاییآن محله احداث شده بودند. آپارتمان ترین و گرانقیمت ترین مجموعه آپارتمانی رهایش در

می  کهکشان به قولی به که بود هاآن باالی طبقات تعداد دلیلش. شهرت داشتند کهکشان مجموعه به

  بود. گرانتر هم واحد آن قیمت می رفت، باالتر هاطبقه چه هر و رسید

 یک داری طبقه هر. بود رهایش مجتمع مرتفع ترین ارتفاع، متر ۰۸۳ و طبقه ۹۳۱ با پلوتون، مجتمع

 مجتمع این به نوردهی برای رهایش در موجود میخکی هایالمپ گران ترین و بود متری ۸۴۳ واحد

 در ها راکه آن بودند میخک شبیه و ریز بسیار هاییالمپ میخکی، هایالمپ. بود شده استفاده

  بود. ای نقره و قرمز پلوتون، ساختمان نور. می کردند نصب هاساختمان دیوار روی مختلف هایرنگ

 از آن درِ. صدم طبقه در واحدی .بود ایستاده سونیا واحد در پشت داشت، به دوش که گیتاری با دنی

به چشم می  آن روی باله رقص حال در دختری از ای طراحی بود. شده درست گردو درخت چوب

 در و برد قفل داخل را کلیدش. آمد در کنار لحظاتی از پس میزد حرف تلفن با داشت که سونیا.خورد.

 با صدایی دلبرانه گرفت: شد. باز

 تو برو-

 دنی با لحنی عادی جواب داد: .زد لبخندی

 شما از بعد-

 سونیا ابروهایش را کمی باال برد و گفت:

 .جنتلمنی چه-

 و میشد دیده هال اطراف در مصنوعی درخت چند. رفت سرش پشت دنی و شد آپارتمان وارد سونیا

 بزرگ هال لوستر، سه. شده ساخته الماس از انگار که می درخشید طوری خانه رنگ سرخ مبلمان

یکی  در. به دیوارها کوبیده شده بود سونیا از تابلوی نقاشی چند و چندین و بودند کرده روشن را آنجا
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 های الماستن داشت که دانه از تابلوها، سونیا روی مبل دراز کشیده بود و لباس شب سیاه رنگی به

های آسمان روی آن نقش بسته بودند. در قسمت میانی لباس، هالل ماهی از جنس همانند ستاره

الماس دوخته شده بود. در نقاشی دیگر، نمایی نزدیک از صورت سونیا دیده میشد که نقاش، 

نقاشی بعدی نیمه تنته  هایش را به رنگ سرخ در آورده بود و بقیه خطوط نقاش، سیاه بودند.چشم

. سرش را برگردانده بود و لبخندی کشنده بر لب داشت. الحق که برهنه او را از پشت نشان می داد

 مقاومت در برابر سونیا کار هر کسی نبود. سونیا با همان لحن شیطنت آمیزش گفت:

 می بینیم که این نقاشی رو دوست داری. -

 دنی جواب داد:

 نقاشی خوبیه.-

 قاشیش یا چیزی که تو نقاشی می بینی؟فقط ن-

 دنی چیزی نگفت.

 می دونی اینو یه نقاش ایتالیایی برام کشید. هزار یورو برام آب خورد.-

 این همه پول برای یه نقاشی؟-

به هر حال خوشحالم خوشت اومده. می دونی، می خواستم یه  رو هنر نمیشه قیمت گذاشت عزیزم.-

 اما می ترسیدم نتونه دووم بیاره.) ) لبخند دیگری زد( موافق نیستی؟نقاشی کامال برهنه ازم بکشه 

 دنی کماکان ساکت بود.

 .پیشت میام تا بشین خیلی خب آقای کم حرف. برو -

 .است بدنش تمام دادن ماساژ حال در مبل کرد می حس. نشست نفره دو هایمبل از روی یکی دنی

 حرفه به نیازی چه ثروت این با سونیا نمی دانست. کرد نگاه اطراف خیلی راحت و نرم و فانتزی بود. به

 ی خانه آن در تنهایی می توانست چطور. نداشت باالیی آنقدر درآمد رهایش در که دارد مدلینگی

 مثل کوچک ای خانه در چه. به هر حال تنهایی، تنهایی بود نرود؟ سر اش حوصله و کند زندگی بزرگ

 به بیشتر تنهایی، بود، بزرگتر چه مکان مورد نظر هر فقط. بزرگ ی خانه این در چه و دنی یخانه
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 .آمد می چشم

 می او یخانه به خصوصی اجرایی برای فقط بود داده قول سونیا به. آورد بیرون جلد از را گیتارش دنی

 به دقایقی از پس سونیا .بیاورد بدست را اطالعات الزم آن از پس و بماند قولش سر می خواست. رود

ش های بدنش را بیش از پیبود که تمام برجستگی لباس نسبتا تنگ تری پوشیده. برگشت هال داخل

. سونیا واقعا خوش هیکل بود و حتی اگه خود مجنون و به نمایش می گذاشت. لباسش زاپ دار بود

ها که به گرد پای آن فرهاد هم آنجام بودند باز نمی توانستند در برابر او وسوسه نشوند، دنیِ بیچاره

هم نمی رسید. با این حال سعی کرد توجهش را از آن اندام زیبا و تراش خورده به گیتار چوبی اش 

 جلب کند. سونیا گفت:

 مطلب؟ اصل سر بری می خوای زود اینقدر-

 .زد سونیا لبخندی

  .بیاره نوشیدنی برامون گفتم اوماس به -

 :گفت می کرد کوک را گیتارش هایسیم داشت که دنی

 .کرده مشغول ذهنمو سوال یه -

 بپرس-

 مدلینگ؟ سراغ رفتی ثروت همه این با چرا-

 اله توت فرنگی، بوی. زد آن به پکی و کرد روشن را آن آرامی به. برداشت سیگاری میز روی از سونیا

 .کرد پر را

  عزیزم. مدلینگم عاشق من -
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میشدی. البته منظورم  دیده بیشتر هم ترن ای حرفه هم اونجا. دیگه کشور یه بری می تونستی خب-

 قبل از قانون ممنوعیت سفر به خارج از کشوره.

 .کردم امتحان قبال-

 خب؟-

 آه کوتاهی کشید.

 ..شبیه خیلی قیافت می گفتن. شدم رد-

 .سامپایوئه سارا-

 زد لبخندی

 می شناسیش؟-

 .آره-

 مجالت. نداشت فایده اما کردم کار دیگه شوهای تو یه مدت کردن، رد منو اصلی شو فشن چند خب-

 انگار .دخترست اون شبیه قیافم که منه تقصیر انگار نوشت علیهم مقاله یه کی هر. کردن نابود منو

 هاجاز شانم. درپیت شوهای به کشید کارم دیگه. مدلینگ سمت رفته من از زودتر اون که مقصرم من

 .کردم اندازی راه رو لوییز شو و رهایش به برگشتم. بمونم اونجا نمی داد

 دنی با تعجب پرسید:

 لوییزی؟! شو مالک تو یعنی-

 سونیا با بیخیالی جواب داد:

 آره-



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
184 

 

 .نمی دونستم-

من سرمایه گذار . ببینن رئیسشون چشم به منو نمی خوام .بهتره اینطوری. نمی دونن زیادی آدمای-

 اداستعد فهمیدم. می دوخت لباس برام که بود خیاطی. طراح خوبیه لوییز. اصلی و مالک شوش هستم

. خدا خواسته از گفتم سرمایه از من، طراحی از تو. اونم. دادم بهش رو شو فشن پیشنهاد و داره

 .کردیم استخدام داشتنو استعداد که هاییبچه و کردیم شروع کارو که شد اینطور

نمی  تبدیل اصلی مدل به را خود راحت خیلی چرا بود، آنجا مالک اگر سونیا. بود عجیب دنی برای

 کرد.

 فکری. تو-

 ...فکر من-

 .هستم عصبانی گرفته جامو آینه اینکه از و می کنم کار لوییز برای می کردی فکر-

  خندید. سونیا

 ...قیافش. داشت استعداد دختره .شه شو اصلی مدل آینه که بود من پیشنهاد-

دنی داشت در دریای سردرگمی شنا می کرد و به هر طرف که می رفت،  .زد سیگار به دیگر پوکی

موجی از سوی دیگر به سمتش می آمد و با شنیدن اطالعات تازه، گیج تر از قبل میشد. سونیا ادامه 

 داد:

 .ندارن حرف کار این برای اندام و واکنشای صورتش. مدلینگ برای شده ساخته قیافش -

 .نمیاد خوشت ازش می کردم فکر-

 سونیا با بیخیالی گفت:
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  .نمیاد خوشم ازش آره-

 چرا؟-

 همش می خوای سوال بپرسی یا آهنگتو برام می زنی؟-

فقط یه سوال دیگه می پرسم. می خوام بدونم بعد این همه مدت که کسی از این جریان خبردار -

 نیست چرا به من گفتی؟

 سونیا لبخندی زد و گفت:

 چون ازت خوشم میاد. -

 ثانیه به چشمان دنی خیره شد و خنده کوتاهی کرد: چند

هم قول داده دوست ندارم منو به چشم یه متهم ببینی عزیزم. حاال میشه لطفا اون آهنگی که به-

 بودی رو برام بزنی؟

های مورد عالقه اش از درآورد. می خواست یکی از آهنگ صدا به را گیتارش. نگفت دیگری چیز دنی

 یاسون خانه هال در دنی زیبای فروخت. صدای را دنیا که مردی آهنگ. وبین را بخواندنیروانا و کورت ک

 به او و می رسید مشامش به سونیا قهوه سیگار بوی بود، بسته را چشمانش معمول طبق. پیچید

 :می داد ادامه خواندن

We passed upon the stair 

We spoke of was and when 

Although I wasn't there 

He said I was his friend 

Which came as a surprise 

I spoke into his eyes 
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I thought you died alone 

A long long time ago 

 زدیم. حرف گذشته و قدیما به راجع برخوردیم، هم به پله راه تو

 ام.رفیقش من که گفت ولی نبودم، پشتش من که چند هر

 بود. عجیب برام خیلی این که

 زدم.می حرف هاشچشم با داشتم[ انگار]

 "مُردی. خودت تنهایی تو پیش وقت خیلی کردم فکر"

Oh no, not me 

We never lost control 

You're face to face 

With the man who sold the world  

 

 …نه من اوه،"

 ندادیم. دست از رو خودمون کنترل وقت هیچ ما

 طرفی مردی با تو

 "فروخت. رو دنیا که

I laughed and shook his hand 

And made my way back home 

I searched for form and land 
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For years and years I roamed 

I gazed a gazeless stare 

We walked a million hills 

I must have died alone 

A long, long time ago 

 دادم. دست باهاش و خندیدم

 خونه. سمتِ رفتم و گرفتم رو راهم

 بشه. که هرجا جایی، یک دنبال افتادم راه

 زدم. پرسه خودم واسه سال هایسال

 بودم. خیره و مبهوت و مات طورهمین

 گذاشتیم. سر پشت هم با رو تپه میلیون یک قدِ

 پیش وقت خیلی باید من

 باشم. مُرده تنهایی تــو

Who knows? 

Not me 

I never lost control 

You're face to face 

With the man who sold the world 

 …نه من می دونه؟ چه کسی
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 نمیدم. دست از رو کنترلم هیچوقت من

 هستی. مردی روی در رو تو

 فروخت. رو دنیا که

 انیطوف اجرای از بعد. نداشت تندی چندان ریتم و بود یادگرفته نیروانا از که بود هاییآهنگ معدود از

 هانوشیدنی خدمتکار کرد حس که بود خودش عالم در .داشت نیاز آرامش این به نیز خودش امشب،

 بسته را چشمانش هم او که سونیا جز نبود روبرویش کسی کرد باز را چشمانش. گذاشت میز روی را

 با هیکل، تیره پوست درشت مردی. کرد نگاه دیگر سمت به دنی .بود داده تکیه مبل به را سرش و بود

 هیکل و رنگ پوستش. می رفت بیرون هال از داشت رنگ مشکی شلوار و شرت تی و کم موهای

البته اکثر اهالی رهایش تیره پوست بودند و او  به  .بود کوچه داخل حرامزاده همان شبیه تقریبا

 رساند و گفت: پایان به را اهنگ دنی شباهت هیکلش دلخوش بود.

 کجاست؟ دستشوییتون -

 :گفت بود بسته را چشمانش کماکان که سونیا

 .راست سمت راهرو، در آخر-

 با راهرو. بود رفته آنجا به اوماس که بود راهرویی همان. رفت راهرو سمت به. شد بلند جایش از دنی

 در از. بودند باز همگی دری که در آنجا وجود داشتند، چند. بود شده روشن ای نقره و سرخ نورهای

. باشد آشپزخانه می آمد نظر به. می رسید گوش به وسایل خوردن هم به صدای. راست سمت در دوم

 تقریبا ای آشپزخانه. کرد نگاه اتاق سوی آن به در، کنار از و شد نزدیک آنجا به آهستگی به دنی

 سایلو سایر و کابینت ست ساید، بای ساید یخچال یک نفره، تک غذاخوری میز یک که متری بیست

  بود. ایستاده او به پشت اوماس، ظرفشویی، کنار و شدمی  دیده آن در آشپزخانه

می  جلوتر باید. ببینید رو اوماس بازوی روی هاناخن شدن کشیدن جای که بود سخت فاصله آن از
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 بیرون جیب از را موبایلش. آمد می سرش مشابه بالی و نبود اوماس حریف او. بود ریسک اما. رفت

 .راستش بازوی. کرد زوم اوماس بازوی روی گوشی، دوربین با. آورد

 در که حرامزده ای بود همان. اوماس. بودند همانجا درست هازخم جای. گرفت باال دنی قلب ضربان

 ..سونیا یعنی پس...پس. می کرد حمله آینه به که حرامزاده ای همان و بود شده گالویز او با کوچه

 جایش از اوماس احساسش. بی هایچشم به کرد، او نگاه به دنی. بود برگشته اوماس آمد، خود به تا

 هال سمت به عقب عقب دنی. آمد جلو قدم چند اوماس .رفت عقب قدم چند دنی. نمی خورد تکان

 می باید. کرد می فرار آنجا از باید. بود شده خشک دنی دهان. افتاد راه به سرش پشت اوماس، و رفت

 روی سونیا .رسید هال به. بود گذاشته شیر دهن داخل را پایش باالخره. می داد خبر پلیس به و رفت

 تپش که اوماس به سپس و افتاد دنی به نگاهش. بود کرده روشن دیگری سیگار و بود داده لم مبل

 :گفت و بست نقش سونیا لبان روی لبخندی. آمد می سرش

 دیدین؟ همدیگرو باالخره -

 

 پیاده راه صنوبر

 دو .متر سیصد طول به راهی پیاده بودند. صنوبر راه پیاده آسمان در پرواز حال در باالبان شاهین چند

های نوری بنفش و سفید مزین شده با برگ صنوبر قرار داشتند که مصنوعی درختان راه، پیاده طرف

 و داشت جریان سنگفرش زیر مصنوعی آب با رودی. بود شفاف و مربعی آنجا فرش . سنگبودند

 . بود کرده خنک را راه پیاده سطح

 عاطال بدون آینه کالنتری، به رفتن از بعد. ترمه کنارش بود. می داشت بر آرامی به را هایشقدم آینه

 ماندن معطل از. کند همراهی را او روی این پیاده در بود خواسته او از. بود زده زنگ ترمه به دنی به

 را جریان این عامل می خواست. شود مشخص تکلیفش زودتر چه هر داشت دوست. بود شده خسته

 یادهپ انتهای به تقریبا. بود مشکوک ترمه به که بخوابد حالی در هم را امشب توانست نمی. کند پیدا
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 .دنبو آنجا کسی ترمه، و آینه جز اکنون و میشد تر خلوت انتهای پیاده راه، معموال. بودند رسیده راه

 :گفت و کرد ترمه به رو آینه

 بپرسم؟ ازت چیزی یه میشه-

 :گفت و انداخت او به نگاهی نیم ترمه

 .بپرس آره-

 کرد؟ دک کی خاطر به رو تو هانسی دونی نمی واقعا-

 :گفت سپس و کرد سکوت لحطاتی ترمه

 میکنه؟ هم فرقی مگه-

 .آره-

 فرقی؟ چه-

 .بدونم می خوام-

 ترمه نگاهش را از آینه گرفت و به روبرو نگاه کرد. 

 .نکن خراب مودمو. منو آروم کردهاین پیاده روی . آینه بیخیال-

 .ترمه-

 چیه؟-

 .بگی بهم می خوام-

 :گفت و کرد نگاه ترمه چشمان به آینه. ایستاد هم ترمه. ایستاد جایش سر آینه

 .بگو بهم می کنم خواهش-
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 نگرانی، خشم، طعم با خوراکی میشد چشمانش از. شد خیره آینه چشمان به دیگر لحظه چند ترمه

 :گفت لحظاتی از پس. چشید همزمان طور به را ناامنی و ترس ناراحتی،

 .می دونم کی بود.-

همجنس  نیز را وجودش تمام داشت کم کم یخ آن و شده ساخته یخ از پایش زیر رود کرد حس آینه

 که بود بلند آنقدر قلبش طپش و هایش بوددر حال اسکیت سواری داخل رگ ترس. کرد می خودش

 :داد ادامه ترمه. داد نمی او به را هاشاهین آواز صدای شنیدن اجازه

 شد؟ راحت خیالت حاال-

 :گفت و کرد کرد از هم باز را خشکش هایلب زور به آینه

 ..کن باور..کن باور...باور...ن..م...من..م..متاسفم..م..م-

 می کنی؟ خواهی عذر چرا-

 ....تو که منه تقصیر چون..چ-

 تو هب ربطی چه کرد نمی حساب کفشش لنگه به منو طرف اینکه توئه؟ تقصیر رو چی. بابا کن بس-

 ریختو بی من هم ذره یه اینکه داره؟ تو به ربطی چه اومد نمی خوشش من قیافه از اینکه داره؟

 ها؟ داره؟ تو به ربطی چه نداشت دوست

 یم شکل صدایش در بیشتر و بیشتر سخت، گردبادی مثل عصبانیت پرسید می که سوالی هر با

 .گرفت

اینکه می خواست با تو عشق و حال کنه نه من، چه ربطی به تو داره؟ اینکه بدن من به اندازه تو -

برجستگیای خوشگل نداره چه ربطی به تو داره؟ اینکه اندازه تو پلنگ و داف خوشگلی نیستم که 

 تی؟ساک آینه؟ چرا داره تو به ربطی چه نیست من با االن اون کنارش باشه چه ربطی به تو داره؟ اینکه
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 جواب تونی نمی خودت چرا پس بگیری؟ سوالتو جواب خواستی نمی مگه بدی؟ جوابمو تونی نمی

  بدی؟ منو سواالی

 ....من...من..م-

 هب کردم سعی فهمیدم که مدت این. ای دیگه حرف هیچ نه دلسوزیتو و نه می خوام، تاسفتو نه من-

 یم زندگی خونه یه تو دارم دختری با نکنم فکر این به و کنم فراموش کردم سعی. نیارم خودم روی

 تو که بندازی یادم دوباره می خوای. نمی ذاری تو اما قاپید ازم داشتمو دوسش که کسی که کنم

 یمی دون و آینه تویی دلیلش. نباشه من با که نداشت دلیلی نبودی تو اگه. گرفتی ازم رو هانسی

 . هستی عوضی و هرزه و لوس و مغرور دختر یه چون متنفرم ازت. میاد بدم ازت چیه؟

 وا از آینه. بیاورد او سر بالیی و برود در کوره از ترمه داشت امکان لحظه هر. آمد نمی باال آینه نفس

 :گفت شکننده صدایی با و آرامی آینه به. بخورد تکان جایش از توانست نمی اما ترسید می

 بود؟ تو کار پس-

 

 نیست؟!اولین مظنون، بیگناه 

 

 آوردی. آینه سر رو بالها اون که بودی تو !بود تو کار پس-

 :انداخت باال را ابرویش دنی  با حالتی تدافعی، گیتارش را در دست گرفته بود. سونیا

 کردم؟ رو کارها اون من می کنی فکر واقعا. باشی حرفا این از تر باهوش کردم می فکر-

 .خود ناکسشه کار واقعا گاهی .نیست بیگناه مظنون، اولین همیشه. مطمئنم. نمی کنم فکر-

 رسیدی؟ نتیجه به این که شد چی و-
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 اج همان را دنی کار که بود کشیده نقشه هم شاید. نمی ترسید چیزی از انگار. بود آرام سونیا صدای

 .کند تمام

 تدوس یا حرومیتبادیگاردت  یا نوکر غول بیایابونیت دست روی هایناخن جای اون. نیستم گاو که-

 کارات همچین هم بدون مدرک نیستن.  پس. منن مال اونا. هست که کی یا هر پسر تخم سگت

 سونیا با بیخیالی گفت:

 می کرد.  درد دستش نزدم، مرحم روشون تا اوماس، بیچاره. های توئهناخون جای که می دونم خودم-

 .بوده تو کار اینا همه که می کنی اعتراف پس. خوبه-

 اما .... آره بگم است، باید آینه دنبال اوماس فرستادن منظورت اگه-

 می دونی. همینو گفتی  خودتم. نداری دیدنشو چشم تو اما و اگر نداره. دلیلش مثل روز روشنه.  -

 چون وقتی موفقیتشو می بینی آتیش می گیری. .می کنی حسادت بهش چون میاد؟ بدت ازش چرا

 . خاصه. تکه ش کپی نیست.مدل بهتریه. چون چهرهچون . بهتره تو از قیافش

 .زد تلخی لبخند سونیا

 نه؟ عاشقشی. بیچاره پسرک-

 .هلفدونی گوشه میفتین حرومی این و تو که اینه مهم. نیست مهم-

 باال خودش از دفاع برای را گیتارش دنی. ایستاد راهش جلوی اوماس. رفت خروجی در سمت به دنی

 :گفت سونیا. برد

 .نمیری اینجا از نشنوی حرفامو تا-

 مونده؟ هم حرفی مگه-



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
194 

 

 سیلی

 

 :گفت و کرد نگاه آینه به. کرد باریک را چشمانش ترمه

 چی؟-

 :کرد پیدا جرات بیشتر کمی آینه

 همش کار توئه نه؟. میاد داره و اومده من سر که بالهایی این تموم-

 :گفت ترمه. ندید ترمه چهره در تغییری

 کشید؟ قد همینجا تا عقلت من؟ کار-

 می لرزه داره بدنم کل االن...االن کنم؟ شک کی به نکنم شک تو به اگه. ترمه متنفری ازم تو-

 ...می ترسم ازت چون..چون

 باش مطمئن آینه میاد بدم هم خیلی. میاد بدم ازت من. نیست تکله تو عقل چون. نفهمی چون-

 تالفی ارهاک این با بیام که نیستم بیشعور تو مثل. نیستم عوضی تو مثل خفت کنم اما داشتم دوست

نمی دونی چقدر دلم میخواد دهنتو  .گوشت زیر بخوابونم همینجا می خواد دلم نمی دونی چقدر. کنم

 چیزی نمی خواستم. بیارم روت به نمی خواستم حتی من. نمی کنم کارو این. نه اما سرویس کنم

 زرو چند اما بکشمت داشتم دوست شنیدم رو قضیه وقتی. ستگذشته مال موضوع اون چون. بفهمی

 بهش روزها این حتی. شدم قضیه اون بیخیال که حالمو خوب کرد اینقدر. شدم آشنا شید با بعدش

. یبش من بیخیال خوای نمی انگار. برداری سرم از دست نداری قصد تو انگار نه؛ اما کردم نمی هم فکر

 نای که نیستم اونی من خانم، آینه بدون اینو اما. زندگیم تو بریزی خودتو زهر شده طور هر می خوای

هر چی سعی کردم نتونستم برای بالهایی که سرت اومد ناراحت  که کن باور اینم. آورده سرت رو بالها

 ازم تو که همونی. کشتیش تو که حسی همون این هرزه حقشه. می گفت وجودم تو حسی یه. شم
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گرفتیش. تو یه هرزه از خود راضی هستی که جز لذت و عشق و حال خودش به هیچکس دیگه ای 

 فکر نمی کنه 

ترمه دیگر  .گرفت پایین را سرش و شد جاری هایشگونه از آرام هایشاشک. شکست یکباره به آینه

چیزی نمی گفت. هر حرفی که زد درست بود، در آن دوران آینه یک هرزه تمام عیار بود. از هرزه 

بودن پولی فرار کرده بود اما پس از موفقیت در رهایش به یک هرزه خوش گذران تبدیل شده بود و 

 اما نمی توانست به آنتنها تفاوتش این بود که پولی دریافت نمی کرد. االن با آن روزها فاصله داشت 

 اب هایی که روی زندگی بقیه هم اثر گذاشته بودهای زندگی اش را پاک کند. خصوصا آنراحتی، لکه

 :گفت زیری صدای

حق با توئه..من یه هرزه بی احساس بودم که جز خودش به کس دیگه ای فکر نمی کرد. هرزه ای که -

ها سال قبله اما می دونم که با اتفاقا مال میلیونجز خودش کسی رو نمی دید. برای خودم انگار این 

کارهام بقیه رو آزار دادم. از جمله تو رو. دفاعی ندارم. نمی تونم کارامو توجیه کنم. واقعا هم برای 

 که سیلی اون لذت بودن. برای خوش گذرونی خودم، هیچ دلیل دیگه ای نداشت. )کمی سکوت کرد( 

 . بمونه دلت تو چیزی نمی خوام. حقمه. بزن همبه می خوای رو

 راهی از داشت که دید را ترمه. گرفت باال را سرش آینه. شدند دور او از که شنید را هایی قدم صدای

 آینه با صدای بلند تری گفت: .میگشت بر بودند آمده که

 .ترمه-

 نداد. آینه به سمت او رفت و روبرویش ایستاد.  را جوابش

هم بد کردم و واقعا ازت عذر می خوام. از ته دلم ازت عذر می خوام. می در حقت بد کردم. خیلی  -

 که ندارم رو کسی شرایط،  این دونم عذر خواهی کافی نیست اما کار دیگه ای نمی تونم بکنم. تو

. کنم دراز کی پیش دستمو نمی دونم .داره دل به ای کینه یه ازم برمه و دور کی هر. کنم اعتماد بهش
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داره و نمی تونه همیشه  کار کلی خودش اونم و کنارمه دنی فقط. کنه کمکم بگم کی هب دونم نمی

 کنارم باشه.

 به نظر می رسید عصبانیت ترمه کمی کمتر  شده، هرچند که هنوز هم به آینه نگاه نمی کرد.آینه

 :گفت

 ...خودتو لطفا. بزن منو لطفا-

 سوزش. شده حس بی صورتش طرف یک کرد حس. شد شنید آینه گوش در شدیدی زنگ صدای

 هک محکمی سیلی جای. بود روبرویش ترمه. کرد باز را چشمانش. کرد حس چشمش گوشه از را اشکی

 آینه گفت:. بود گرفته آتش گوشش انگار. کردمی حس گوشش و گونه روی هنوز را زده بود او به

 من..-

های آینه به لرزش تر بود. لبو سیلی دیگری در همان سمت گوشش نواخته شد. این یکی محکم 

 :گفت ترمه با صدای آرامی افتاد و کم مانده بود زیر گریه بزند اما خودش را نگه داشت.

 .کردی شک منم به حتی تو اولی برای کاری که کردی دومی هم...دومی هم....لعنتی .بود حقت-

 آینه سعی کرد به خودش بیاید  و با صدایی لرزان گفت:

 کردی. می شک بودی من جای هم تو-

 ترمه جوابی نداد. آینه دستی روی سمت چپ صورتش کشید و گفـت:

 ازت معذرت...-

 .بسه دیگه خب-

 آینه چیزی نگفت. ترمه سعی می کرد خود را آرام نشان دهد. پس به آرامی گفت:

 . نیاری من الشی جلو اون از اسمی دیگه که. می بخشمت شرطی یه به فقط 
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 گفت:آینه بالفاصله 

 .میدم قول-

 .خوبه-

 کنم؟ مهمونت پپرونی یه میشه-

 ترمه ساکت بود..آینه سعی کرد مثل همیشه باشد. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده:

 خب دیگه حاال نمی خواد برام ناز کنی. بیا بریم یه پپرونی بخوریم. -

 ترمه به او نگاه کرد و گفت:

 شبی. باشه..هر کی یه نقطه ضعف داره. نقطه ضعف منم پیتزا پپرونیه.  نصفه کردی خراب مودمو

 :گفت و زد ای نیمه و نصفه لبخند آینه

 می دونم.-

 :گفت ترمه

من آدمی ام که زود عصبانی میشم و به همون . زدم عصبانیت سر از رو حرفا اون از بعضی ببین-

 ...نمی خوام سرعت هم عصبانیتم  می خوابه. حتما تا حاال منو شناختی

 .نیاری اسمشو بهتره دیگه. بوده حقم گفتی چی هر. نداره عیب-

رفتند. آینه مطمئن  بیرون راه پیاده فرعی خروجی دو از هر و داد تکان نشان موافقت به سری ترمه

شده بود که ترمه بخشی از دسیسه ای نیست که علیه او به راه افتاده. با وجود خشمی که در صدایش 

 هایش احساس کرده بود. صداقتی که از دلی شکسته بیرون می آمد.صداقت را هم در حرفبود، 
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رشوه مخدر

دارم؟ می  دوست خیلی صداتو یا مخونه بیای کردم دعوتت هستم باالت و قد عاشق چون کردی فکر

خواستم یه سری چیزا رو برای تو و اون دوست دخترت روشن کنم. 

افتاد راه دنی سمت به و شد بلند جایش از سونیا

 روی هانگاه تموم می کردم حس امشب. بهتره ازم که میاد بدم ازش. میشه حسودیم آینه به من. آره

نیاوردم آینه سر رو بالها اون من اما. هامدت از بعد اونم. داد دست مبه بودن تک حس. منه

سون کن بس

کن گوش

شد. ساکت دنی

 تا الشدنب بیفته رفت، تنها هرجا بعد به این از گفتم شبه. باشه آینه مراقب که فرستادم اوماسو من-

نهک دفاع خودش از اینکه جز نداشت ای چاره اونم. تو خواستی اوماسو بزنی بعد. نکنه اذیتش کسی

 اب کاری اوماس. می کرد مرور ذهن در را بود افتاده کوچه آن در که اتفاقاتی داشت. بود شده گیج دنی

 اوماس به را اول ی ضربه خودش که می دانست حتی. کرد می نگاه را او یواشکی فقط نداشت، آینه

 سردرگمی با دنی. چندانی نرمش با نه البته کند، دور خود از را او می کرد سعی فقط اوماس .زده

 گفت

 پس اون بسته رو چی میگی؟-

 کدوم بسته؟-

امروز یه بسته برای آینه اومده که یه یادداشت تهدید آمیز توش بوده. مهسا گفته اون بسته رو یه -
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 مرد درشت هیکل و تیره پوست بهش داده.

 یعنی هر مرد درشت هیکل و تیره پوستی اوماسه؟ اوماس تو نامه ای برای آینه بردی؟ -

 اوماس سری به نشان نفی تکان داد.

ه کاری که کردم اعتراف نکنم. اینجا هم رک و راست بهت میگم که من هیچ  من آدمی نیستم که ب-

 نقشی تو این بازی ندارم.

دنی که کمی گیج شده بود گفت:

که... بگه می تونست نزد؟ حرفی کوچه تو اچرا. چر 

بریدن. بچگی تو زبونشو. بزنه حرف نمی تونه اوماس

 زبان دنی تا کرد باز را دهانش. بود ایستاده آنجا خونسردش چهره با. انداخت اوماس به نگاهی دنی

ببیند را او ی شده قلمه

بسازن. عبرت درس ازش خواستن. 

هایش نمانده که به سمت سونیا دنی احساس کرد در گوشه رینگ گرفتار شده  و ضربه ای در مشت

بفرستد. در واقعا اکنون او بود که ظاهرا کار اشتباهی کرده بود و  صرفا به خاطر شک اش، به اوماس 

گفت:حمله ور شده بود. دنی با لحن آرامتری 

 اگه واقعا اینطوره، معذرت می خوام. 

سونیا که کمی دلخوری هم در صدایش دیده میشد گفت:

گفتی دربارم رک نطرتو اینکه از ممنون و هندار اشکال

نداشتم منظوری ببخش
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 هک دوزاریه مدالی و اون خبرنگارا نظر از تر باارزش خیلی برام این. گفتی واقعیتو نطر که اینه مهم

 ازش ممیگ بازم بهتره. ازم خیلی آینه و رفته باال سنم قبل به نسبت. بغلم میذارن زیر هندونه الکی

 بیفته. براش اتفاقی می کنه کار من شوی توی که مدلی نمی خوام اما نمیاد خوشم

 من فکر کردم...-

بهتره از این فکر بیای بیرون. از وقتی این اتفاقا افتاده منم مثل تو می خوام بدونم که این کارها زیر -

 سر کیه.

 چرا از همون اول با پلیس مشورت نکردی؟-

ومد  و از مدال بازجویی کرد به قدر کافی مشکل سازه. من کلی شوخیت گرفته؟ همین که پلیس ا-

رشوه دادم تا اونجا رو تفتیش نکنن. کلی مواد غیر قانونی بین مدال رد و بدل میشه که اگه پلیس 

بفهمه، باید چند برابر بیشتر بهشون رشوه بدم و یا بدتر ممکنه اون وسط یه پلیس ماله کش پیدا شه 

 باشه و با رشوه راضی نشه.  که دنبال ترفیع مقام

هایش حقیقی باشند. البته دلیلی های سونیا گوش می داد. به نظر می آمد حرفدنی با تردید به حرف

هم نداشت که روبروی او به گناهکار بودن خودش اعتراف کند. شاید نقش بازی می کرد اما دنی نمی 

 ه بود. صدایاما هنوز آن تردید برطرف نشدهایش ببیند توانست نشانی از ادا در آوردن را در حرف

 کی. بودند در پشت پلیس افسر دو .کرد باز را آن رفت. در سمت به اوماس. به گوش رسید خانه زنگ

گفت داشت تری فربه هیکل که مرد زن. افسر افسر یک و مرد افسر

هستن؟ خونه داوری سونیا خانم

رفت. در سمت به سونیا

هستم من. بفرمایید

داریم و پیشخدمتتون اوماس رو شما بازداشت حکم داوری خانم



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
201 

 

جرمی؟ چه به

 سیمایی آینه خانم قتل به اقدام

رنگ از رخسار سونیا پرید

چی؟ یعنی

ریختین و مدارکی هم علیه  زهر سیمایی خانم نوشیدنی تو شما دیده کرده عنوان که داریم شاهدی

پیشخدمتتون داریم. 

  نکردم کاری همچین من مزخرفه

 شواهد چیز دیگه ای رو میگن.-

 سونیا صدایش را باالتر برد:

کی بهتون پول داده؟ ها؟ کی جیبتونو پر کرده؟ اسمشو بگو. بگو ببینم کدوم هرزه ای این کارو -

 کرده؟

خانم خواهش می کنم مراقب حرف زدنتون باشین. هر حرفی که بزنید تو دادگاه علیهتون استفاده -

 ه.میش

دروغ که نمیگم. خود تو نبودی که ماه پیش اومده بودی اینجا، ویسکی می خوردی و کادویی که -

 بهت دادمو گذاشتی تو جیبت؟ ها؟ 

 لطفا برگردین تا به دستتون دستبند بزنیم. -

 به دست من دستبند بزنید؟ -

 ن گفتم.برای بار بعد درخواستمون تکرار نمی کنم. پس لطفا کاری رو بکنین که بهتو-

سونیا انگشتش وسطش را به پلیس نشان داد. -
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 با اوماس. بست پشت از را سونیا با دستبند، دستان  و زن دست او را گرفت آن را پیچ داد پلیس

 های او را نیز بست. دنیپلیس مرد به سمت او رفت و دست. می کرد تماشا را صحنه نگران ای قیافه

 که ودب گفته او به سونیا پیش ثانیه چند همین. کند باور را کسیچه  حرف نمی دانست. بود شده گیج

بود. دیده جرم ارتکاب هنگام در را او که بود شده پیدا شاهدی اکنون و ندارد قضایا این در نقشی

یا ببینید. ترسی که پیشتر از سون کرد. دنی می توانست ترس را در آن نگاه نگاه دنی چشمان به سونیا

ندیده بود. سونیا گفت:

می دونی که مطمئنم. دنی می دونی اینو تو. نکردم کاری هیچ من

 یدن آپارتمان، پایین. رفت بیرون ازآنجا نیز دنی. بردند بیرون خانه از و اوماس را سونیا پلیس دو

  بود. پلیس ماشین شدن دور شاهد

 

 پپرونی

 مبلمان کنار عسلی میز روی را پیتزا. بود ممکن غیر تقریبا رهایش، پپرونی پیتزاهای برابر در مقاومت

 از کمانی رنگین می زد، که گازی هر با و بود گرفته دست در را پیتزا از ای تکه آینه بودند. گذاشته

 به و شد بلند جایش از. بود دنی. زد زنگ آینه می شد .گوشی پخش دهانش در مختلف هایطعم

 .رفت اتاقش

 خوبی؟. الو-

 خوبی؟ تو خوبم من-

 .آره-

 .کرد دستگیرش پلیس. برمی گردم سونیا خونه از دارم االن ببین-
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 بود. مانده باز تعجب از آینه کوچک دهان

  جدی؟ چی؟-

 کرد. آینه گقت: تعریف آینه برای را ماجرا دنی

 سونیا نبوده؟ کار یعنی-

 می کنی؟ باور  حرفشو تو. میگه اینطور که خودش-

 .نمی دونم-

 داشت؟ ای گنده هیکل کشید، راهرو تو رو تو که یارو اون-

 .دنی نمی دونم واقعا. نمی دونم -

 می کنی؟ باور حرفاشو تو-

 کیه؟ شاهد این. کنم باور رو چی موندم-

 .باشه لوییز هایمدل از شاید. نمی دونم-

 .نه یا میگه راست بفهمیم باید هست که کی هر-

 بگه؟ راست که داری شک یعنی-

 .می لنگه کار جای یه می کنم حس. نمی دونم-

 پیشته؟ ترمه-

 .آره-
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های ترمه را برای دنی تعریف کرد. دنی هم با آینه موافق بود که می توان اسم ترمه را آینه تمام حرف

 از بین متهمین خط زد. دنی گفت:

 سونیا کار اگه. باشه نداشته بهت کاری کسی دیگه می کنم حس هرچند. باش خودت مراقب. خوبه-

 یه مه با فردا. رسیده هدفش به باز دوخته، پاپوش سونیا برای که یکیه اگه و بازداشته االن که باشه

 می کنیم. پیدا راهی

 .دنی-

 جانم؟_

 .ممنون-

 چی؟ برای-

 ..من خاطر به جونتو. اونجا رفتی که-

 .می بینمت فردا. بیخیال. کرد شروع باز-

 .باشه-

 دارد دوستش بگوید او به داشت دوست. کند خداحافظی دنی از حسش گفتن با داشت دوست آینه

ار سپس کن. رفت در سمت به و شد بلند جایش از. بزند او به رودرو را دلش حرف که بود بهتر شاید اما

 ترمه نشست که کماکان مشغول خوردن پیتزا بود. آینه به آرامی گفت:

 پلیس، سونیا و نوکرشو به جرم اقدام به قتل من گرفته.  -

 :گفت زده هیجان حالتی با ترمه

 نیستی؟ خوشحال چرا...شد راحت خیالت باالخره..تبریک !خودشه کار گفتم ایول! دیدی-
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 .نباشه اون کار ممکنه می کنه فکر دنی-

 چی؟ یعنی-

 آینه هایحرف به دقت با مدت تمام ترمه. کرد تعریف ترمه برای را دنی از هایششنیده تمام آینه

 :گفت پایان در و داد گوش

 حداقل اینطور تا چاخان ساخته داستان یه اومده میشه، دستگیر زود یا دیر می دونسته نظرم به-

 می ذاشت بود، شو صاحب اگه می شناسی؛ که رو سونیا. نخور حرفاشو این گول تو. کنه خر رو دنی

می  که ما اما می کنه باور می شناستش روزه دو که دنی مثل یکی شی؟ یک شماره راحت اینقدر

  هرزه خوش خط و خالیه. چه دونیم

  چی؟ باشه بیگناه اگه اما-

 بیگناه می تونه چطور علیهشه، مدرک دیده و اونو شاهد وقتی اما. می کنه مشخص دادگاه خب-

 .ی برهم خوابت راحت چقدر امشب ببین. بالش رو بذار سرتو برو خوردی پیتزاتو. نکن فکر باشه؟ زیاد

 ذهن آینه چندان آرام نبود. آینه گفت:

 به نظرت اون شاهد کیه؟. ترمه اصال نمی فهمم-

 هایش را باال انداخت و گفت:ترمه شانه

 نمی دونم. می تونه هر کسی باشه.-

 .بزنم حرف باهاش باید-

 به داری چیکار دیگه روبراهه، چی همه و شده دستگیر مجرم افتاده، که اتفاقیه. داریا حوصله-

 ش؟بقیه
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 .مهمه برام-

 .شه راحت خیالت تا بزن حرف باهاش می کنیم. پیدا یارو رو اون فردا خب باشه.-

 تو بده اهر اونو می تونسته سایه. باشه سایه دایی کار ممکنه نیست، سونیا نوکر کار اگه می گفت دنی-

 .ماجرا بقیه و

 تیکه پیتزایی که در دست داشت را روی کارتون پیتزا گذاشت و با لحنی جدی گفت:ترمه 

 که نیست آدمی. بوده زندان سال چند. کنی دوری ازش بهتره. شنیدم داییش در مورد من آینه-

 کنی. بازی با دُمش بخوای

 ...که باشه کسی همون اون اگه اما-

 ترمه نزدیکتر شد و به میان حرف آینه پرید:

 .نمیری سمتش بده قول. بالیی سرت بیاره نمی خوام. دوستتم من..من خاطر به. آینه-

 ...اما-

  شده. تموم بوده چی هر. نداریم اگر و اما-

 .می کنم سعیمو-

 همه د،بو قضایا این پشت سونیا واقعا اگر. میشد مطمئن باید. بدهد ترمه به قولی نمی توانست آینه

 بود. دیگر داستانی قربانی خود، سونیا، نه، اگر و بود شده تمام چیز
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 میان پرده

 اوماس

 

 رنگ فیلی،  رنگ به دیوار سه. نبود میله از اثری بودند، کرده زندانی آن در را اوماس که اتاقکی در

.. بود شد ساخته ضربه ضد شیشه از داشت، قرار آن روی ورودی در که دیواری و بودند شده آمیزی

 داد.  می نم بوی آنجا

 آن زمان انگار  بدتر آن از. رفت می دیگر سمت به کوچک اتاق آن سوی  این از. بود قرار بی اوماس

 می طول بیشتری مدت و آمد می نزدیکتر دوره آن داشت، اضطراب وقت هر. بود رسیده لعنتی دوره

 ت،عصبانی گیجی، خستگی،. است مردانه پریود از حاکی عالئمش که بود گفته او به دکتر. کشید

 این تمام انگار. حد از بیش روانی حساسیت و اضطراب جنسی، میل کاهش نفس، به اعتماد کمبود

 . شوند خراب اوماس سر بر باره یک به تا بودند شده بسیج عالئم

 بین ای رابطه عمرا که دانست می چند هر بود؛ خاطرخواهش. بود سونیا نگران...نداشت قرار و آرام 

 ار اوماس که بود او. بگیرد جان و بدهد جان بکند، کاری هر سونیا برای بود حاضر. بگیرد شکل دو آن

 .داشته بود نگه خود بال و پر زیر

 ....نفر چند آن سالگی ده در وقتی

 سالگی ده یاد. کوبید دیوار به مشتی عصبانیت با. ریخت می هم به را ذهنش هم موضوع آن یادآوری

 که گذاشتقدم ای کوچه همان داخل. گشت می بر خانه به رهایش بازار از که وقتی. بود افتاده اش

 زور به را او و گرفتند را جلویش نفر چند آن. بود آنجا عبادتگاه که ای کوچه بود، آنجا تافتون نانوایی

کردند  قطع را زبانش سپس و دادند را ترتیبش یکی یکی. بردند عبادتگاه بهداشتی سرویس داخل به

 تا درس عبرتی شود برای کسانی که حاضر نبودند با زبان خوش، اسباب لذت قلدرهای محله شوند.  
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 ،شرف بی چند آن برابر در نیز زمان آن در درشتش هیکل و بکند نتوانست کاری هیچ بود، درمانده

 خواب از و شد می تنگ نفسش ترسید، می خواب در هم هنوز. دید می روز آن خواب هنوز. آورد کم

 را شگلوی مرگ، از ترس احساس. بودند بیشمار بود کرده تجربه که پانیکی های حمله تعداد. پرید می

 هک ترسید می خوابید، می که شب هر. کند عادت شرایط به تا کشید می طول دقایقی و داد می فشار

 . باشد اش زندگی شب آخرین

 با اسونی.  گذشت می سالی پنج دید، شبنامه در را ویژه خدمات با پیشخدمت استخدام آگهی وقتی از

های خوب می گرفت، حقوق خوبی به او برایش لباس .کرد می رفتار پیشخدمت یک از بهتر بسیار او

 شاید که داد می او به ای برنامه از خارج کارهای می داد و جای خواب درخوری به او داده بود. گاهی

 می بدجور را سونیا خاطر نداشت چون اعتراضی اوماس اما بودند کثیف کارهایی کارها، این از بعضی

 .خواست

 کثیف. گرفت می سرد آب زیر را سرش که بود اوماس آمد، می خانه به پاتیل و مست سونیا وقت هر

 چه. گذاشت می خوابش تخت روی و گرفتمی بغل را او. کرد می تمیز را لباسش روی هایکاری

 را دنشکشی نفس جلوی استفراغ و بیاورد باال ترسید می. بود نخوابیده سونیا تخت پایین که هاشب

 . بگیرد

. مدآ خانه به گریان سونیا که شبی مثل. نیست تنها که کند یادآوری او به خواست می فقط هم گاهی

 را دستش نیز اوماس. کرد بغل را او فقط رسید اوماس به پسری دلش را شکسته بود. وقتی. بود مست

 رو سونیا دست. خوابید تختش پایین را شب. کرد نوازش را او موهای و گذاشت سونیا سر پشت

 .کند تحمل را او غم توانست نمی .بوسید می را آن روی گاهی و کرد می نوازش را آن. گرفتمی

 بیشتر را اوماس همین موضوع،. میشد نگهداری زنان بازداشتگاه در. بود دور او از سونیا اکنون اما

 یوارد جلوی را بازداشتگاه نگهبان بالفاصله. کوبید دیوار به دیگری محکم مشت. کرد می عصبانی

 :گفت نگهبان که مرد میانسالی تیره پوست با چشمانی پف کرده بود. دید ای شیشه

 .اموع نمیشن بیخیالت گرفته، ازشون خوابو کی بفهمن اگه کن باور. خوابیدن بازداشتیا. باش آروم-
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 هب شاید. نشست ای گوشه اوماس. گذاشت نمایش به را زردش هایدندان و زد ناجوری لبخند نگهبان،

 سرش روی هم با نفر چند که ترسید می هم با وجود هیکل گنده اش، هنوز. بود نگهبان حرف خاطر

 هک زشتی و بد و خوب کارهای تمام با. داشت واهمه ترسش بزرگترین از. برسند را حسابش و بریزند

 . ترسو همانقدر ضعیف، همانقدر. کرد می زندگی ذهنش در ساله ده "الماس عُمَر" آن هنوز بود، کرده

 در. دید می آن در را خودش از انعکاسی که شد خیره ای شیشه دیوار به و کرد کز بازداشتگاه گوشه

 را سونیا بارها که چشمانی. ببیند خود چشمان و صورت در را استرس توانست می هم انعکاس همان

 دبو مجبور صدا بی اوماس، و بود آورده خانه به خود با سونیا که پسرانی. بود دیده پسران دیگر با

 دختری هیچ با عمرش در بود. اوماس عشقش اولین. بود سونیا عاشق. بشنود را آنها معاشقه صدای

با دیدن سونیا بود که برای اولین بار و شاید آخرین بار دلش خواست با یک دختر  .نداشت مراوده

 باشد و خوشبختی را تجربه کند.

 و کجا ظریف آهوی آن کجا؟ او و کجا سونیا. نبود ای چاره اما کشید می زجر بقیه با سونیا دیدن از 

 به شخیالت در توانست می فقط اوماس. نبود بیش ای بچگانه قصه دلبر، و دیو کجا؟ زبان بی غول این

 از را ذهنش. داشت نگه می آرام را او شدن، پریود هنگام که بود کارهایی معدود جز. کرد می فکر او

 بود. آن حوری تنها سونیا، که برد می بهشتی به و میداد فراری استرس
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 نعناع چای

 

 

 رفک. کرد پاک را اش پیشانی روی شده جمع عرق ساعد، با و بست را اش دکمه. کشید باال شلوارش را

 از چیزی  نیز اتاق در موجود گازی کولر حتی. شود گرم اینقدر یکباره به آنجا هوای که کرد نمی

 شامم به اتاق  سراسر در که بود نعنایی رایحه بخش، رضایت نکته تنها. بود نکرده کم محیط گرمای

میشد؛  دیده آن در مختلف هایگل از هاییعکس قاب که دیوارهایش یاسی رنگ همینطور. رسید می

 به کردن نگاه اما دانست نمی را اسمشان پدری که دیگر گل چند و مریم، ارغوان یاس، رز، گل مثل

 .بست را هایشدکمه و پوشید را پیراهنش. کرد می تر آرام را ذهنش هاآن

 او هب دنی و رئیس گورستان که دستمزدی تمام تقریبا. آورد بیرون اسکناس چند و برد جیب در دست

. داد ها را به دو دختراسکانس. داشت بساط در که بود پولی آخرین این و کرده خرج را بودند داده

 دستانش، همانند هایشچشم. بود پرش اندام با تناقض در که داشت باریکی سمت راستی، صورت

سمت چپی قد . بود کرده تن به رنگ مشکی دامنی و بلوز. بودند پر تو اما باریک هایشلب و کشیده

ها و باالتنه درشت، بزرگترین مشخصه اش بودند. کوتاه تر بود و از اهالی رهایش، پوستی تیره و لب

 :گفت حالش بی لحن همان باسمت راستی 

 بودی؟ راضی-

 پدری نیز با لحنی بی حال تر جواب داد:

 آره-

 .نمیگه اینو که تقیافه-

 جداست؟ مقیافه از زبونم مگه-
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 نه-

 .بودم راضی یعنی پس-

 آهان-

 بدی؟ ادامه شغل این به کی تا خوای می ببینم-

 داری؟ سراغ برام بهتری شغل-

 نه-

 .میدم ادامه شغل همین به پس-

 منطقیه. دوستت چی، اونم می خواد به همین شغل ادامه بده؟-

 دختر سمت چپی گفت:

 آره-

 اینم منطقیه.-

 راستی گفت:دختر سمت 

 .بزن زنگ مبه باشی باهام خواستی باز. داری که شمارمو-

 .می زنم-

 فعال-

 .رفتند بیرون در از هاروسپی و داد تکان خداحافظی نشان به سری پدری

 پای به را آن از قسمتی آورد می در پولی هر. بودند پدری روزهای آن دوستان تنها ها،روسپی

 .کند پر را ذهنش تنهایی خواست می بیشتر آن از اما بود لذتش خاطر به شاید. ریخت می هاروسپی
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 یشپ معمول، وقت از بیشتر تا داد می اضافه پول هاآن به. بماند پیشش کسی صبح دم تا خواست می

 . نکنند خاصی کار اگر حتی باشند او

 ای رابطه و دوستی در صبح تا و کرد می اجاره اتاقی. خوابید می ستایش مخفی کده عشرت در گاهی

 دروغین چیز همه کند فراموش تا کشید می علف و خورد می مشروب آنقدر. میشد غرق دروغین

. نداشت جیب در زیادی پول که حاال. شود می بیدار آن از زودی به که است خیالی چیز همه. است

 . کند دعوت اتاقش به را هاروسپی بود مجبور

. کرد تماشا را هاآن حسرت با کمی پدری دو روسپی نگاه کرد. به پنجره از و شد بلند جایش از

حسرت داشتن رابطه ای واقعی. در ارتباط برقرار کردن با دخترها مشکل داشت، هیچوقت نتوانسته 

بود به کسی ابراز عالقه کند یا دختری را به صرف نوشیدنی دعوت کند. فقط روابط پولی را تجربه 

از طریق پول حرف بزند هرچند که اخیرا پول هم جز دوستان خوبش به  کرده بود و بس. فقط بلد بود

 به لحظاتی از حساب نمی آمد  چندان در جیبش نمی پلکید، دوست داشت عاشق شود اما بعد

 در دختر یک بودن که داشت مشغله و بدبختی کافی اندازه به. برد پی فکر و عالقه اش بودن مزخرف

 پنجره  از را نگاهش  پدری .برسد نظر به ترسناک برایش رابطه برقراری و اش، عاشق شدن زندگی

 که می شدند دیده رنگ یاسی مبل چند واحدش، شکل لوزی هال در. رفت بیرون اتاق از و گرفت

 .بودند گرفته قرار هم روبروی

 به که بود کرده تاکید او به اتاقش، اجاره هنگام و داشت یاسی رنگ به خاصی عالقه صاحبخانه 

 یاتاق هم. بود کتری روی نعناع چای قوری یک. رفت آشپزخانه سمت به. نزند دست خانه دکوراسیون

 پنج تا صبح پنج ساعت از شیفتش و بود شهر پارک نگهبان. بود رفته بیرون خانه از پیش ساعتی اش

 می هم پدری برای آن از کرد می درست  که هم چیزی هر. بود آشپزی خوبش خصوصیات از. عصر

 . بود ناراحت موضوع این از پدری  و دیدند می را همدیگر زحمت به اما گذاشت

 دوستی همان خواند می جان را خودش نامعلوم دالیلی به و بود جهان اش اصلی اسم که جان  شاید

 اجرا، زمان جز به شید. می داد نجات ذهنی تنهایی این از را او حداقل و کشید می را انتظارش که بود

 .کرد می سیر خودش دنیای در که هم دنی و داد می اختصاص دخترها با همنشینی به را وقتش بقیه
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 نداشت چون همیشه او را به دردسر می انداخت. او به هم ای عالقه چندان اما آمد نمی بدش دنی از

 دنی های اخیربازی کاراگاه این با و بودند داده دست به خاطر او از را کانتری کافه در کارشان تازگی به

 .برود فنا به هم شو فشن در کارشان بود ممکن

 و نیست هم ورش یک به دنی دانست می چون نگرفت را اش پی دیده صدمه دنی فهمید وقتی حتی

 عالقه مورد هایروسپی از تا چند شماره دیشب، بعد از اتمام شو،. داند می پدری وظیفه را کار این

 می را فکرش که االن. آمدند دیدنش به و بود خالی وقتشان  هاآن از نفر دو باالخره تا گرفت را اش

 می درد شدت به بود خورده که زیادی ویسکی  خاطر به سرش و نداشت یاد به هم را اسمشان کرد

 .کرد

 داشت ای تازه روز. دیگر بود همین دنیا. نشست میز روی و ریخت خود برای نعناع چای فنجانی

 این به آن اصلی تیتر و بود افتاده میز روی ای روزنامه. پدری برای تکراری حوادث با میشد شروع

 :بود شکل

 "معاونش با شهردار اخالقی غیر رابطه رسوایی،"

 هب نه. زد شکوفه دلش در غریبی خوشحالی اخیر وقت چند در بار اولین زد. برای پوزخندی ناخواسته

 ردندا اش زندگی پیک و جیک کار به کاری کسی حداقل که بود بلکه خوشحال شهردار رسوایی خاطر

کسی تیتری در مورد شراب خوردن و مواد  .شود نمی ها روزنامه یک تیتر می آورد باال که گندی هر و

دلیل  همان ترس از خودکشی، این جز شاید ها چاپ نمی کرد.کشیدن و هرزه بازی اش در روزنامه

 هایشکاری گند. نیاورد در روزنامه از سر هم تصادف آن حتی. گشت می دنبالش که بود وامانده

 .بی روح همینقدر. ساده همینقدر .آمد می کنار وجدانش عذاب با باید فقط و میشد خودش به مربوط

 کرد میشد چه اما بود گه و گند از پر روحش و  طعم خوبی می داد. زندگی. نوشید نعناع چای از

 دیگر. بود همین زندگی
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 شب هفتم

 رهایی

 

. می رفت ستاره شرقی ساختمان سمت به اضطراب با داشت آینه. دقایقی دیگر هوا تاریک میشد

 او مهم، موضوعی صحبت در مورد برای تا بود خواسته او از و زده زنگ اون به لوییز پیش، ساعت چند

می  چشم به آن روی کوچک سیاه ماهی چند طرح رنگی که سفید شرت تی آینه. ببیند رودرو را

 هم ترمه. داشت فاصله شو ساختمان با قدم چند. بود پوشیده اش مشکی جین شلوار روی را خورد

 بود تا لباس شو بعدی لوییز را پرو کن. آمده همراهش

 او به ترمه. بودند نیامده هامدل اکثر هنوز. شد ساختمان وارد و کرد مختصر سالمی نگهبان آینه به

. بود کوچکی نسبتا اتاق. رفت لوییز دفتر سمت به هم آینه. رودمی  رختکن که به کرد اشاره

 یرو رنگش یشمی سرتاپا لباس با لوییز. رنگ سفید مبلمانی و داشت صورتی رنگ به هاییپرده

 هگیر با سر پشت موهایش را. بود کاتالوگ یک تماشای حال در و بود نشسته میزش پشت صندلی

 آینه گفت: .بست نقش هایش لب روی کمرنگی لبخند. گرفت باال را سرش. بود بسته

 سالم-

  بشین. بیا. اومدی باالخره پس آینه عزیزم اِ-

آینه  .گذاشت او میز روی را کوچکش دستی کیف و نشست لوییز میز کنار هایمبل از یکی روی آینه

 گفت:

 گفتی کار مهمی باهام داری. -

 لوییر اندکی صبر کرد و سپس گفت:
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 مدل یه چشم به نه همیشه می دونی خودتم. داری ارزش برام چون بگم بهت اینو رودرو می خواستم-

 شپی مسائل به توجه با...که اینه مسئله .داشتم و دارم نگات کردم و دوسِت خودم، دختر مثل بلکه

 .کنار بذارم رو تو مدت یه بهتره اومده،

 صدای نسبتا لرزانی گفت:قلبش طپش را فراموش کرده سپس با  که کرد حس آینه لحظاتی برای

 ..چرا دیگه شده بازداشت اون اگه بوده؟ سونیا کار نمیگن مگه اما..اما-

 فروش شدن، شهربازی پخش هایعکس اون وقتی. نیست این فقط موضوع ببین. عزیزم باش آروم-

 روز، سه دو همین تو. اومده پایین شدت به پوشیدی و رو جلد مجالت رفتن، رو اونا تو که هاییلباس

مطرح  رو موضوع و این زدن زنگ همبه هافروشگاه اتحادیه که بوده زیاد فروششون افت اینقدر

 .مجبورم اما. نمی خوام واقعا. بکنم کارو این نمی خوام من. کردن

 جای هم خودش اگر. می داد حق او به واقع در. بدهد لوییز به جوابی چه نمی دانست. بود ساکت آینه

 به. داشت بستگی خوب وجهه ارائه به مدلینگ در چیز همه. کرد نمی درنگ اخراجش در بود او

 می رفت. لوییز با لحنی مهربانانه گفت: کنار باید و بود شده ضرر باعث آینه اکنون. پول به. فروش

 هیچوقت .عزیزم متاسفم بازم. بزنی و ازم کمک بخوای زنگ بهم خواستی که موقع هر می تونی -

 .بدم بهت خبرو این نداشتم دوست

 آینه با صدایی که به زور از دهنش بیرون آمد گفت:

 .میکنم درک-

 تدس او با آینه. کرد دراز آینه سمت به را راستش دست و شد بلند هم لوییز .شد بلند جایش از آینه

 .زد کوتاهی لبخند لوییز. داد

 .باش خودت مراقب-
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 داد و گفت: تکان سری آینه

 سوال بپرسم.میشه یه -

 حتما-

 اونی که علیه سونیا شهادت داده کیه؟-

های ما بوده اما خواسته هویتش تا روز دادگاه مخفی راستش منم نمی دونم. فقط گفتن که از مدل-

 بمونه.

 آهان. باشه. من دیگه میرم.-

ه شده بود کاینقدر شوکه . شد خارج اتاق از و لوییز سری به نشان خداحافظی تکان داد. آینه برگشت

می  حوصله گمانه زنی با لوییز در مورد حدسیاتی که به هویت شاهد مربوط میشد را نداشت. حس

 او به که شخصی آن واقع در. بود گرفته او از لوییز که قسمتی. کرده گم را روحش از قسمتی کرد

 زا که بود ادهافت اتفاقی همان. کند شادی احساس خاطرش به که نداشت چیزی دیگر .بود کرده حمله

 را چطور جور می کرد؟ خانه کرایه. کرد می معاش امرار دیگر هایراه از باید دوباره. می ترسید آن

آن در  از بعد اما می کرد کمک او به ماه چند تا اندازش پس پول مخارج دیگر را از کجا می آورد؟

 .شد دستش سبکی متوجه. شد خارج ساختمان در از. باتالقی از گُه فرو می رفت

 داخل به دوباره صورت، هر به نداشت، را لوییز اتاق به برگشتن حوصله .بود گذاشته جا را کیفش

 دیگر شخصی با لوییز زدن حرف صدای راهرو در. رفت لوییز اتاق سمت به و برگشت ساختمان

 بود. پیچیده

  نمی کنم. ناامیدت. ممنون-

 .باشی موفق. همینطوره که مطمئنم-

 .مرسی-

 خورد و گفت: را لبخندش آینه دیدن با. داشت لب بر لبخندی. آمد بیرون لوییز اتاق از سایه
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 .متاسفم واقعا. شده چی شنیدم. آینه سالم-

 .همینطور منم-

 ...کمکی اگه عزیزم-

 .باشی موفق امیدوارم هستی. تو شو اصلی مدل االن. ممنون نه-

  .همینطور هم تو. عزیزم مرسی-

  می رسی. می خوای که چیزی به حتما. داری استعدادشو-

. رسمب جایگاه این به بقیه کردن ناراحت با نمی خواستم. متاسفم بازم. برم باید دیگه من ا. ممنونم-

 .عزیزم فعال

 که بود او شانسی خوش از واقعا هم شاید. آمدند می صادقانه نظر به هایشحرف. شد دور آنجا از سایه

 هم یدشا یا. شود لوییز شو یک شماره مدل به تبدیل تا بودند رفته کنار راه سر از آینه هم و سونیا هم

 کسی اولین کرد، حمله آینه به راهرو داخل مرد، آن که روزی بود. اش دایی و او کار ها این تمام نه،

  دهد؟ نشان بیگناه را خود اینطور می خواست آیا. بود سایه بود، آمده آینه کمک به که

 مطمئن یا و آورد می بدست سرنخی به این شکل حداقل شاید کرد، می تعقیب را او بود بهتر شاید

 کیف هب آینه اما کرد تعجب دیدنش از ابتدا لوییز. شد لوییز اتاق داخل. است بیگناه سایه که می شد

 خروجی به را خود سرعت به آینه. شد خارج اتاق در از و برداشت را کیف. کرد اشاره اش دستی

دایی سایه را دید که از ماشین سبز رنگش بیرون آمده بود و  داشت در ماشین را . رساند ساختمان

ی هر دو را دید. سایه داخل ماشین شد و ماشین برای سایه باز میکرد. از آن فاصله فقط می شد خنده

 به حرکت درآمد. 

های رهایش، همه سفید رنگ آینه بالفاصله خود را به خیابان رساند و یک تاکسی گزقت. تاکسی

 بودند. به راننده گفت:
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 .جلوتونه که برید ماشین سبز رنگ اون سر پشت لطفا-

. بود خواسته او از آینه که کرد را کاری سوالی، پرسیدن بدون. بود ساله پنجاه حدودا مردی راننده

اقامتشان می آپارتمان محل  سمت به می رسید نطر به گذشت، خیابان چند از سایه ماشین دایی

روند. پس از گذشتن از خیابان علم، آینه مطمئن شد که حدسش درست بوده. نسیم داغ ناامیدی به 

صورتش خورد. می خواست همانجا به راننده بگوید که مسیرش را عوض کند اما چیزی نگفت. شاید 

ای فقط به دنبال کارهبیش از حد خسته بود. خسته از تصمیم لوییز. از بیکاری. از اینکه شاید از فردا 

بی هدف بود. او دیگر مدل هیچ شویی نبود. یک دختر بیکار و ناامید بود و از آدم ناامید هر کاری سر 

 های اطراف.میزد خصوصا مشکوک شدن به آدم

ماشین دایی سایه در محله شب توقف کرد. سایه از آن پیاده شد و دستی برای دایی اش تکان داد. 

 راننده تاکسی گفت:

 بازم می خواید دنبالش برم؟ ...خانم؟... با شمام.

آینه لحظه ای می خواست از ماشین پیاده شود و گردنبند مخصوصش را به سایه بدهد. شاید این 

بهترین کار بود. آن گردنبند دیگر به دردش نمی خورد. ارزش مادی باالیی هم نداشت و نمی توانست 

د منصرف شد. می خواست کماکان به این تعقیب و گریز ادامه کمک خاصی به او بکند. اما لحظه ای بع

 بدهد پس گفت:

 آره. برو دنبالش.-

راننده تاکسی سری تکان داد و به ماشین به حرکت در آمد. انگار هنوز هم آینه می خواست تمام 

کنجکاوی اش را برطرف کند. می خواست خیالش راحت شود و مطمئن شود که سونیا تمام آن 

 هک شهر انتهای در پارکی را کشیده. ماشین دایی سایه به سمت پارک جنگلی کاج می رفت. هانقشه

می رفتند و دیگر به مکانی تقریبا فراموش شده تبدیل  آنجا به کمتری افراد نور، پارک تاسیس از پس

 شده بود. 
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 ماشین دایی از فاصله با خواست راننده از آینه پس از گذشت چند دقیقه، ماشین باالخره توقف کرد.

 نورهای هنوز. افتاد راه به جنگلی پارک سمت به و شد خارج تاکسی از دایی سایه. کند پارک سایه

می  پارک جنگلی به خاصی درخشش بود، شده نصب کاج درختان هایشاخه روی که رنگی ای نقره

 .شد پارک وارد کرمی رنگش کتانی شلوار و راه راه طوسی پیراهن با دایی سایه. داد

 وسعت کوچک شهرکی اندازه به کاج، جنگلی پارک. رفت او دنبال به و شد خارج تاکسی از آینه

 به آنجا در مختلف اشکال به چوبی هاینیمکت و بود زیبای کاج درختان اش گوشه گوشه. داشت

 قفسه چند همچنین و بودند کرده نصب کوچکی هایفواره هاقسمت برخی در. می خوردند چشم

 وجود داشت.  پارک این در نیز چوبی کتاب

 دنبالش راه به صدا و سر بی. کرد می حرکت پارک مرکز سوی به قدم زنان که دید را دایی سایه آینه،

. ندک تهدید را جانش خطری، که می ترسید بیشتر می رفت، سایه دنبال به بیشتر چه هر آینه. افتاد

 :فرستاد دنی برای پیامکی و درآورد را اش گوشی پس

 .من تو پارک کاجم. اگه تا یه ساعت دیگه خبری ازم نشد، بیا اینجا دنبالم

 هنشست نیمکت روی دیگری شخص. می رفت شکل مخروطی نیمکتی سمت به که دید را دایی سایه

از جایش  شخص آن .شد نزدیک آنجا به احتیاط با آینه. بود مشخص پاهایش فقط آنجا از که بود

 دهکر تن به طوسی پیراهن راه راه. رنگ طالیی و کوتاه موهای با بود بلندی قد نسبتا مرد. برخاست

  .کرده اصالح را صورتش تازه آمد می نطر به و بود

 دو هر سپس. وینس، خبرنگار شبنامه شب. وینس با دایی سایه دست داد. شناخت را مرد آن آینه

 به گوش رسید:صدای دایی سایه . نشستند نیمکت آینه، روی به پشت

 ناخوش میزنی-

 وینس گفت:

 چیزی نیست، از صبح سرم درد می کنه. -
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 مسکنی چیزی بخور-

 یه جفت خوردم. یه خورده آرومم کرده.-

 کاری که گفتی رو کردم.-

 خوبه. اینو می دونی که اگه مشکلی پیش بیاد...-

 آره می دونم. رو حرفم هستم. پولو آوردی؟-

 آره. می تونی بشماریش. -

 بهتربود می ریختی رو شماره حسابم.-

 نه اونطور دردسره. اگه کار دیگه ای باهام داشتی می دونی کجا پیدام کنی.-

 امیدوارم دیگه همدیگرو نبینیم. -

 منم خیلی عالقه ای ندارم که تو رو ببینم. -

 دایی سایه با نارضایتی گفت:

 این که کمتر از قرارمونه.-

دم خارج از برنامه خرج کنم و به اون آرایشگره پول بدم. همینقدر خودت می دونی که مجبور ش-

 برام مونده.

 اما این خیلی کمتر از..-

 پولم همینه. حاال می خوای برش دار یا بیا خونه و گاو صندوقمو بگرد. باز چیزی پیدا نمی کنی. -

 دایی سایه غرولندی کرد  وینس گفت:

 هم خبر میدی.هاگه باز اون دختره اومد سراغت فوری ب-

 باشه-

 نباید دردسر درست کنه. نه اون و نه اون دوست پسرش.-

 حله.-
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ضربان قلب آینه شدت بیشتری گرفت. وینس داشت به او اشاره می کرد. مشخص بود که دایی سایه 

به وینس گفته بود که آن روز آینه به در خانه اش رفته. هنوز می خواست بیشتر بداند. می خواست 

ه دایی سایه و وینس چه نقشی در این ماجرا دارند. وینس برای چه کاری به دایی سایه پول بداند ک

داده بود؟ چه کاری از او خواسته بود انجام دهد. وینس مشغول صحبت شد اما صدایش را پایین تر 

وی رآورده بود. آینه اندکی جلو رفت تا بهتر صدایشان را بشنود. گام سوم را اشتباه برداشت. پایش 

 سنگی رفت و روی زمین افتاد. 

وینس و دایی سایه از جایشان بلند شدند. هردو با قیافه ای متعجب به آینه ای نگاه کردند که ترس، 

 تمام وجودش را فلج کرده بود. آینه سراسیمه از جایش بلند شد. وینس به دایی سایه گفت:

 بگیرش.

سمتش می آید. پس برگشت و سرعتش را زیاد  آینه چند قدم عقب رفت و دایی سایه را دید که به

های سریع دایی سایه را می شنید که به دنبالش کرد. میان درختان کاج به حرکت درآمد. صدای گام

می آمد. نبض گردنش محکم می زد و دهانش خشک شده بود. هر چه در توان داشت گذاشت و فقط 

خواست دست آن مرد به او نرسد. نفسش  می دوید. فقط می خواست زودتر از پارک خارج شود. می

بند آمده بود  اما به دویدن ادامه داد. چند قدم دیگر. مطمئن بود چیزی تا انتهای پارک نمانده. چیزی 

تا فرار نمانده. دایی سایه کماکن تعقیبش می کرد. فاصله اش با او کمتر از قبل شده بود. آینه می 

ند. با امید بیشتر حرکت کرد. دوید. با آخرین سرعتی که توانست خیابان خلوت جلوی پارک را ببی

پاهایش به او اجازه می داد اما...یک لحظه احساس کرد زیر پایش خالی شد. حس کرد از زمین فاصله 

 گرفته.

دایی سایه زیر پایش زده بود و سایه با صورت روی زمین افتاد. می توانست شکستگی بینی اش را 

ی زمین حرکت می کرد. خواست از جایش بلند شود. که پای محکمی را احساس کند. خون داشت رو

روی کمرش احساس کرد. احساسی آشنا و دردناک به سراغش آمد. فریاد زد و درخواست کمک کرد. 

 های دیگری را شنید. دایی سایه گفت:اما کسی آنجا نبود. صدای قدم
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 چیکارش کنم؟-

 بود. با صدایی که اندکی ترس در آن دیده میشد گفت: وینس به روبروی آینه آمد. چهره اش نگران

 بلندش کن. دستاشو محکم بگیر.-

دایی سایه همین کار را کرد. وینس اکنون روبروی آینه قرار داشت. قدش از آینه بلندتر بود. آینه که 

 نفس نفس میزد پرسید:

ت کردم؟ ها؟ جواب بده ازم چی می خوای؟ چرا..چرا این بالها رو سرم آوردی؟ چه بدی ای در حق-

 حرومزاده. عوضی بگو چرا. چرا این کارو باهام کردی؟ بگو کثافت...بگو...

 وینس پوزخندی زد و گفت:

 یادت نمیاد؛ نه؟-

 چی رو؟-

 خوب فکر کن. دو سال پیش. تو مهمونی بعد شو لباس پاییز. -

 آینه صادقانه گفت:

 چیزی یادم نمیاد.-

 واقعا؟-

 و گفت: وینس چند قدم جلو آمد

 هم می خندیدین؟یادت نمیاد اون لیوان مشروبو ریختی رو صورتم؟ یادت نمیاد با دوستت چطور به-

های جدید لوییز را برای مهمانی ها تاپخاطراتی در ذهن آینه زنده شدند. آن شب مثل بقیه مدل

ریش وسیبیل  هایی متفاوت طراحی شده بودند. وینس با آنپوشیده بودند که هر کدام با طرح گل

مثال هنری ایش از او خواسته بود تا با آهنگ رومانتیکی که پخش میشد، لحظاتی را با هم برقصند. اما 

آینه نتنها پیشنهادش را قبول نکرد بلکه لیوان ویسکی اش را روی صورت و لباس وینس ریخت. آن 
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 هم فقط به این دلیل که از او خوشش نمی آمد. 

بوبیت رسیده بود افراد زیادی آرزوی رقصیدن و دوستی با آینه را داشتند. آن دورانی که به اوج مح

ها را به باد تمسخر بگیرد و دست بی اندازد. وینس هم پس از مدتی آینه دوست داشت بعضی از آن

یکی از آن صدها نفر بود اما موضوعی نبود که آینه آن را در خاطراتش حفظ کند چون بالی مشابه را 

 گری نیز آورده بود.سر افراد دی
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 آینه با صدا لرزانی گفت:

 یعنی به..به خاطر اون کار مسخره این..این همه بال رو سرم آوردی؟-

 وینس پوزخند دیگری زد و گفت:

هم انگیزه بیشتری دادی تا ی احمق. معلومه که نه. اما نمی تونم انکار کنم که با اون کارت بهدختره-

بیشتر تحقیرت کنم و بیشتر اون غرور مسخرتو بشکنم. می دونستی بعد کار اون شبت تا چه حد 

آبروی منو بردی؟ بعد از اون شب هم بیخیال نشدی؛ جلو دوستات به دروغ در مورد کوچیک بودن یه 

گه اصال با من خوابیده بودی؟ مگه عضو از بدن من حرف زدی و به داستانت پر و بال دادی. ببینم تو م

منو لخت دیده بودی؟ ها؟ االنم ادای آدمای مظلومو در نیار. خوب می دونی که هر چی سرت اومده 

 حقت بود هرزه خانم. 

کارما، بدجور یقه آینه را گرفته بود. نمی دانست به خاطر رفتار آن شبش از وینس معذرت خواهی 

 صورتش تُف کند. هیچکدام را نکرد. فقط پرسید:کند یا به خاطر کارهای وینس به 

پس دلیل اصلی این کارها چی بود؟ چرا این بالها رو سر من آوردی؟ از سونیا دستور گرفتی نه؟ اون -

پشت تموم این قضایاست و با کمک اون پیشخدمتش، تو و دایی سایه به اهدافش رسید اما سر بزنگاه 

 های پلیسوندون. االن هم حتما دایی سایه می خواد یکی از بچهیکی علیه سونیا شهادت داد و افتاد ز

 گروگان بگیره تا یه جوری آزادش کنید. تا رئیس عزیزتون برگرده پیشتون. درست میگم؛ نه؟

 وینس با صدای بلند خندید و سپس رو به آینه گفت:

یجه تموم این اتفاقا این نت باید بگم قوه تخیلت خیلی قویه. از اون بهتر قوه داستان گوییته. واقعا از-

رو گرفتی؟ فکر می کردم باهوش تر باشی. دروغ نمیگن که آدم هر چی خوشگلتر باشه هوش کمتری 

 داره.

 هایش نشست. رو به دایی سایه گفت:لبخند طعنه آمیزی رو لب



           

                                 www.taakroman.ir 

  رهایش رمان 

  سعید بهمن

  
   

 
227 

 

 اینو یه جا گم و گور کن تا بعد یه فکری به حالش می کنیم.-

یی سایه دستش را جلوی دهان آینه گذاشت تا دیگر حرف نزند. آینه آینه خواست چیزی بگوید اما دا

آن دست را شناخت. همان دستی که در شهربازی جلوی دهانش قرار گرفته بود. دایی سایه او را با 

خود به مرکز پارک جنگلی می کشید. آینه اندکی بدنش را شل کرد تا دایی سایه حس کند مقاومتی 

آرامتر گرفت. آینه از فرصت استفاده کرد و با پا ضربه ای محکم روی پای  نمی کند. پس او را اندکی

دایی سایه زد. دایی سایه ناخواسته او را رها کرد. آینه این بار به سمت دیگر پارک فرار کرد چون 

 جلویش وینس و دایی سایه بودند. 

ر. توانست بدود. چند متر جلوت نمی دانست به کجا فرار کند. دایی سایه به دنبالش بود و او تا ابد نمی

روی زمین، شاخه درختی را دید. شاخه قطوری بود. آن را برداشت و ایستاد. دایی سایه و وینس 

 روبرویش بودند. وینس گفت:

 احمق نشو. با اون شاخه نمی تونی کاری بکنی.-

 آینه با صدای لرزانش گفت:

 بذارید از اینجا برم.-

 رو بدی دست پلیس؟که چی؟ حرفایی که ضبط کردی -

 من هیچی ضبط نکردم. قسم می خورم.-

 گوشیتو بده من.-

 برای چی می خوای؟-

 فقط می خوام چک کنم.-

وینس اندکی جلو آمد و دستش را جلو رد تا آینه گوشی اش را به او بدهد. آینه از فرصت استفاده 

کرد و با شاخه، ضربه محکمی به صورت وینس زد. وینس روی زمین افتاد و داشت درد می کشید. در 

مت همین فرصت دایی سایه جلو آمده بود و شاخه قطور را از دست آینه قاپید. آینه خواست از س

 دیگر فرار کند اما دایی سایه با دست راستش او را گرفت و آینه را محکم روی زمین انداخت. 
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آینه آسمان را می دید. آسمان آبی و بدون ابر رهایش را. صدای درد کشیدن وینس را می شنید و 

حس عجیبی داشت. حس می کرد رودی از آب از سرش به بیرون سرازیر شده. چشمانش را به زمین 

دوخت. رود، جاری شده بود. اما آب نبود. رودی بود از خون. سرش به گوشه نیمکتی سنگی خورده 

بود و داشت خونریزی می کرد. آینه حس کرد دیگر نمی تواند چشمانش را باز بگذارد اما داشت تمام 

حشت ها هم وتالشش را می کرد. وینس و دایی سایه را دید که باالی سرش ایستاده اند. چهره آن

 زده بود. وینس به دایی سایه گفت:

 یه صداهایی از اون طرف میاد. بهتره بریم. ماشینمو اون سمت، پارک کردم.-

 اما دختره..-

 می خوای بگیرنت احمق؟ راه بیفت بریم.-

وینس از آنجا رد شد و دایی سایه پس از چند لحظه نگاه به آینه از آنجا دور شد .بدن آینه بی حس 

ین بی حسی داشت تمام اعضای صورتش را نیز در بر می گرفت. آینه ناخواسته داشت به شده بود و ا

های تمام روزهای زندگی اش فکر می کرد. روزهایی که اکنون همگی به نظر شاد می آمدند. به  لقمه

هایش. به تولدهایی که در کنار هم گرفته بودند. به  غذایی که از دست مادرش خورده بود. به نوازش

اولین عروسکش. به اولین باری که در شوی لوییز اجرا کرده بود. به اولین بوسه اش. به اولین آهنگی 

 که گوش داده بود. به اولین باری که عاشق شده بود به اولین شبی که دنی را دیده بود  به...

 همه چیز تاریک شد. 

 

 فرشته

 

به محض خواندن  .رسید او به آینه کپیام که بود تمرین به رفتن برای شدن آماده حال در دنی

 دست زا. گرفت کاج پارک سمت به ای تاکسی و رفت بیرون خانه از لعنتی فرستاد. بالفاصله پیامک،

می  راننده از مرتب. انداخته خطر به را خودش جان و رفته آنجا به تنهایی که بود عصبانی آینه
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 برایش اما می رسد تمرین به دیر دانست می و بود شده تاریک هوا. کند بیشتر را سرعتش خواست

 .برساند آینه به را خود زودتر می خواست فقط. نبود مهم

 هک می گفت او به حسی اما باشد نگران نباید و است زندان در سونیا که آمد سرش به فکر این بارها 

 از برخی. رفت هاکاج سوی به و شد پیاده دنی. ایستاد کاج پارک کنار تاکسی، می لنگد. کار جای یک

 و می زدند سوسو هاآن از برخی. بودند افتاده کار از بود شده نصب هاکاج روی که ای نقره نورهای

نمی  جواب اما بگیرد تماس آینه گوشی با کرد سعی. باشند باید که بودند چیزی از تر درخشان برخی

 فقط می رفت جا هر. بگردد دنبالش به باید را کجا بزرگ، جنگلی پارک این در نمی دانست. داد

 برای رازهایی هم هنوز اما بود داده دست از را سابق جالی شهر، متروکه پارک بود، کاج درختان

  وجود داشتند. آنجا در کردن کشف

 .بگیرد را اش شماره کرد تالش دیگر بار. نبود آینه از خبری اما بود رسیده جنگل هایوسط به تقریبا

 درخت هر و نیمکت هر زیر گشت. را اطراف. آمد نمی صدایی هیچ. کرد نگاه را اطراف. نمی داد جواب

 آینه .کرد نگاه همه جا به و داد تکیه درختی به. کند کار چه باید نمی دانست دنی. نبود آنجا انگار. را

 ...را جوابش چرا اما بود جاها همین شاید

 کمی دنی. شده بود مخفی چیزی ها،درخت از یکی پشت بود، ایستاده که جایی از دورتر کمی

 هب را خود. کرد بیشتر را سرعتش دنی. بود شده ولو زمین روی شخصی راست دست. رفت نزدیکتر

 روبرویش کنار نیمکتی سنگی آینه. کند باور نمی توانست را می دید که چیزی .رساند درخت پشت

. دلرزی دنی زانوی. صورتش هم خونین بودحتی  بود. بسته را چشمانش. بود افتاده زمین خونین روی

 :زد صدا را آینه اسم و نشست زمین روی

 آینه؟ می شنوی؟ صدامو آینه.اینجام من..م آینه؟ آینه؟-

 نه.. گذاشت آینه قلب روی را سرش. نداشت فایده. داد تکان و گرفت را آینه صورت دستش با

 از ایراد که بود مطمئن دنی. برسانند دنی گوش به را صدایشان نداشتند دوست قلبش هایطپش

 وگرنه عصبانیست کرده لمس را او اینکه از آینه بود مطمئن. گرفت را مچ دستش. اوست هایگوش
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 خیی آن به آینه دستان که بود مطمئن. می کند اشتباه که بود مطمئن. کرد می حس را نبضش حتما

 اب بیشتر این. بود سردش رهایش گرمای در. کرد می سرما احساس او و بودند گرم دستانش. نبودند

 گرفت: تماس اورژانس با و برداشت را اش گوشی دنی آمد. می در جور عقل

 .نیست خوب حالش نه ...بفرستید کاج پارک به آمبوالنس یه لطفا...یه..یه..لطفا..لطفا-

 به ضربه. بود ریخته زمین روی زیادی خون. گرفت آغوش در و کرد بلند دستانش با را آینه دنی،

 .برساند پارک خروجی به را خود زودتر تا افتاد راه به دنی. بود شده وارد آینه پشت سر

 سرعتش چه هر. داشت فاصله کاج پارک خروجی تا کیلومترها هم باز انگار می داشت بر که قدم هر 

. برود راه تر آهسته تا می گرفتند محکم را پاهایش زمین، روی هایچمن انگار کرد، می بیشتر را

 می لرزید. بدنش

. گیتارش هنگام نوازندگی تارهای همانند درست بود؛ افتاده رعشه به بدنش تمام.ترس سرمای از 

 هباالخر و...دیگر قدم چند. بشنود را آمبوالنس صدای می توانست. بود نمانده پارک خروجی تا چیزی

 زن یک آمدند بیرون آن از نفر دو. بود شده پارک خیابان، سمت آن در آمبوالنس. شد خارج جنگل از

 دبرانکار روی را او و گرفتند دنی از را آینه. آوردند بیرون آمبوالنس پشت از را برانکاردی. مرد یک و

 :پرسید زن. گذاشتند

 چش شده؟-

 دنی سراسیمه گفت:

 .زمین رو بود افتاده رسیدم وقتی-

 :گفت به مرد زن. داد تکان سری و گرفت را آینه نبض مرد

 مطمئنی؟-

 مرد با لحنی عادی گفت:
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 .داده دست از زیادی خون. آره-

 ها گفت:به آن با نگرانی دنی

 اینجایید؟ هنوز چرا. میشه دیر داره. کنید عجله-

 :گفت دنی به رو زن

 .مرده اون. متاسفم-

 دنی با عصبانیت گفت:

 فقط... شده بیهوش فقط نمرده اون..است آینه اون..اون مرده؟ چی یعنی-

 گذاشت. اش شانه روی را دستش و شد نزدیک دنی به مرد

 .کرد نمیشه کاری. مرده دختره. رفیق متاسفم-

 روی را دستش. بود کشیده دراز برانکارد روی که رفت آینه سمت به و زد کنار را مرد دست دنی

ینه به آ. است زنده آینه که بود مصمم. کند وادار طپش به را قلبش دوباره کرد سعی و گذاشت قلبش

 می گفت:

. یستن خوابیدن وقت االن. کنیم پیدا رو یارو اون باید. داریم کار کلی هنوز. شو بیدار. آینه شو بیدار-

 الهک نمی تونی رو یکی من سر..نه بگی، دروغ نمی تونی که من به. نیست کردن بازی نقش وقت االن

 ...آینه...آینه..ام لعنتی تو با..آینه...چشماتو..کن باز .چشماتو کن باز .بذاری

 موجود آن سنگینی می توانست. می نشست دنی ی شانه داشت روی آن واقعیت وامانده کم کم

 می توانست. بشنود را قلبش ضربان شدن سنگین می توانست .کند حس را انگیز حرامزاده و نفرت

  بببیند. را آینه مرگ

 می لرزیدند. هایشلب 
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 .هایشدست همانند درست 

  کرد. نگاه آینه جان بی جسم به 

 .نبود کار در دروغی

 . کرد نمی بازی نقش 

 .بود مرده

 .راحتی همین به 

 به همین سردی.

 .آمد دنی کنار به مرد. بود شده خیره آینه به فقط کرد. نمی هم گریه حتی. بود شوکه دنی

 .رفیق سردخونه ببریمش باید-

 .شد بلند جایش از دنی

 :گفت زن

 کنید. مجبوریم به پلیس اطالع بدیم.  پر رو هاییفرم یه باید.  بیاین باهامون لطفا هم شما

 اب مرد. بود برده دیگر جهانی به خود با را دنی زدن حرف توانایی آینه، روح انگار. نگفت چیزی دنی

 هب. نشست آینه جسد کنار و رفت آمبوالنس داخل دنی. بردند آمبوالنس داخل به را آینه زن، کمک

 که کسی صورت بود. به رسانده پایان به را زمین در اقامتش که بود شده خیره ای فرشته صورت

 و جدایی مفهوم. یاد می داد او به را مرگ مفهوم اکنون داشت و بود کرده معنا برایش دوباره را زندگی

 را. دل شکستگی مفهوم
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 میان پرده

 وینس

 

 ریزی هایتاول جای. کوبید می دفترش یرفته رو و رنگ کیبورد هایدکمه روی همیشه از تر محکم

 باشد خودش آقای کردن، خرحمالی سال همه این از پس خواست می. میشد دیده انگشتانش داخل

 سه اتاق کوچک پنجره از. بود آینه خاطر به عصبانیتش. نبود عصبانی موضوع این خاطر به اکنون اما

 . کرد نگاه آفریده شلوغ خیابان به دفترش چهار در

 میوه هایدکه از خرید در حال که رهگذرانی مشغول. کند مشغول شلوغی آن در را ذهنش کرد سعی

 آمدند به می بازار این به خرید برای که کسانی سال چند این در. بودند ببر و بخر غذاهای و فروشی

 می مردم که بود هاییلباس نوع خورد، می چشم به که تفاوت دیگری مرور کم و کمتر شه بودند،

 برای گرانقیمت هایماشین بیشتر، و بودند رفته شدن شیک به رو هالباس زمان مرور به. پوشیدند

 خانواده وینس. بود گرفته فقیر طبقه از را خرید شانس ها،قیمت رفتن باال. آمدند می بازار به خرید

 هایکمک و رهایش در خبرنگاری حقوق با و بودند پایتخت یجامعه متوسط باالی طبقه اقشار جز

 رنگش سیاه تاپ لپ صفحه ها از عهده مخارج زندگی اش بر می آد. بهگرانی وجود با پدرش، مالی

 . کرد نگاه

 یک. بود زمانه اقتصادی دستاوردهای جدیدترین مورد در سردبیر سفارشی مقاله نوشتن حال در

 لرزان اقتصاد که دانست می خوب خیلی وینس اما رفت می مردم خورد به شاید که پرت چرت مشت

 خبرنگاری علوم رشته در را تحصیالتش. داشت خود جای دیگر که رهایش. فروپاشیست به رو زمانه

انه، کشور زم در. بود گرفته پایتخت دانشگاه از را اقتصاد لیسانس کنارش در و بود رسانده پایان به

 مورد باید انتشار از قبل شبنامه هر و می شدند اداره خواص مجلس نطر تحت هاشبنامه روزنامه و

 .گرفت می قرار خواص مجلس نماینده تایید

 کشورهای از وزیر نخست که کالنی هایوام از. باشد همراه تملق چاشنی با مقاله هر که نبود تعجبی 
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 هاآن و بودند زمانه ملی میراث که ای عتیقه تابلوهای آن از حتی. زدند نمی حرفی گرفت، می خارجی

 معروف طاکو به که کورانی طاهر اقتصاد، وزیر البته. فروختند می هاخارجی به درآمد کسب برای را

 .بود کشورشان به خارجی گردشگران فروش سرآمدشان شاید. کرد می مطرح را پیشنهادات این بود

 می هایشاندولت به را هاآن گزاف قیمت با و گرفتند می جاسوس بهانه به را خارجی گردشگران

 این کار تبدیل به منبع درآمدی برای دولت ورشکسته زمانه شده بود.. فروختند

 داشتن نگه برای را راهی وانفسی این در حال هر کرد. به می تحسین را اقتصاد وزیر هوش وینس

 ،وینس رویای. بدهد جواب ابد تا تواند نمی روش این که دانست می اما بود کرده پیدا کشور اقتصاد

 را کوچکتری رویای پِی خواست می. بود دور رویا آن از خیلی اکنون اما بود اقتصاد وزارت در ریاست

 اما وینس کردند نمی تغییری شبنامه هایسیاست او ریاست با. شب یشبنامه ریاست رویای. بگیرد

ا جلسات بیشتری که بتوانست با  می و داشت بیشتری فراغت وقت. رسید می بیشتری آسایش به

از کارمند بودن زیر نظر کسی دیگر، متنفر  .باشد داشته شدن وزیر به نگاهی نیم مقامات می گذاشت،

 بود. 

 و گرفت می تحویلش میزد، آینه حرف آینه با و بود شبنامه رییس بودن، صرف کارمند جای به اگر 

 هک بود نبرده یاد از را شبی دید. هرگز هیچوقت  مرگ او را به چشم نمی. کرد نمی تحمل را تحقیر آن

 کنارش در و به دعوت رقص رئیس شبنامه جواب مثبت داد پاشید، آینه مشروب او روی وقتی

 را فکر این فورا. کند خالص زندگی از را او و بدهد جر را رییسش گلوی داشت دوست. خورد  نوشیدن

 می تکرار خود با را موضوع این مدام و نبود قاتل او. بود ریخته هه به صبح از. انداخت بیرون سرش از

 می او از که صدایی. می شنید ذهنش در صدایی انگار بود، شده شروع سردردهایش وقتی از اما کرد

 . کرد می سرکوب را آن وینس اما بزند رییسش قتل به دست خواست

 لهش آش ستون، این البته که بود مجله اقتصادی ستون کنارش در و مدلینگ اصلی بخش نویسنده

 انخودش چاشنی تا بردند می دست آن در خواص مجلس نماینده تا گرفته سردبیر از که بود قلمکاری

 .کشید تایپ از دست .کنند اضافه بدمزه غذای آن به را

 خون پیش ساعت چند. نبود ای پیله شیله بی آدم همچین هم خودش. رفت فرو فکر به ای لحظه 
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 بود اتفاق یک فقط. را آینه خصوصا بکشد را کسی خواست نمی هیچوقت. بود افتاده گردنش به آینه

 اخالق اما آمد می خوشش آینه از هم هنوز قلبش ته. بود ریخته هم به را ذهنش اتفاق همین اما

 باشد مآرا نگیرد را انتقامش که وقتی تا توانست نمی. بود همین بچگی از میشد. بچگانه گاهی وینس

 نبود آرامش اسمش حس این. نه. نبود آرام االن حال این با

 می را نادیا نکرد، فکر کشتنش به خواست، پول او از نادیا وقتی. داشت وجدان عذاب بود، مضطرب. 

 اما. بخرد را او تواند می پول با دانست می و بود داده او به پول ازای در را زیادی اخبار. شناخت

. کرد می درد سرش خیلی. مالید را اش شقیقه کمی  کرد؟ می چه او با افتادنمی  اتفاق آن اگر....آینه

از آن بدتر در این گرمای وحشتناک، سردش شده بود. سرمایی که  .کوبیدند می آن روی پتک با انگار

و آن سرمای   لعنتی سردرد این شر از زودتر داشت داشت وجودش را به لرزه وا می داشت. دوست

 نباید حس آن به اما. می کند رییسش او را آرام کشتن می گفت او به حسی. شود ترسناک خالص

 .کرد می اعتنا

 : آمد برایش پیامکی

 باش. خودت ت عزیزم. مراقبخونه میام دیگه ساعت نیم

 وقتش زودی به. هدف به رسیدن برای بود ای وسیله فقط زن، آن بود، دخترش دوست از طرف پیام

 بودن از حالش داشت کم کم. دهد ادامه رابطه این به توانست نمی. میشد خالص شرش از و رسید می

 : نوشت پیام جواب در. خورد می هم به زن ان با

 خوابم. می دفتر تو می کشه طول کارم  نمیرم خونه امشب

 اش شیشه در به و زد قدم کوچکش دفتر در. شد بلند جایش از و گذاشت سایلنت روی را اش گوشی

 تایپ پشت میزهای دایره ای کوچکشان نشسته و مشغول  که کرد نگاه کارمندی چند به. رسید

 ایرهد عینکی با داشت، کیتون باستر به زیادی شباهت. دید را شبنامه رئیس سالن انتهای در بودند.

 . کرد می بش و خوش زن کارمندهای از یکی با داشت مشکی پیراهن آستین کوتاه و ای
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 سال، همه این از بعد اما نبود قاتل او. بکشد را عوضی آن داشت دوستبیشتر شد.  وینس سردرد

شاید به خاطر  بود؛ سردرد خاطر به شاید. بود شده بیشتر نکبت آن کشتن برای اش امروز، انگیزه

 می احساس وجود تمام با را آن هنوز که تحقیری خاطر به شاید یا آینه مرگ خاطر به سرما؛ شاید

 .کرد

 

 سقوط

 

 نگیس تخته روی که روستایی دختری  از تابلویی. کرد می نگاه اتاقش دیوار بزرگ نقاشی تابلوی به

 باشد. اش بچه برای آمد می نظر به که بود لباسی بافتن مشغول و داشت لب بر لبخندی. بود نشسته

 چیز هیچ به داشت سعی. بود دوخته نقاشی به را حواسش تمام اش شاهانه و بزرگ تخت روی ویستا

 اش واقعی دنیای به خواست نمی .بود آنجا روستایی دختر که کوهستانی. نکند فکر کوهستان آن جز

 سال دچن که کردند نمی فکر این به. شناختند می هرزه زنی عنوانی به را او اکنون که دنیایی. برگردد

 می هک جایی تا او که فهمیدند نمی را این. کشد می نفس دستگاه کمک با فقط که بوده کسی منتظر

 .نداشت آمدن هوش به قصد هیچوقت انگار او اما کرد صبر شوهرش برای شد

 که دهند نشان او کردن شهردار با خواستند بود. می جننسیتش خاطر به هاقشقرق این تمام شاید 

 مردها مشابه و حتی باالتر از ای درجه دارای هازن و نیستند قائل مرد و زن بین تبعیضی رهایش در

 هاآن از هیچکدام اما داشت زیادی نامشروع روابط نیز قبلی شهردار که نبود پنهان کسی از هستند.

 و همه االن نداشتند اما همراه به برایش را رسوایی انگ هیچکدام. بودند نشده هاروزنامه یکی تیتر

 .کردند می توبیخ را ویستا همه

های مخفی ای که از ویستا در بعد از عکس. عادی مردم و خبری هایشبکه تا گرفته هاروزنامه از 

ها منتشر شده بود و او را در حال معاشقه با معاونش نشان داده بودند، کسی حاضر نبود به رسانه

ها و مردم او رو محاکمه کردند. محاکمه ای یک طرفه. حتی دیگر های ویستا گوش دهد. رسانهصحبت
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ها را نثارش کرده ها، تهدیدها و فحشاع ترولاش شود. انو جرات نداشت وارد شبکات اجتماعی

ه ، ویستا بود کبودند. یک طرفه به قاضی رفته بودند و هر کسی پستی می گذاشت یا نظری می داد

گناهکار شناخته میشد. او را شهردار بیخیال، پولدار و الکی خوشی خطاب می کردند که شوهر 

 های شخصی اش برسد. گذاشته تا به لذتبیچاره اش در کما را به حال خود 

های تلویزیون ملی هم انگار موضوعی مهم تر از این پیدا نکرده بودند و از هر فرصتی برای برنامه

داشتند  "زن"نشان دادن رسوایی شهردار زن رهایش استفاده می کردند. چنان تاکیدی روی  کلمه 

کسی شهردار سابق و یا شهردارهای کنونی سایر  هیچوقت نشنیده بودکه انگار موجودی بیگانه بود. 

 خطاب کند. "مرد"شهرهای زمانه را شهردار 

 هارسانه برای داستانی چنان در این بین، معاونش سزار، نهایت استفاده را از وضع موجود برده بود. 

 نسیج وابطر برده او که بود گفته. گرفته اسارت به را او ویستا کرد می حس آدم که بود کرده تعریف

 دو رتی یک با. بیاورد زبان به چیزی نداشته جرات کنون تا است رئیسش ویستا چون و بوده ویستا

 . بود زده نشان

 از هاخیلی. بود آورده دست به را مردم دلسوزی هم و بود نواخته ویستا گوش به را خودش ضربه هم

. کنند تعیین را آن مردم که نبود چیزی این اما. شود بعدی شهردار او که خواستند می حاال همین

 بودند خواسته او از داشتندها با آن که ویستا ای مکالمه در و کرد می تعیین را شهردار خواص مجلس

 باری. کشد نمی دوش به را رهایش شهرداری سنگین بار کسی دانستند می. کند حفظ را مقامش که

 رهپنج از و شد بلند جایش از زحمت به. بود گرفته ویستا از هم را شدن بلند نای که سنگین آنقدر

 .کرد نگاه شهرش به داشت قرار اسفند آپارتمان هشتم و چهل و صد طبقه در که واحدش

 می رهایش صورت و سر به صبح ابتدای همین از را رحمش بی گرمای و بود آمده باال تازه خورشید 

 اداره از برقی قبض  دیروز .آمد و رفت حال در کمی بسیار هایماشین و بودند خلوت هاخیابان .پاشید

 برق عظیم هزینه تا بودند داده مهلت او به هشت روز تنها و بود رسیده دفترش به زمانه مرکزی

 این و بود محتمل خاموشی،. نبود ممکن کار این که دانست می خوب. کند پرداخت را رهایش

 علوم دانشکده پروژه. رساند می اتمام رسمی به به طوری نیز را او بودن شهردار دوران خاموشی،
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 در درخواستش ایمیل صورت به بار این و بار چندمین برای و بود شده مواجه شکست با اش سیاسی

 :بود آمده ایمیل آخرین در. بود شده

 .سالم با

 باید متاسفانه. نمودیم مطرح خواص مجلس و وزیر نخست با را آن و کردیم مطالعه را شما درخواست

 تفریحی هایپروژه روی را خود تمرکز لطفا. شود می رد شما درخواست که برسانیم اطالعتان به

 .کنید دقت امور اداره در بیشتر و بگذارید رهایش

 احترام با

 وزیر نخست معاون

  بارخ

. اشان سیاسی دیدگاه در تحولی. کند ایجاد مردم ذهن در اساسی تحولی تا شود شهردار می خواست

 در و تصورش در که نبود چیزی آن شهردار قدرت انگار اما زندگی؛ به نسبت دیدگاهشان در تحولی

 نمره خاطرش به تا نوشت می امتحان برگه روی که هاییهمان. گنجید می بود خوانده که هاییدرس

 ها خالصه می شد.گرفتن همان نمره در شهردار قدرت شاید. بگیرد

 نمره دو "بنویسید مثال ذکر با را شهردار اختیارات و وظایف"

 کرد می احساس دیگری وقت هر از بیش اکنون و نداشت را شهردار اختیارات از هیچکدام عمل در

 هب وزیر نخست و کنند می کنترل خواص مجلس را بندهایش که بازیست شب خیمه یک عروسک که

 . کندمی امر را کردنش کنترل نحوه خواص مجلس

 در زندان زندانی. بود دنبالش که نبود چیزی آن بودن زندانی. شود رها بندها این از داشت دوست

 بخوا نام به دنیایی در دو هر کابوس و رویا که دانست می را این باید اما بود رویایش روزی که شغلی

 درون از را او داشت که بود شده کابوسی به تبدیل رویایش اکنون و. مشترک دنیایی. دهند می رخ
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 .خورد می

 اجرا را اوامرشان خواستند می فقط دادند؛ او به بیشتری اختیار نه و کردند موافقت استعفایش با نه

 نشسته گازی کولر زیر پایتخت در هایشانمبل روی وقتی. می شدند صادر دور راه از که اوامری. کند

 ادارات کاری ساعات حتی .کردند می را هم خواری پاچه و خندیدند می خوردند می نوشیدنی بودند،

 را رهایش گرمای خنک، هوای چشیدن و پایتخت به بازگشت از پس بارخ حتما. نکردند عوض هم را

 .بروند کار سر باید گرما از جهنمی در شهر آن مردم نبود مهم برایش دیگر و بود کرده فزاموش

 در موجود کولرهای .بود شده قبل هفته برابر دو گرمازدگی اثر بر هفته این در میرها و مرگ تعداد 

 شده ارسال شهرداری دفتر به کولر سوختگی گزارش مورد چند و چندین و دادند نمی جواب ادارات

 باید و نبود خبری بودجه از سال آخر تا. دهد اختصاص کار این به که نداشت ای بودجه ویستا .بود

 کلی  هم االن همین چون نبودند او به وام پرداخت به حاضر هابانک. کرد می اداره بودجه بدون را شهر

 یم االن از تر جهنم برایش زندگی برق، قطع از پس آینده هفته و بود افتاده عقب شهرداری اقساط از

 شد

*** 

 هشتادو هشت دقیقه بعد....

 بن به بود. چرخ و فلک شهر هنوز شروع به کار نکرده بود. ذهنش ایستاده رهایی پل ویستا روی

 از سپ کردند می احساس برخی. بودند کرده ترد را او شناخت می که کسانی بیشتر. بود رسیده بست

 اب گرفتن گرم برای خودش بار چندین. بزنند حرف او با که نیستند سطحی در دیگر شدنش شهردار

 شده ایجاد بینشان نامریی دیواری انگار اما بود کرده تالش نزدیکش و دور اقوام و قدیمی دوستان

ها را به جشنی دعوت می کرد، بهانه ای جور می کردند تا خیلی سرد با او رفتار می کردند. اگر آن .بود

از او دور بمانند. اگر می خواست مثل قدیم دور همی ای را ترتیب دهد، همه کارهای دیگری را 

  دراولویت قرار می دادند و با بهانه کردن آن کارها دعوت او را پس می زدند.

هی سر و کله برخی از آن ها پیدا میشد. دنبال معرفینامه برای استخدام در ادارت و جاهای البته گا
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این، دوستان ویستا او را فراموش کرده  مختلف بودند که به یک معرف اسم و رسم دار نیاز داشت. جز

به  نرسید  انگار کردند؛ می حسادت شغلش به بودند. انگار بود و نبودش برایشان مهم نبود. برخی

می زدند و انتظار داشتند ویستا نیز مثل آن ها سر  جا در خود جای در بقیه این مقام تقصیر او بود.

 .جایش باقی بماند

 انگار اما است دوستان و آشنایانش تمام به متعلق موفقیت این کرد می وقتی شهردار شد احساس 

می خواستند او نیز همراه . بمانند سطح هم همه خواستند می نداشتند. احساسی همچین دوستانش

ها با دور کُند روی ریل زندگی حرکت کند. حسادت، ماری زنگی بود که در سرشان وول می با قطار آن

ها حرف می خورد. هر وقت می خواستند با ویستا خوب باشند، نیششان می زد و هر وقت ویستا با آن

 در ویستا رسوایی خبر حتما با دیدنبشنوند.  زد، آن مار با صدای زنگش، اجازه نمی داد که چیزی

 . ناراحت شده بودند او ابقای خبر از اما. بودند خندیده دلشان

 و خوبی دختر نه خوبی، شهردار نه بود، خوبی همسر نه. خورد نمی هیچ کاری درد به کرد می احساس

 پیدا را آن توانست نمی ویستا اما داشت وجود شرایط این تغییر برای راهی شاید. خوبی دوست نه

 یداپ تازه دوستی شاید. کند صبر توانست نمی ویستا اما کرد می درست را چیز همه زمان، شاید. کند

 ....ویستا اما تازه فرصتی و تازه حلی راه تازه، امیدی میشد،

 ثانیه دو از کمتر. سقوط حال در و آزاد هوای در دیگر ای لحظه و بود پل ی لبه روی پاهایش ای لحظه

  شود. تاریک چشمش جلوی چیز، همه تا کشید طول
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 شب هشتم

 زیر درختان کاج

 

یک روز کامل طول کشید تا  پس از کالبد شکافی، اجازه دهند جسد آینه از سرد خانه خارج شود. 

وقتی کفن آینه را از جلوی چشمان دنی رد کردند، فقط با بهت به آن زل زده بود. راهروی بیمارستان 

می بیند را رهایش بوی مرگ می داد. دنی آماده الوداع گفتن با آینه نبود اما مجبور بود چیزی که 

قبول کند. خودش را مقصر می دانست. به خاطر بی توجهی او بود که آینه مرده بود. مثل همشه گند 

زده بود و این بار باید با از دست دادن عشقش، تقاص پس می داد. لعنت به او. لعنت به معطل کردنش 

اش بود را به زبان می  و لعنت به صبرش. اگر زودتر آن تیکه حرف عاشقانه ای که در قلب وامانده

 آورد، شاید هیچ کدام از این اتفاقات رخ نمی دادند. 

اگر دست او را گرفته بود و از رهایش رفته بودند، همچین اتفاقی نمی افتاد. اکنون تنها کاری که از 

دستش بر می آمد نگاه کردن بود. نگاه به کفن سفید آینه. دوست داشت خود او را کفن پیچ می 

از آنجا می بردند. شاید هم واقعا لیاقت زنده ماندن را نداشت. وقتی به هیچ دردی نمی خورد،  کردند و

چرا زنده می ماند؟ کسی که عاشقش شده بود، هم اکنون در جای دیگری بود. در هر جای کوفتی 

به دیگر. بهشت بود جهنم بود یا هر خراب شده ای. آینه پیش او نبود. این تنها چیز مهمی بود که 

 ذهنش رسید. 

شاید کورت کوبین هم بعد از اتفاقی مشابه به این نتیجه رسیده بود که بودنش در این دنیا، بی فایده 

است. بودنش فقط به ضرر بقیه است. کسی از دل او خبر نداشت. همانطور که همه از  آتش سوزی 

ور به سمت قلبش کشید. قلب دنی بی خبر بودند. آتش درست از مرکز سینه اش شروع شد اما به مر

جایی که به راحتی می سوخت. از درون می سوخت. آنقدر می سوخت که او را از درون تبدیل به 

خاکستر می کرد. بدون قلب، زندگی برایش بی معنی بود. از بیمارستان بیرون زد. نمی توانست دیگر 
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در صندلی عقب تاکسی ای به آن کفن نگاه کند. حرف بقیه را نشنیده گرفت. کنار خیابان رفت و 

 نشست. تنها کالمی که می توانست را به زبان آورد:

 پل رهایی

سه قلوی  هایماشین به حرکت درآمد. دنی سرش را روی شیشه ماشین گذاشته بود و به تیر برق

ها به کنار جاده نگاه می کرد که از هر کدام سه چراغ سفید رنگ آسمان را روشن می کردند. تیربرق

ه بود. ها خیره شداز جلوی چشمانش عبور می کردند. دنی حتی گریه هم نمی کرد. فقط به آنسرعت 

های آینه در ذهنش تکرار می شدند. چشمانش، سایر تصاویر را از ذهنش محو می کردند. آن خنده

دختر زیبا و خواستنی لعنتی دیگر وجود نداشت. فقط می خواست کار خودش را تمام کند. می 

 انتهای راهش در این زندگی نکبت بار برسد.  خواست به

تاکسی ایستاد. دنی از آن بیرون آمد. در خیابان کناری پل رهایش ماشین توقف کرده بود. زیرگذر 

ها میشد که متروکه بود و هیچ ماشینی در آنجا رفت و آمد نمی کرد. خوب می دانست که پل، مدت

 هایی که می خواهند به خانهت. پلی برای پرندهپل رهایی، پل مرگ است. پل رهایی از زندگیس

 های فلزی پل رسید. یکیواقعیشان برگردند و راه بهتری برای این کار پیدا نمی کنند. به کنار پله

 ها قدم گذاشت. یکی روی پله

بی تاب بود برای رفتن به خانه ای نامعلوم که در انتظارش بود. شک داشت حتی خانه ای وجود  

مین پرواز می کند. شاید خانه اش زمین بود. شاید د اما می دانست تا لحظات دیگر رو به زداشته باش

خانه اش خاک بود. شاید مستقیم به آنجا بر می گشت اما مطمئن بود که امشب برای اولین بار پرواز 

 حقیقی را تجربه خواهد کرد. 

ارهای رهایش هم هیچکدام تالشی های میانه پل، کنده شده بودند. شهردبه باالی پل رسید. حفاظ

کردند. می دانستند که رهایش باید در حد نامش باشد و هر کسی بتواند حق برای تعمیر این پل نمی 

هایش نه لرزان بودند نه مصمم. انگار خودش از بدنش جدا بود و مگرفتن جانش را هم داشته باشد. قد

های خاک آلود. با آن چهره بی روح و ا آن لباسداشت نگاه می کرد که چطور به میانه پل می رود. ب
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ی آن شب رهایش، داشت زده. به وسط پل رسید. به آسمان نگاه کرد. آسمان بی ستاره کماکان بهت

او را به پروازی دعوت می کرد. داشت پرنده ای نادان را به پرواز دعوت می کرد. پرنده ای که پرواز را 

خواست پرواز کند. می خواست احساس پرواز را امتحان کند. می خواست بلد نبود اما با این حال می 

به خانه برگردد. دستانش را باز کرد و لحظاتی به پایین نگاه کرد. به جایی که باید به سمتش می رفت. 

 آماده پریدن بودن که چیزی توجهش را جلب کرد.

ت. بیشتر دقت کرد. در سکوت چیزی آن پایین در تاریکی تکان می خورد. فکر کرد سگی چیزی اس

آن بخش از شهر به راحتی میشد صداها رو شنید. با دقت گوش داد. صدای ناله ضعیفی به گوشش 

 خورد. از بهت زدگی درآمد.

دست در جیبش برد و موبایلش را بیرون آورد. چراغ قوه اش را روش کرد و به پایین نگاه کرد. زنی 

کان می خورد و به آرامی ناله می کرد. خون زیادی روی خیابان روی آسفالت کنده شده افتاده بود. ت

زن روی آرنجش زمین خورده بود های آن طرف پل پایین رفت. ریخته شده بود. دنی با سرعت از پله

و حاال تقریبا چیزی به اسم آرنج از آن باقی نمانده بود. پایش شکسته بود و به نظر می آمد قسمتی از 

ندارد. چشمانش نیمه باز بودند. دنی او را می شناخت. شهردار رهایش بود. سرش هم وضع مناسبی 

 چندین بار او را در تلویزیون دیده بود.  

برایش این سوال پیش نیامد که چرا کارش به پل رهایی کشیده. دنیا بود دیگر. از این اتفاقات می 

آمبوالنس هم زنده نماند اما وجدان افتاد. او از زندگی شهردار بی خبر بود. ممکن بود حتی با آمدن 

صاحب مرده اش به او اجازه نمی داد که آن زن را آنجا تنها بگذارد. باید کاری می کرد. پس شماره 

 اورژانس رهایش را گرفت. 

از پایین به پل نگاه کرد. پل زهوار در رفته ای که می خواست از آنجا به سوی ناکجا پرواز کند. از آنجا 

به نظر می رسید. هیچ شباهتی به جایگاه پرواز نداشت. فقط یک پل لعنتی بود که  خیلی بی ریخت

ها را به درک می فرستاد یا از آن بدتر بالیی سرشان می آورد که تا آخر عمر مجبور می شدند با آدم

 نینبود. هنوز دنیا با ددست و پای شکسته زندگی کنند. نه. دنی دنبال این نبود. دنی، کورت کوبین 

 کار داشت و شاید او نیز کارش با دنیا به پایان نرسیده بود. 
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پیش از آمدن آمبوالنس بهتر بود از آنجا می رفت. قطعا این بار پلیس به راحتی اجازه آزادی او را نمی 

داد. پلیس پس از پرس و جویی ابتدایی او را به حال خود گذاشته بود اما مامور پلیس به او گفته بود 

 وباره برای تحقیقات بیشتر به سراغش خواهند آمد.که بعدا د

*** 

 آخرین تا بود دیده تدارکاتی. شود برگزار نیز آن شب در لوییز شو بود این تراژدی، قرار عالرغم

 صدایش در می شد را غم لوییز، سخنرانی در. گردد برگزار شکل بهترین به مدش ی هفته نمایش

  احساس کرد. همینطور قاطعیت را. 

در ابتدا حاضر به اجرا نشد حتی با وجود اینکه لوئیز به خاطر قراردادی که با اون بسته بود، دنی  دنی

را تهدید به شکایت کرد. سرانجام پدری و شید بودن که از خواستند برای ادای احترام به آینه هم که 

 شده، آن شب اجرایی داشته باشه. دنی پذیرفت. فقط به خاطر آینه. 

 که مزخرفی قانون هر از باید و می داد نفر یک دست به را افسارش دفعه هر نیز هایشر در حتی

 نمی دادند اجازه. دارد دوستش که باشد کسی با نمی دادند اجازه او به حتی. کرد می اطاعت داشتند

 بود.  گرفته او از هم را حق این حتی نه.. بود عاشقش که کند سوگواری کسی برای روز یک حتی

 کم کم..کند تقدیم آینه به را آهنگش امشب می خواست. کرد می آماده را گیتارش داشتدنی 

  خوابیدی؟ کجا دیشب آهنگ دنی .میشد شروع داشت نمایش و شدند سالن وارد تماشاگران

(where did u sleep last night)  در آن لحظه بیشتر از  که آهنگی. کرد انتخاب را نیروانا گروه از

 .بود نزدیک قلبش بههر آهنگی 

 .بود باز باز چشمانش. نمیشد بسته چشمانش. کرد شروع را زدن گیتار لوییز عالمت با

می . بود زمین اسیر امشب،. شود رها آسمان در قبل مثل نمی توانست. کند پرواز نمی توانست 

 :کرد خواندن به شروع. کند نگاه آمدند می سن روی که کسانی تک تک چشم به خواست

My girl, my girl, don't lie to me 

 نگو دروغ من به,  عزیزم,  عزیزم
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Tell me where did you sleep last night 

 بودی خوابیده کجا دیشب بگو من به

In the pines, in the pines 

 کاج درختان زیر,  کاج درختان زیر

Where the sun don't ever shine 

 تابد نمی  آنجا به هرگز خورشید که جایی

I would shiver the whole night through 

 سرما می لرزیدم از شب طول تمامی در من

My girl, my girl, where will you go? 

 میری؟ کجا به,  عزیز,  عزیزم

I'm going where the cold wind blows 

 وزد می آن در سرد بادهای که جایی به

In the pines, in the pines 

 کاج درختان زیر,  کاج درختان زیر

Where the sun don't ever shine 

 تابد نمی  آنجا به هرگز خورشید که جایی

I would shiver the whole night through 

 می لرزیدم  سرما از شب طول تمامی در من
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. بود سرخ های طرح با سیاه بلند هایلباس نمایش شب آن. آمدند می صحنه روی یکی یکی ها مدل

 .. و ارّه تیغ، چاقو، مثل اشکالی. داشتند مختلفی اشکال و بودند شده ساخته الماس از ها طرح

 هرزگاهی. بود شده شو ی ستاره تک به تبدیل که بود آمیخته صدایش با را احساس قدری به دنی

 اجرای هیجوقت دنی. کنند نگاه را او داشتند دوست و میشد پرت هامدل از حواسشان تماشاگران

 به را هاچشم تمام چطور که کند تصور می توانست. کند تصور را آن می توانست اما بود ندیده را آینه

 آهنگش به کلمات که اشکی. دید چشمانش جلوی را اشک از ای هاله کم کم. کرد می خیره خود

. داد ادامه خواندن به کماکان اما می لرزید کمی صدایش. شوند خارج چشماش از می کردند تا کمک

 پا اپراست شو عنوان به سایه وقتی. کردند نگاه دنی به بیشتری تماشاگران باز و آمد صحنه روی ترمه

  باشد. او به حواسش که نبود تماشاگری گذاشت صحنه روی

 کلمات سر بر .می خواند و می ریخت اشک .بود امروز به تا اجرایش بهترین می خواند، دل ته از دنی

 سمت مثل گلوله به را کلمات. بودند دزدیده او از را آینه که بودند هاآن انگار می کشید، فریاد

 مک برایش چیزی پدری و شید. بودند آینه شدن شکسته مقصر ها آن تمام انگار می فرستاد، جمعیت

 با. بود گرفته دست در را شو دنی. کردند می اجرا دیگری وقت هر از بهتر نیز هاآن و نگذاشتند

مشت  در را سالن عجیب گرمایی بود، آهنگ اوج قسمت کرد، می نگاه را جمعیت خیسش چشمان

 گرمای اجرایش، گرمای دنی، عشق گرمای..رهایش گرمای از شدیدتر گرمایی..بود گرفته خود

 ...گرمای تنهاییش گرمای عصبانیتش،

 .گذاشت زمین روی را گیتارش

 در از. کند تحمل را آنجا در بودن نمی توانست دیگر دنی اما دادند ادامه اجرایشان به شید و دنی 

نمی  .کرد گریه دل ته از و داد تکیه ساختمان دیوار به. نشست زمین روی رفت بیرون خروجی

 هب وادار را او که بود غم باالخره. بود خورده شکست باالخره. بجنگد غم غول با بیشتر آن از توانست

 بالفاصله قطره تا از چشمش بیرون می آمد، هر. بود آینه جنس از هایشاشک. کرد می ریختن اشک

  .می ماند خاطرش در ابد تا گریه این اما کرده گریه کی بار آخرین آمد نمی یادش. می شکست

دقایقی گذشت. صدای آژیر پلیس را شنید. سرش را بلند کرد و به سمت چپ نگاه کرد که ماشین 
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ن بیرون آمدند. هر دو تیره پوست بودند. مرد سمت پلیس، کنار ساختمان شو ایستاد. دو مرد از آ

 راستی به سمت دنی آمد و گفت:

 آقای دانیال آسمانی؟-

 دنی از جایش بلند شد و گفت:

 بله.-

 شما به جرم قتل آینه سیمایی بازداشت هستین.  -

 دنی با عجب گفت:

 م..من...من؟ منو می خواید دستگیر کنید؟-

 مثل صدایش؛ با این حال صدایش را باالتر برد:دستان دنی می لرزیدند درست 

باید برید اون عوضی ای رو دستگیر کنید که آینه رو کشته اونوقت..اونوقت میاید منو می گیرید؟ -

 ها؟

 پلیس دیگر به آرامی جلو آمد و دستش را به اسلحه اش گرفت. پلیس اولی گفت:

لطفا آروم باشید جناب. هر حرفی که بزنید تو دادگاه علیه خودتون استفاده میشه. این حقو دارین -

که بعد از حضور در کالنتری یه وکیل اختیار کنین و اگه پولشو ندارین، دادگاه براتون یه وکیل انتخاب 

 میکنه. 

رنامه اجرا می کنن پرس و جو من کسی رو نکشتم لعنتیا. برید..برید از اون مدالی هرزه که دارن ب-

 کنید.

 پلیس اولی دستبندش را بیرون آورد و گفت:

 لطفا دستاتونو بیارین جلو. شما تنها مظنون ما هستین و متاسفانه شواهد میگن که شما آینه رو... 
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دنی خواست حرفی بزند که پلیس دوم بالفاصله جلو آمد. زیر پایش زد و او را روی زمین کوبید. دنی 

توانست طعم خاک را در دهانش احساس کند. طعم تلخ خاک و خون را. زبانش را گاز گرفته بود. می 

هایش بی فایده بود. دستبند را دور داشتند او را به جرم قتل آینه دستگیر می کردند. داد زدن

هایش احساس کرد. از پلیس بی کفایت رهایش، انتظار دیگری هم نداشت. دو پلیس او را بلند مچ

کردند و به سمت ماشین بردند. پلیس دوم دستش را روی سر دنی گذاشت و او را به زور روی صندلی 

 عقب ماشین نشاند.

هیچکس از داخل ساختمان بیرون نیامد. انگار همه هنوز هم سرگرم شو بودند. کسی به دنی اهمیت 

او ادامه می دادند. به همین نمی داد. حتی اگه می مرد هم کسی اهمیتی به او نمی داد. دنیا رو بدون 

راحتی به همین سردی. دنی می دانست بی گناه است اما نمی دانست در دنیایی که گناهکاران، 

 پادشاه بودند، بیگناهی او در کجا دفن میشد.

 

 سونیا

 

سالن مالقات بازداشتگاه زنان رهایش بوی میخک می داد. هیچ چراغی روی دیوارهای خاکستری اش 

های سیاه رنگ، کف سالن را پوشانده بودند و میز و . هیچ پنجره ای آنجا نبود. موزاییکدیده نمی شد

های خاکستری رنگ با فاصله ای چند متری از هم در آنجا قرار داشتند. زنی میانسال روی صندلی

های سمت راست نشسته بود و داشت با دختر جوانش صحبت می کرد. او تنها کسی یکی از صندلی

 آن روز مالقاتی داشت. البته به جز سونیا.بود که 

سونیا تی شرت سفید رنگ لشی را روی شلوار لی دمپا کش آبی رنگی پوشیده بود. موهایش را دم 

اسبی از پشت بسته بود و با چهره تقریبا بدون آرایشش تفاوت زیادی با سونیای قبلی داشت. اما 

. به ظاهر قوی اما از درون ظریف. روابط قلبش همان بود. همان دختری که از بچگی می شناخت
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گذرای زیادی را تجربه کرده بود اما در آخر باز تنهایی بود که برایش باقی می ماند. درست مثل 

 حضورش در زندان. 

تا زمان صدور حکمش که زمانی نامعلوم بود باید در بازداشتگاه زنان باقی می ماند. از بیگناهی 

انست چه کسی برای او پاپوش دوخته. نه مدل شماره یک شو بود و نه خودش با خبر بود اما نمی د

کسی از او کینه ای به دل داشت. در سالن باز شد و پس از لحظاتی نگهبان، لوییز را به داخل راه داد. 

 قرار بود سونیا با لوییز هماهنگ کند تا برایش وکیلی بگیرد.

چندین ساعت مچی روی آن لباس هک شده بود. لوییز لباس مشکی رنگ بلندی پوشیده بود و طرح  

 لوییز صندلی را کنار زد و روبروی سونیا نشست. لوییز گفت:

 حالت خوبه؟-

 می بینی که. اینجا گیر افتادم.-

 قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب یه خبر بد دارم. آینه مرده.-

 نه.با تعجب گفت:سونیا از شنیدن این خبر شوکه شده بود. نمی دانست درست شنیده یا 

 یعنی چی آینه مرده؟-

 جسدشو تو جنگل پیدا کردن.-

سونیا لحظه ای به فکر فرو رفت و اولین روزی را به یاد آورد که آینه برای تست دادن به دفتر لوییز 

رفته بود. سونیا هم آنجا بود. آینه با آن لباس یکدست سفیدش. معصومیت خاص چهره اش و تک 

. سونیا بالقاصله فهمیده بود که مدل اول شو اش را پیدا کرده. مدلی بهتر از بودن لبخند و نگاهش

 خودش. اما اکنون آن دختر دیگر زنده نبود. سونیا سعی کرد خودش را کنترل کند. از لوییز پرسید:

 قاتلو پیدا کردن؟-

 میگن کار پسرست.-
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 سونیا بالفاصله گفت:

 دنی؟-

 آره.-

 چیزی امکان ندارد گفت:سونیا که احساس می کرد چنین 

 این دیوونگیه. پسره عاشق آینه بود.-

 لوییز با پوزخندی گفت:

 از آدم عاشق، هر کاری بر میاد-

 لوییز خواست سیگارش را روشن کند که صدای نگهبان زن به گوش رسید:

 خانم اینجا نمی تونی سیگار بکشی.-

 فت:لوییز با دلخوری سیگار را داخل پاکت قرار داد. سونیا گ

 دنی قاتل نیست لوییز. برای اونم پاپوش دوختن. اینو مطمئنم.-

 ببینیم و تعریف کنیم. بریم سر مشکل خودت. به نظرم وکیل گرفتن اتالف وقته.-

 چرا؟-

 لوییز به چشمان سونیا نگاه کرد.

 چون تو رو به جایی نمی رسونه. یه نفر علیهت شهادت داده و حتی تو خونه ت مدرک پیدا کردن.-

 سونیا با تعجب گفت: 

 چی؟ چه مدرکی؟ -

 یه کم از موهای آینه رو رو یکی از لباسات پیدا کردن. -
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 امکان نداره.-

 چیزیه که شده.-

 اینا همش نقشه است. تو که می دونی من این کارو نکردم. نه؟-

 لوییز چیزی نگفت.

 لوییز با توام. تو هم بهم اعتماد نداری؟-

 اعتماد دارم.-

 یه وکیل خوب جفت و جور کن تا بی گناهیمو ثابت کنه. خوبه. پس-

 لوییز با دو انگشت دست چپ، عرق نشسته روی پیشانی اش را پاک کرد و گفت:

های از طریق وکیل می تونی اقدام کنی. البته اگه دادگاهت تشکیل بشه. تو که از اوضاع دادگاه -

که مخصوص کسانیه که منتظر دادگاهشون زمانه خبر داری. پس فردا منتقل میشی به زندان موقت 

هستن. اگه خوش شانسی باشی، شیش ماه دیگه اولین دادگاهت تشکیل میشه. تازه خود اون دادگاه 

چند ماه وقت می بره که به نتیجه برسه. اگه هم علیهت حکم صادر شه و بخوای درخواست دادرسی 

ت یه سال طول می کشه تا بی گناهیتُ مجدد بدی، چند ماه دیگه میاد روش. یعنی در بهترین حال

ها، مرض بدی نگیری. اما نگران ثابت کنی. اونم به شرطی که شانس بیاری و توو این یه سال از زندانی

 نباش. من یه راه دیگه برات پیدا کردم که می تونی یه روزه بیای بیرون.  

 سونیا بی صبرانه گفت:

 چه راهی؟-

ره. بگه شهادت اشتباه داده. موها رو هم خودش آورده تو خونه ت یه نفر همه چی رو به گردن بگی-

 گذاشته.

 همچین کسی هم پیدا میشه؟-

 آره.-
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 خب چرا بهش نمیگی؟-

 این کارها هزینه برداره سونیا. -

 مهم نیست. هر چی هزینه می خواد من میدم.-

 مطمئنی؟-

 آره-

 :ها نگاه کرد و گفتآورد. سونیا به برگه لوییز دستش را داخل کیفش برد و چند برگه را از آن بیرون

 اینا چی ان؟-

 لوییز با همان لحن آرامش گفت:

 سند مالکیت.-

 خب؟-

 باید اینا رو امضا کنی.-

 نمی فهمم. مالکیت چی؟-

 ش.همه چی. خونه. شو. ساختمون شو. همه-

 دیوونه شدی؟-

 نه جدی میگم.-

 م اون یارو بزنم؟برای بیرون اومدن از اینجا باید اینا رو به نا-

 آره.-

 سونیا خنده تلخی کرد و گفت:

 بیخیال لوییز. این کل داراییمه.-

 چاره دیگه ای نیست سونیا.-
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 سونیا که حاال عصبانی شده بود رو به لوییز گفت:

 کیه؟ می خوام باهاش حرف بزنم. بهش بگو بیاد اینجا. من راضیش می کنم.-

 لوییز با اطمینان گفت:

 یا.نمی تونی سون-

خودت می دونی من خوب بلدم مذاکره کنم. پس فقط صداش بزن. قول میدم با یک صدم این -

 پیشنهاد راضی شه.

 لوییز لبخندی زد و گفت:

 عوض نمیشی دختر.-

 پس بهش بگو بیاد.-

 گفتم که نظرش عوض نمیشه.-

 سونیا که کم مانده بود از کوره در برود گفت:

 از کجا می دونی لعنتی؟-

 اطمینان خاطری که در صدایش بود گفت: لوییز با

 چون روبروت نشسته.-

 چی؟ تو می خوای جرمو به گردن بگیری؟ آخه چرا؟-

 نه. من همچین قصدی ندارم. مهسا این کارو می کنه. -

 پیشخدمت شو؟-

 آره.-

 اون چرا؟-

 چون قراره من خرج خونوادشو بدم.-
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 سونیا با تعجب گفت:

 ببینم تو...-

 پایین تر اورد: لوییز صدایش را

ببین وقت ندارم سونیا. می خوام باهات روراست باشم. آره. همش زیر سر منه. از اون نوشیدنی -

 مسموم بگیر تا تهش.

سونیا روی صندلی خشکش زد. آخرین نفری که می توانست به او مشکوک باشد لوییز بود. کسی که 

م روبرویش ایستاده بود. برایش پاپوش دوخته خودش زیر پر و بالش را گرفته بود. اکنون با وقاحت تما

بود، او را به بازداشتگاه انداخته بود و اکنون می خواست در ازای آزادی اش همه چیز را به نامش کند. 

سونیا هم عصبانی بود هم در تعجب، وقتی با لوییز حرف زد هم این دو حس در صدایش مشغول جدل 

 بودند:

 ..من بودم که تو رو..آخه چرا هرزه عوضی؟ تو..من.- 

 لوییز بالفاصله به میان حرفش پرید:

بیخیال بابا. هیچ لطفی در حق من نکردی. چند ساله همش یه مدیر الکی ام که مثل یه هرزه باهاش -

رفتار می کنی. می دونی چیه؟ می خوام برای خودم کسی باشم. پولدار باشم. می خوام یه زندگی 

 راهم کنم.خوب برای خودم و دوست پسرم ف

 خب عوضی بهم می گفتی تا حقوقتو..-

شو می خوام. می فهمی؟ براش زحمت کشیدم، براش حقوق؟ هه. اون شو حق منه. مال منه. همه-

کجایی؟ وقتی با مدال تمرین می کنم تا ها کار می کنم تو عرق ریختم. وقتی شب و روز روی طرح

خیاطی ور میرم که دستم تاول می زنه تو کجایی  سوتی ندن تو کجایی؟ وقتی اینقدر با اون ماشینای

خانم رئیس؟ همه این کارها رو من می کنم. من. لوییز. اگه کاری هم قبال برام کردی با این همه جون 

کندن جبرانش کردم. االن می خوام از زندگیم لذت ببرم. می خوام حال کنم. عشق کنم. خانم خودم 
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 وفتی لذت ببرم.باشم. با دوست پسرم از این زندگی ک

 چیزی از دوست پسرت نگفته بودی.-

 وینس. خبرنگار شبنامه شب.-

 سونیا کمی چشمانش را تنگ کرد و گفت:

 وینس..دوست پسر توئه؟ هه اون که بیشتر بهش میاد پسرت باشه. چطور مخشو زدی؟-

د شبنامه رو مزه نریز. مهم اینه از هم خوشمون میاد و برای هم هر کاری می کنیم. اون می خوا -

بخره. پول، الزم داره. منم می خوام کمکش کنم. می خوام زندگی خودمو هم بسازم. نمی خوام دیگه 

تو اون آپارتمان سه در چهار لعنتی زندگی کنم. من یه طراح مدم. می خوام زندگیم مثل یه طراح مد 

 باشه. 

 سونیا پوزخند تلخی زد و گفت:

 ه دنبالت.آهان پس پولتو می خواد که افتاد-

 لوییز که ظاهرا اهمیتی به تفکر سونیا نمی داد گفت:

 به خاطر هر چی هست با هم خوشیم. همین مهمه.-

 الزم نبود برای این کار اینقدر هرزه بازی در بیاری.-

 بس کن سونیا. من کاری رو کردم که الزم بود.-

 حتی کشتن آینه؟-

آینه کشته شه. همون اولش هم مدرک کافی علیهت اون یه اتفاق بود و در ضمن نقشه من نبود که -

داشتم. اما وینس یه خرده حسابی داشت که باید با آینه تسویه می کرد. در مورد این خرده حساب به 

منم چیزی نگفته. خالصه وقتی همه چی جفت و جور شد، کارو برای پلیس هم راحت تر کردیم تا تو 

ضولیش بود. اونم نه تقصیر منه و نه دوست پسرم. ما اونو رو بگیره. اما مرگ آینه..فقط به خاطر ف

 نکشتیم.
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 پس کی؟-

 اینش مهم نیست. حاال جوابت چیه؟ قبول می کنی یا برم؟-

تندبادی در ذهن سونیا برپا شده بود. تندبادی که افکارش را به هر طرف پرت میزد. نمی توانست 

بترسد اما همان دو شب ماندن در زندان این های لوییز را هضم کند. دختری نبود که راحت حرف

 خصوصیتش را تغییر داده بود. نمی خواست دیگر آنجا بماند. رو به لوییز گفت:

 دنی هم باید تبرئه شه.-

 ببین عزیزم. کاله خودتو بچسب کاری به کاله...-

 جواب خواستی. جوابم همینه. اگه نه می تونی بری.-

 بخند شیطنت آمیزی زد و گفت:لوییز  چند لحظه صبر کرد. سپس ل

 دلتو گرفته نه؟-

 فقط خفه شو. -

 چرا عزیزم؟ تو هم دل داری. االن آینه هم نیست مزاحمت باشه. بهت حق میدم.-

حق با لوییز بود. مدتی بود که سونیا به دنی عالقه پیدا کرده بود. نمی دانست به خاطر غروری است 

ش هایی زیبایش. به خاطر رفتار خاصش یا به خاطر کم محلیکه در رفتار دنی می دید یا به خاطر صدا

به سونیا. هر چه که بود دنی، ذهن سونیا را به خود مشغول کرده بود. دنی را دوست داشت. برایش 

مهم نبود که این عالقه یک طرفه است، نمی توانست اجازه دهد که او به خاطر گناهی که نکرده به 

 یت بیشتری گفت:زندان بی افتد. سونیا با قطع

 شرط من همینه. اگه اونم آزاد میشه، امضا می کنم.-

 لوییز نفسی از نارضایتی کشید و گفت:

 باشه. -

 کی قراره به جاش بره زندان؟-
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 تو چیکار داری؟-

 می خوام بدونم.-

 همونی که آینه رو کشته.-

 خب. اون عوضی کیه؟-

 لوییز اندکی صبر کرد و سپس گفت:

 دایی سایه.-

 نی سایه هم..یع -

نه. دختره مال این حرفا نیست. قبل اینکه دنی بیاد تو شو، می خواستم که با وینس و ترمه این -

نقشه رو اجرا کنیم. به مهسا گفتم قضیه هانسی رو جلو ترمه برای یکی از مدال تعریف کنه. منم اونجا 

زی نبود که می خواستم. مال بودم. عکس العملشو دیدم. بعدش رفتم باهاش حرف زدم اما نه. اون چی

این حرفا نبود. همین شد که اونو از نقشه حذف کردم و مهسا رو جاش آوردم. دایی سایه تو مرحله 

سوم نقشه بود که وارد داستان شد. رفتن وینس به شهربازی خیلی خطرناک بود. باید یه نفر دیگه 

ره یک شو کنم و حقوقشو ببرم باال. می رفت اونجا. دایی سایه ازم قول گرفت خواهرزادشو مدل شما

تو جاسازی مدارک داخل خونه تو هم کمکمون کرد. االنم می تونم برای افتادنش به زندان قوالی 

 دیگه ای بهش بدم.

 پس کی بود که موهای آینه رو قیچی کرد؟-

 ا نه؟وینس بود. خودم درو براش باز کردم. بعدم که رفته بود بین خبرنگارا. خب امضا می کنی ی-

 از کجا مطمئن...-

دیگه اینقدر بیشرف نیستم سونیا. من پای حرفم هستم جز این، یه خونه مبله هم برات می گیرم که -

بتونی توش زندگی کنی. البته مثل خونه قبلیت نمیشه اما به اندازه کافی برای تو و اون غول بیابونیت 

هراتت رو می تونی داشته باشی. به نظرم جا داره.کل وسایلت به من تعلق می گیرن اما سرویس جوا

 معاماله عادالنه ایه. 
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ها لوییز لبخندی زد و خودکاری مشکی رنگ به دست سونیا داد. سونیا می دانست با امضای آن برگه

چیزهای زیادی را از دست می دهد. اما رهایی اش را می خواست. به هر قیمتی. نمی توانست حتی 

تگاه بماند. یک سال که جای خود داشت. شاید لوییز هم این خصوصیت یک روز دیگر در آن بازداش

او را شناخته بود. می دانست که سونیا تحمل بودن در بازداشتگاه را ندارد و از همین نقطه ضعفش 

ها را از او گرفت. ها را امضا کرد. لوییز برگهها کشید و تمام آناستفاده کرده بود. قلمش را روی برگه

بلند شد و بدون اینکه سرش را برگرداند از آنجا خارج شد. از جایش  

 

 میان پرده

 دنیا همینه دیگه

 

 .تو بری سیگار با تونی نمی-

 چرا؟-

 .قانونه چون-

 . منطقیه. آهان-

 چشمکی پدری و رفت ای غره چشم او به نگهبان. کرد خاموش ستاره بازداشتگاه دیوار روی را سیگار

 لباس با مردی راهرو انتهای در و بود روبرویش درازی راهروی. گذشت کنارش از و داد تحویل او به

 دیوار، روی و چپش سمت در که کرد می نگاه اینچی ۴۲ تلویزیون به داشت. بود نشسته شخصی

 می طاسی به رو موهایش و داشت باریکی سیبیل .داد می نشان را رهایش آزاد سواری اسب مسابقات

 :گفت معطلی بدون پدری. رفت
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 .ببینم رو دنی خوام می-

 : گفت و کرد پدری به رو میلی بی با بود شده آزرده خیالش انگار که مرد

 کی؟-

 .دنی-

 .بگو کاملشو اسم-

 دانیال-

 فامیلیش؟-

  چیه؟ فامیلیش دونم می چه-

 .بزند دیگری حرف پدری شد و منتظر  برد باال ابرویش را یک مرد،

 گرفتنش دیشب که گیتاریسته همون-

 ببینیش؟ خوای می و دونی نمی هم فامیلشو اسم-

 بدونم؟ فامیلشم اسم حتما باید. آره-

 .نه-

 ببینمش. خوام می پس خوبه-

 چه نسبتی باهاش داری؟-

 براش درام می زنم.-

 درام چیه؟-

 و تو کنسرتا می زنن.هایی که ازشون یه دم و دستگاه درست کردن اون طبل و سنج-
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 فامیل درجه یکش می تون..آهان. فقط -

 فامیل درجه یک نداره.-

 آهان. پس نمیشه.-

 چرا؟-

 بهت که گفتم-

 پدری دو نخ سیگار روی میز گذاشت

 نخ برام مونده. ایناش برای تو.  4کال -

 با دو نخ سیگار می خوای منو بخری؟-

نداره.  تو این شهر نه می خوام بگم پولی تو جیبم نیست. فامیل درجه یکشم نیستم. اما پسره کسیو-

 فقط می خوام ببینمش فکر نکنه بی کس و کاره. این سیگار هم رفاقتیه.

مرد که انگار حوصله جر و بحث نداشت و بیشتر می خواست مسابقه را دنبال کند. دو نخ سیگار را در 

 جیب جلویی پیراهنش گذاشت و داد زد:

  نگهبان -

 داد. نظامی سالم او به و آمد ونبیر مرد راست سمت در از اندام  الغر مردی

 .مالقات سالن به ببر اینو-

 .قربان بله-

 :گفت و کرد پدری به رو سرباز

  بیا دنبالم-

 وارد و گذشت راست سمت در از سرباز دنبال به مرد به تماشای ادامه مسابقه پرداخت. پدری

 از برخی و بودند راستش و چپ سمت در اتاق چند. شد رنگ صورتی دیوارهای با دیگر راهرویی
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 برای یکی که بودند بازداشتگاه دو. نداشت زندان رهایش .کار مشغول آنجا در پلیس کارمندهای

 آن در دادگاهش رسیدن زمان تا کسی هر. بود شده ساخته آقایان برای دیگری و هاخانم

 می آرامش جزیره زندان به را او میشد محکوم اگر و ماند می باقی مانند زندان هایبازداشتگاه

 . فرستادند

 حمر به دلش کمی شاید اند کرده دستگیر آینه قتل به اقدام خاطر به را دنی که شنید پدری وقتی

 ،دیشب اما نداشت تعریفی شاندوستی. بزند او به سری و برود زندان به خواست خاطر همین به و آمد

 دهش خیره گروهشان به سالن تمام. بود کرده تجربه عمرش در پدری که بود اجرای کوفتی ای بهترین

 خودش از حداقل. نگذاشته بودند کم چیزی  نیز دو آن و کرد می هدایت را شید و پدری دنی،. بودند

 درام سر را احساساتش این حد در هیچوقت. بود نشده سرحال حد، این در هیچوقت  بود مطمئن

 مالقاتش به رفتن با خواست می و است مدیون دنی به را حس این کرد می احساس. بود نکرده خالی

 انتهای در دیگری در وارد .باشد کسی مدیون آمد نمی خوشش. کند بیرون وجودش از را دین این

 : گفت او به رو نگهبان. صورتی مسخره دیوارهای با بود کوچکی سالن .شدند راهرو

 . میارمش االن. بشین صندلی یه رو

 از یکی روی و کرد انتخاب را میز نزدیکترین پدری. بودند اتاق داخل رنگ سفید صندلی و میز چند

 هاکننده بازدید برای را بدی اوقات هاصندلی این با خواستند می انگار. نشست آن سفت هایصندلی

 وسوسه با دانستند پدری می مقصر آشنایشان یا و دوست جرم خاطر به نیز را هاآن شاید. بزنند رقم

 هایصندلی و میز و بکشد سیگاری خواست می دلش بدجود اما کرد مقاومت سیگار کشیدن

 .کند دودی را بازداشتگاه

 رنگ مشکی پیراهن آستین کوتاه و ریخته هم ای به قیافه با دنی. شد باز اتاق چپ سمت در دری

 :گفت و کرد هدایت میز طرف به را او نگهبان .بودند دزدیده چشمانش از را روح انگار. شد اتاق وارد

 . دارید وقت ربع یه
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 . رفت آنجا از و

 .نبود زدن حرف اهل خیلی. کند شروع را بحث چطور دانست نمی پدری. نشست پدری روبروی دنی

 :گفت  پس کرد می دلسوزی برایش اینکه تر ضایع و پرسید می حالش از اگر بود ضایع

 خوای؟ می سیگار -

 :گفت گرفته تقریبا صدایی با دنی

 بکشم؟ سیگار می ذارن مگه-

 نه-

 .نه پس-

 . بکش تو اون دار نگه-

 .گذاشت میز روی و آورد در جیبش از سیگار نخی

 . برداشت را آن دنی

 نکردن؟ بازرسیت-

سوهانی. یه گهی که بشه . کلیدی. میاوردم برات بهتری چیز کنن نمی بازرسی دونستم اگه می. نه-

 .باهاش از اینجا زد به چاک.

 پس از چند لحظه سکوت پدری گفت: .نزدند لبخند هیچکدام

می  نگهت اینجا کی تا. شده که کاریه می خواستی. اما خاطرشو دونم می. تسلیت دختره خاطر به-

 دارن؟

 زمان دادگاهم برسه.  وقت شیش ماه دیگه، یه سال دیگه. هر. دونم نمی-
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 چند ثانیه سکوت حاکم شد. سپس پدری گفت:

 اما داد حال بهم خیلی. ممنونم ازت دیشب اجرای خاطر بگم. واس بهت چیزی یه خواستم می -

 .کنیم پیدا دیگه خواننده یه شید و من باید هلفدونی افتادی که حاال حقیقتش

 دنی بدون هیچ حسی گفت:

 باشه-

 .دیگه همینه دنیا که می دونی. نشی ناراحت امیدوارم-

 همینه. دنیا آره-

بیارم. پول این شو رو هم  در و خوراک و خونه و چیزهای کوفتی دیگه رومالیات و خورد  باید من-

 نشنُفی.  بقیه  از بعد که بگم بهت الزم دارم. گفتم

 منطقیه. حرفت. کردی خوبی کار-

  بوده؟ کی کار نشد معلوم ببینم. منطقیه آره-

 .نه-

 داری؟ شک کی به-

 زندون تو اونا اما نوکرشه و سونیا کار گفتنمی . نمیده قد دیگه عقلم. پدری گذشته شک از کار-

 .کیه کار دونم نمی. منه کناری سلول تو که بادیگاردش اون. بودن

 دارن؟ علیهت مدرکی چه حاال-

 .دارن شاهد یه انگار-

 هست؟ کی-
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 نمیگن.-

 .کردیم کاریش یه شاید بده خبر بهم فهمیدی اسمشو-

 باشه. فهمیدم اگه-

 دیگر، پدری گفت:پس از چند ثانیه سکوت 

 .دار چوبه رو میره که بیگناهه سر همیشه دونی می-

 .آره-

 دیگه همینه دنیا-

 .همینه دنیا آره-

چند ثانیه دیگر سکوت کردند. پدری می دانست که دیگر حرفی ندارند که با هم بزنند. وقت رفتن 

 بود. با همان لحن بی حالش گفت:

فقط اگه محکوم شدی، مراقب خودت باش.  میاد بدم کوفتی دادن امید از. میرم من دیگه خب-

 نشدی هم باز بیا بهمون یه سر بزن. شاید خواننده گیرمون نیومده بود.

 باشه -

 فعال-

 زدی. سر بهم که ممنون-

 ونبیر آخرین نخ سیگاری که برایش مانده بود را از جیب رفتن بیرون از قبل. داد تکان سری پدری

 و دز سیگار به طوالنی پکی. نکرد قبول او اما کرد تعارف هم دنی به را تشآ. کرد روشن را آن و کشید

 . رفت بیرون بود آمده که دری از .داد کادو بازداشتگاه دیوار به را دودش
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 سیگارش و پدری به نگاهی. بود سواری اسب مسابقه تماشای مشغول کماکان مرد،. گذشت راهرو از

 بازداشتگاه در گذشت. از دوم راهروی از هم پدری. بگوید او به چیزی نداشت اما حوصله انداخت

 و پکی او به دیگر چشمکی پدری. رفت او به ای غره چشم سیگارش دیدن با در نگهبان. آمد بیرون

. کاراگاه نه و بود وکیل نه. بود خودش زندگی فکر به باید. داد می ادامه راهش به باید .زد سیگار به

 بلق باید کسی هر دنیا این در. می گشت رستگاری دنبال به که بود گورکنیزن و در عین حال  درام

 می را کار همین دنی هم بود مشابه وضعیت در او اگر کشید. می بیرون آب را خودش گلیم چیز هر از

 :گفت لب زیر. کرد

 دیگه همینه دنیا

 .رفت ماشینش سمت به و

 

 هشت شب بعد

 ترمه

 ایدش. شد ناراحت آینه برای کرد می را فکرش که چیزی از بیشتر ترمه بود، رفته همیشه برای آینه

 دوستش با داشت فرصت شب یک فقط دیر، چه اما. شد عوض بینشان چیزها خیلی سیلی، آن از بعد

 پایان به زود خیلی دوستی این. دید می عوضی ای هرزه چشم به را او همیشه که دوستی. کند زندگی

 زچی همه کرد می احساس. بود ناراحت بود فرستاده لوییز اتاق به تنها را اینه روز آن اینکه از. رسید

 تاوان آینه و بود کرده اشتباه اما افتاده او برای که است اتفاقاتی تمام مسئول سونیا و شده تمام

 .بود داده را اشتباهش

 هایاهنگ از لیستی پلی به و داشت گوش به رنگی بنفش هدفن بود، نشسته اتاقش تخت روی ترمه

 هم اهر نیمه به هنوز ترمه و بود ساعت دو زمانش مدت که لیستی پلی. داد می گوش انگلیسی غمگین

 میز یرو شکلی الکپشت و رنگ سرخ زیرسیگاری و بود دستش در قهوه بوی با سیگاری. بود نرسیده
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 و بود شده دود از پر اتاق هوای. میشد دیده جاسیگاری داخل  دیگر سیگار ته هشت. تختش کناری

 و بود شده خیره اتاق دیوار و در به فقط. نبود مهم برایش اما میشد؛ سرفه به مجبور ترمه هرزگاهی

 . داد می گوش آهنگ

 را دوستش خالی جای تواند نمی که دانست می. شود اتاقش وارد نداشت جرات بعد به آینه مرگ از

 ندک تحمل را دیگری همخانه توانست نمی حتی شاید. داد می را آینه بوی ابد تا خانه آن. کند تحمل

 . نداشت خانه آن در ماندن برای دلیلی دیگر. .رفت می دیگری خانه به آنجا از باید و

 را آن مرگ، که آینه با اش دوستی به اعتماد اول. بود شده ریز ریز اعتمادش روز چند فاصله در

 انهخ به خبر بی وقتی دیروز. بود شکسته را آن خیانت که شید به اعتمادش دیگری و بود شکسته

 مو دختر بوسیدن حال در اپارتمانش در دم را شید کند، آرام را ترمه کمی او شاید تا رفت شید

 خانه به بود آمده که راهی از و نگفت چیزی دیگر آن از پس. بود تر جوان ترمه از که دید بلوندی

 همه این از بعد همه آن بود. خورده گول راحت چه. دارد دوست را او شید کرد می گمان. برگشت

 . همه به اعتمادی بی مدت

 در  انداخت؟ می تخت های ملحفه روی را آن اگر میشد چه. کرد نگاه بود دستش در که سیگاری به

می  درودب آن با باید که بود دنیا کل بلکه خانه این نه شاید. کرد می خداحافظی دنیا با آتشین رقصی

. نداشت اصلهف آتش، ضیافت برپایی تا بیشتر سانتی چند. کرد نزدیکتر ملحفه به کمی را سیگار. گفت

 . نبرد تر نزدیک را سیگار اما

 می را چیز همه که آتشی. خیالی سوزی اتش یک می زد، آتش را چیز همه ذهنش در باید شاید

 می پیش در را ای تازه راه که تازه ققنوسی. میشد بلند خودش خاکستر از ققنوس مثل او و سوزاند

 ترمه همان. خواست می همیشه که میشد ای ترمه همان. نبود مدل یک دیگر که ققنوسی. گرفت

 پیدا ای تازه شغل. کند اقامت جا یک در ماه چند هر. کند سفر کشور تمام به خواست می که ماجراجو

 حتی. کند آغاز نو از را چی همه و برود دیگری جای به مدتی از پس و شود آشنا تازه هاییآدم با کند؛

 ها باشد.برخی آزادی دست رفتن از قیمت به اگر

. بود کرده ازدواج دیگری شخص با و کرده ترک را مادرش و او زود خیلی پدرش. بود طالق یبچه
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 و رهایش در ماندن به مجبور کند، شروع را هایشماجراجویی توانست می که رسید سنی به وقتی

 ردیگ بیماری کردن عود از پس مادرش. کرد می مبارزه پارکینسون بیماری با که شد مادرش به کمک

. داد ادی ترمه به را خیاطی مرور به لوییز و برگردد لوییز برای خیاطی اش، قبلی کار سر به نتوانست

 زندگی مخارج تامین برای شد مجبور. نداشت همراه به زیادی پول دوران آن در لوییز برای کردن کار

 .دهد انجام وقت پاره صورت به را ای زنجیره فروشگاه در کار مادرش، داروهای و

 نمی بیشتر ساعت سه شبی که روزهایی داشت، یاد به خوب را روزها آن. زد سیگارش به محکمی پک

 سرش از کامال را ماجراجویی رویای کاری، پر روزهای آن. کرد می کار را اش بقیه و خوابید

 که خرجی. بود اش زندگی خرج آوردن در بود، مهم برایش که چیزی تنها دوران آن در. کردندبیرون

 . گرانتر رهایش در زندگی و میشد بیشتر روز به روز

 در لذت و آرامش از پر زندگی یک داشتن به رهایش شهرهای در ماجراجویی از رویایش دوره آن در

 ییزلو. شد عوض شرایط زود خیلی اما بود دور خیلی برایش هم رویا این البته. بود شده تبدیل رهایش

 مدل خواست ترمه از. کرد تاسیس را مدلینگش شوی و بود آورده بدست پولی نامعلوم، منبعی از

 رمهت دستمزد و کرد پیشرفت شو مرور، به. گرفت نظر در برایش نیز را خوبی دستمزد و شود او شوی

 و بود هرفت باالتر دستمزدش کند، بازی هم تبلیغاتی هایآگهی در توانست می که حاال. شد بیشتر هم

 ترمه اما کرد فوت لوییز کارِ شو شروع از پس سال یک مادرش. کند کار شیفته چند نداشت لزومی

 .کرد می زندگی گذران خوش مدلی جسم در اکنون و بود برده یاد از را اش نوجوانی و کودکی رویای

 زمانش شاید اما. بود نشده خارج رهایش از که میشد سالی چند گذشت، می زمان آن از سالی چند

 زمانش. میشد خارج بود کرده درست برایش زندگی مسیر که کالبدی این از باید شاید. بود رسیده

 به شاید. خواست می که شود ماجراجویی دختر همان و شود اش قدیمی کالبد وارد که بود رسیده

 شید و هانسی مثل افرادی وجود دلیل شاید. بود اش زندگی در ناامیدی همه این که بود همین خاطر

 او برای که مقصدی سوی به آن دادن ادامه و اشتباه مسیری در گذاشتن پا. بود همین اش زندگی در

 .بود نشده ساخته

 سمت به. شد بلند جایش از. کرد خاموش جاسیگاری در را آن اما بود مانده باقی سیگارش از نیمی
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 اش عالقه مورد شرت تی دنبال. کرد باز را آن در. بود تختش چپ سمت در که رفت ای دیواری کمد

 و برگردد خانه به. بخرد کوچکی چمدان. برود خیابان پایین فروشگاه به و بپوشد را آن تا گشت

 .لباس دست چند فقط. ببرد خود با زیادی چیزهای خواست نمی. کند جمع را خواست می که وسایلی

 اشتهند دیگر شغلی به احتیاج ماه چندین تا که بود ای اندازه به داشت اش بانکی حساب در که پولی

 بر سوار دختری طرح که رنگش سبز شرت تی. شود بیشتر نفسش به اعتماد شد باعث همین. باشد

 کش با را موهایش. پوشید داری زاپ آبی جین شلوار. کرد تن به را بسته نقش آن روی کابین تله یک

 .داد فشار اتاقش دستگیره روی را دستش و. بست رنگی سبز

 

 لوییز

 

 مهسا نمیشد. از کمتر روز آن گرمای حال این با اما بود گذاشته تند دور روی را دفتر گازی  کولر

 تردف میز روی را پاهایش. تمشک بستنی. بخرد را اش عالقه مورد یخی بستنی برایش بود خواسته

. برد می لذت بود گوش می داد و  تلویزیون از پخش حال در که بتهوونی موسیقی به و بود انداخته

 خیاط با خنک همانند راه موفقیتش. ازدواج. بود کرده خنک را وجودش تمام تمشک، بستنی

 .بود موفقیت به رسیدن راه در قدمش اولین زنانه هایلباس

بته ال .برای ارضای نیازهایش گاه و بیگاه به او خیانت می کرد و لوییز نداشت ای بنه مردک آن البته 

که  خیالش خوش شوهر گذاشته بود. "میان بر برای تداوم زندگی مشترک"خودش اسم آن کار را 

بیش از حد به او اعتماد داشت فکر می کرد با ملکه معصومیت ازدواج کرده و حتی اگر با چشم 

معاشقه می دید، حتما توجیهی پیدا می کرد تا بیگناهی همسر خودش او رو با کسی دیگر در حال 

 اسب لوییز،. و مرد کرد سکته خواب در شب یک راحت خیال با دلبرش را ثابت کند. چه بهتر که

 . نبود او از خوب سواری یک گرفتن و کردن رام به قادر مردی هر که بود سرکشی
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 یم کار به بیشتر را فکرش خوب سواری یک همیشه. کند شناسایی را بنه با مردهای بود بلد خوب

 اش نقشه جمله از .کرد می خطور ذهنش به معاشقه اوج لحظات در هایشایده بهترین حتی و انداخت

 .شو این حقوق تمام اوردن چنگ به برای

 خواست می اکنون و بودن در آنجاست الیق که دانست می. دارد را لیاقتش که دانست می لوییز

 گسترش را تجارتش و کرد می تاسیس کشور از خارج در هاییشعبه شاید .بگیرد اوج این از بیشتر

 را اش گوشی. شد تر خنک ایده بدنش این به کردن فکر با و زد بستنی به دیگری لیس  داد می

وینس فرستاد. دو روزی میشد که کارهای انتقال مالکیت برایش وقتی  برای پیامی و برداشت

بودند تا با او صحبت کند. آخرین باری که او را دیده بود، چهار روز پیش بود. وینس، به نگذاشته 

خاطر سردرد و خونریزی مختصر گوش، مجبور شده بود به دکتر مراجعه کند. دکتر به او گفته بود 

می کگرمازده شده و استراحت در خانه را برای او تجویز کرده بود. وقتی لوییز به دیدنش رفت، انگار 

 حال بهتر شده بود.

وینس را دوست داشت. بیشتر به خاطر زیرکی اش. در این مدت نیز به او کمک کرده بود تا نقشه اش  

را عملی کند و به هر حال او نیز پاداشش را با پول می داد. بودن با وینس جوانی صد چندانی به او می 

لوییز دو دهه از او بزرگتر است. یک بخشید و هیچوقت وینس به شکلی رفتار نمی کرد که انگار 

 :نوشت پیام جنتلمن واقعی بود. در

 . تمیام خونهامشب بعد شام 

 .یه لباس خوشگل طراحی کردم می خوام تو تنم ببینیش

 های ویکتوریا سکرت الهام گرفتم.از طراحی

 مخصوص خودته

 بوس

 فرستاد را پیام
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 وسط کمی را دستش داشت. کشید خود پای روی ران دستی و آورد لب روی آمیز شیطنت لبختدی

 :کرد پرت را حواسش یاسمین صدای که برد می تر

 داره. کار باهاتون نفر یه خانم لوییز

کرد. که مدتی بود جای مهسا را گرفته بود.  نگاه یاسمین، پیشخدمت جدید شو سمت به لوییز

 بود  گرفته پایین را سرش خجالت از یاسمین

 

 کیه؟-

 شهردار. معاون-

 تو. بیاد بگو-

 از پس شهردار، پاهایش را از روی میز پایین آورد و کمی خود را جمع و جور کرد. معاون لوییز

 آستین مرد خوشتیپی بود. اسمش سزار بود. هیکل جذابی داشت و پیراهن. شد اتاق وارد لحظاتی

 اش کناری صندلی روی خواست سزار از دست با حرکت کرده بود. لوییز تن به را راهی راه کوتاه

 بنشیند. لوییز گفت:

 حال خانم شهردار چطوره-

 راستش تعریفی نداره. دکترها تقریبا ازش قطع امید کردن.-

 از شنیدنش ناراحت شدم-

البته دروغ می گفت. اصال زنده و مرده بودن شهردار برایش اهمیتی نداشت. فقط خوشش نمی آمد 

 :گفت لوییز به رو رد که به شو او گیر بدهد. سزارپس از مرگ او کسی جایش را بگی

 .کنم عرض خدمتتون باید که هست مطلبی اما شدم مزاحم وقت این که ببخشید-
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 بفرمایین-

 سزار صدایش را کمی پایین تر آورد:

 و اینترنت تو خبرش فعال خواستن مقامات. می کنه پیدا شیوع داره شهر تو بیماری یه متاسفانه-

 کاسبیشونو روزی چند احتیاط محض که  بخوایم حساس مشاغل از باید اما نشه پخش تلویزیون

 .کنن تعطیل

 لوییز با کمی تعجب پرسید:

 ای؟ بیماری چه-

 هب دست ناخواسته بیمار و بره می باال رو در فرد  خشونت میزان که روانی بیماری یه. آگنر بیماری-

 اما نقرنطینه تو دو هر که کردیم شناسایی رهایش تو رو مورد دو حاال تا ما. می زنه اطرافیانش کشتن

 رها،به رهب فقط هم بوتان مقامات بیماری، کشور بوتانه، اما مبدا. باشن هم بیشتری موارد ترسیم می

 فقط و بمونه محرمانه موضوع خواستن و دادن اطالع کشورای دیگه وزیرای نخست و جمهور رئسای

راه  تنها ظاهرا و نکردن پیدا خاصی داروی فعال. باشن خبر با ازش مهم مشاغل و سیاسی مقامات

البته خیلی عجیبه که با وجود این همه محدودیت خروج از کشور، این  .است قرنطینه مقابله باهاش،

 بهم لطفا دیدین مشکوکی مورد اطرافیانتون یا هامدل بین به هر حال اگه  بیماری وارد زمانه شده.

 ش، سردرد شدید و خونریزی از گوشه.های اولیهنشانهبدین.  اطالع

همان عالئم وینس بودند.  .افتاد اتاق زمین روی اش بستنی از نیمی به همراه لوییز حال و حس تمام

اما ممکن بود آن عالئم مربوط به بیماری دیگری باشند. سعی کرد با خوشبینی به این قضیه نگاه کند. 

 سزار ادامه داد:

میشم. باید به چند جای دیگه  مرخص دیگه من اجازه با. کنید کنسلش دارین اگه اجرایی هفته این 

 هم سر بزنم. 
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 به و برداشت را اش گوشی او رفتن بیرون محض به لوییز. رفت در سمت به و شد بلند جایش از سزار

. آورد هجوم لوییز سوی به دلشوره .نمی داشت بر را آن اما خورد زنگ گوشی. زد زنگ وینس موبایل

 داد. نمی جواب کسی باز اما. گرفت را وینس آپارتمان شماره

 بردار!..بردار عزیزم. دیگه بردار-

. ودب آپارتمانش در حتما روز وقت برنداشت. این کسی اما زد زنگ اش خانه و موبایل به دیگر بار چند

  زد داد بلند صدای با. هنوز دو روز از زمان استراحتش باقی مانده بود.

 یاسمین! ..یاسمین

 رسید.  آنجا به سراسیمه لحظاتی از یاسمین پس

 به آژانس زنگ بزن بگو یه تاکسی بفرستن. -

 می رین؟ کجا-

 وینس. آپارتمان-

 ...دیگه ساعت نیم از مدال تمرین اخه-

 نداریم. برنامه هفته یه بگو. تعطیله بگو بهشون-

 آخه... اما-

 لوییز با عصبانیت گفت:

 به آژانس زنگ بزن.  فورا و بگو بهشون رو همینا. درد و اخه-

 . چشم-
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 عصبی یحالت با و برداشت میزش روی از مارلبرویی سیگار لوییز. رفت بیرون اتاق از یاسمین بالفاصله

 وینس با دوباره تا برداشت را گوشی. شد بلند جایش از و زد آن به محکم پک چند. کرد روشن را آن

 رفت. می آنجا به باید بود. شده بیشتر اش دلشوره. بگیرد تماس

*** 

 بزرگ آپارتمان روی که مسخره اسمی.کرد  می زندگی دلیت شیفت آپارتمان یازدهم طبقه در وینس

 رسانه اهالی اختیار در مناسب قیمتی با آپارتمان آن واحدهای. بودند گذاشته خبرنگارها مخصوص

 را ریت لوکس آپارتمان و کند مکان نقل آنجا از وینس اوضاع، شدن بهتر با بود قرار. گرفتند می قرار

 . نماید خریداری

 هاییدیواری کاغذ با راهرو طرف دو. میزد قدم وینس واحد به منتهی راهروی داخل سرعت به لوییز

 و بودند سرخ رنگ به راهرو هایچراغ. بودند شده پوشیده سیاه رنگ به یونانی هاییاز نوشته که

 چپ سمت و راهرو انتهای در وینس واحد .بود حکمفرما آنجا در عکس ظهور هایاتاق شبیه فضایی

 باز را در کسی. شد منتظر لحظه چند. آورد در صدا به را زنگ و ایستاد در روبروی لوییز .داشت قرار

 الماس چندین که رنگش سیاه و کوچک دستی کیف.  نبود خبری هم باز. زد زنگ دوباره. نکرد

 کرد باز را بود بسته نقش آن روی کوچک

 .شد خانه وارد. کرد باز را در. آورد بیرون را آپارتمان زاپاس کلید

پیش از تاریکی، بوی فاسد مانند تندی به استقبال لوییز آمد. بالفاصله دستش را جلوی بینی اش 

 .فشار داد ار آن و برد برق کلید روی را گذاشت. نمی دانست منبع این بودی بود کجاست. دستش

 هالی با خوابه تک واحدی. کردند روشن را کوچکش نسبت فضای آپارتمان، سرخ و سفید هایچراغ

 راهرو. مانند درست. بودند شده پوشیده یونانی هایدیواری کاغذ با که دیوارهایی و کوچک

  کجایی عزیزم؟ وینس؟-
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یشد م تاریک نشده شب که را دلگیرش آپارتمان برق حتما وگرنه باشد خانه بود بعید. نبود هال داخل

 به راه رس گشت؟ می دنبالش را به کجا باید نبود خانه اگر. شد بیشتر لوییز کرد. نگرانی می روشن را

های لوییز به سمت پنجره. بودند خبر بی او از هم ها آن اما بود زده زنگ شبنامه در وینس دوستان

ها های پنجرهکمی از این بوی گند بیرون بیاید. تمام پردهها را باز کند و خانه روبرویش رفت تا آن

کشیده شده بودند. لوییز پرده پنجره سمت راستی را کنار زد و اولین پنجره را باز کرد. باد گرمی وارد 

 خانه شد.

 د.های هال افتالوییز به سمت پنجره بعدی رفت اما ناگهان زمین زیر پایش ناپدیدش شد و روی کاشی

 آخ!

ی داداش به آسمان رفت. کمرش بدجور درد گرفته بود. اما می توانست آن را تکان دهد. پایش صدا

های سرخ روی چیزی سر خورده بود. به زمین نگاه کرد. مایعی روی زمین ریخته شده بود و چراغ

یز به های طرح ال خانه ادامه داشت. لویآپارتمان، آن را قرمز نشان می دادند.رد آن مایع تا پشت مبل

ها رسید. در جایش هر زحمتی بود از جایش بلند شو و رد آن را دنبال کرد. وقتی به پشت مبل

ها را با دست گرفت. جسد مردی طاس خشکش زد. برای اینکه تعادلش را از دست ندهد یکی از مبل

ی چاقو  روی زمین  افتاده بود. قسمتی از پیراهنش از داخل لباس بیرون آمده بود و جای چند ضربه

 ی شب بود. روی گردنش دیده میشد. او صاحب شبنامه

 لوییز حسابی ترسیده بود. دست و پایش را گم کرده بود و نمی دانست چه کاری انجام بدهد. 
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شاید وینس او را به خانه دعوت کرده بود و درگیری ای بین آن دو پیش آمده بود. نمی دانست 

بیرون می رفت. به سمت در خروجی قدم برداشت. گیج شده بود.  حقیقت چیست؛ فعال باید از آنجا

ی در گذاشته بود که ناگهان صدایی فقط می خواست از آنجا خارج شود. دستش را روی دستگیره

 و ستادای لوییز. میشد شنیده وینس اتاق از که بود خفیفی ناله صدای. برگرداند فوری را شنید. سرش

 پرسید: نگران اییصد با. کرد نگاه سرش پشت به

 وینس؟ عزیزم؟ تویی؟ وینس اونجاست؟ کی

 در رکنا. کشید می درد داشت کسی انگار. شد بلند دیگری آرام ناله صدای. رفت جلوتر. نیامد جوابی

 داخل .شد متوقف ناله صدای. چرخاند را آن آرامی به و گذاشت دستگیره روی را دستش .بود اتاق

 . بود خاموش اتاق

  عشقم؟ تویی وینس؟-

 تاقا رنگ سرخ چراغ. کرد روشن را آن و برد برق کلید سمت به را دستش .ببیند چیزی توانست نمی

 اما. کرد روشن را میشد کار خالصه میز یک و لباسی چوب یک تختخواب، یک در که وینس کوچک

 نبود. آنجا کسی

  وینس؟-

 روی وینس .رساند تخت سوی آن به آرامی به را شنید. خود تخت پشت از مانندی را خرخر صدای

 :گفت و زد زانو کنارش زده وحشت لوییز. لولید می خود به و بود کشیده دراز زمین

 بده. جوابمو وینس شده؟ چت عزیزم؟ چته وینس؟..وای شده؟ چت

 المپ خاطر به وینس چشمان سرخی که دانست نمی لوییز. زد می نفس نفس. کرد نگاه او به وینس

 نه. یا آنجاست
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چه بالیی سر رئیس شبنامه اومده؟  .می کنی نگرانم داری. بگو چیز یه وینس. بزن حرف باهام وینس-

 کسی بهتون حمله کرده؟ چت شده؟

 برد. جیبش داخل را دستش وینس

 بدی؟ نشونم خوای می چی-

 ترسید. وینس چشمان از ای لحظه لوییز-

 ندید. آنجا را دوست پسرش. ندید وینسی. ندید آن درون روحی

. بود گرما ای ذره محتاج که بدنی. لرزید می سرما از داشت انگار که کرد می نگاه را روح بی بدنی

 ردیگ اما نماند دور لوییز نگاه از چاقو خفیف درخشش. آورد بیرون شلوارش جیب از را دستش وینس

. خندید می وینس اما. زد فریاد درد از لوییز. برد فرو لوییز گردن در را چاقو وینس. بود شده دیر

 روی را رود چندین  خون. برد فرو لوییز گردن در را چاقو دیگر بار. بود گرفته آگنر. بود شد دیوانه

 افتاد  زمین روی بود داده شکل لوییز گردن

 را وا خون، ریختن انگار. نبود سردش دیگر انگار که دید را وینس فقط. بزند حرف درد از توانست نمی

 دیگر بود که کسی هر هیوال نبود آن وینس از اثری. کرد احساس گردنش زیر را چاقو. بود کرده گرم

 .کرد پاره را لوییز گلوی و کشید را چاقو. نبود وینس

 

 سفیدپوش

هفت شب از آزادی دنی می گذشت. دایی  غروب بود. هوا هنوز خیال نداشت که کمی خنک شود.

گردن گرفته بود و همین عاملی بود تا دنی از زندان آزاد شود. تنها کسی سایه، جرم کشتن آینه را به 

ی جدید که پس از آزادی منتظرش بود، اوماس، محافظ سونیا بود. اوماس با ماشینش او را به خانه

سونیا برده بود که به مراتب کوچکتر از خانه قبلی اش بود. سونیا تمام اتفاقات را برایش توضیح داده 
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می های عظیی می خواست از لوییز شکایت کند اما سونیا به او توضیح داد که با توجه به رشوهبود. دن

 شکایتشان به جایی نخواهد رسید. هایی که او امضا کرد، که لوییز داده  بود و برگه

هر وقت می خواست به لوییز نزدیک شود، چند بادیگاردی که به تازگی استخدام کرده بود، مانع از 

مر می شدند. فقط داد میزد. با صدای بلند داد میزد و او را قاتل اصلی آینه می نامید. تنها کاری این ا

 بود که از دستش بر می آمد. شبیه آینه ای شکسته شده بود و نمی دانست چه کار باید بکند.

 یسنگ قبری مثلث شکل که عکسی از آینه را روی آن طراح. بود نشسته آینه قبر سنگ دنی کنار 

 کرده بودند و تاریخ تولد و مرگش را نیز رویش هک کرده بودند. دنی گیتارش را با خود آورده بود تا

آهنگی که ترانه اش را خودش نوشته بود. سفید پوش. ترانه ای در مورد . بخواند آینه برای آهنگی

 آینه و برای آینه. 

 هایش را بست و شروع به خواندن کرد:دنی چشم

She was in a white dress 

 بود پوشسفید

Like a gorgeous fallen angel 

 بایز یفرشته سقوط کرده ا همانند

She ran and fell 

 و افتاد دیدو

On the street of my heart 

 قلبم ابانیخ یرو

The girl in the white dress 

 پوشسفید دختر
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Her eyes 

 چشمانش

Her eyes, a painting canvas 

 بودند یهمانند بوم نقاش چشمانش

Full of different colors 

 متفاوت یاز رنگ ها سرشار

But white was her dress 

 بود سفیدلباسش  اما

She was in a white dress 

 بود پوشسفید

White dress 

 پوشسفید

Her pain was red 

 سرخ بود ،رنجش

Her Sorrow, black 

 اهیس غمش

Her love had no color 

 نداشت یرنگ شعشق

But white 
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 سفید جز

When she flies to the heaven  

 دیپر کش تبهش یبه سو یوقت

She was in the love dress 

 بود دهیعشق پوش لباس

The white dress 

 سفید لباس

She was in the white dress 

 پوش بودسفید

 بیشتری هایاشک می رفت، جلوتر آهنگ چه هایش سخت تر از همیشه از هم باز می شدند و هرلب 

هایش روی قبر می ریختند. از خودش بدش می آمد که هرگز به آینه ابراز عالقه نکرده بود. از چشم

مرگ را پیش بینی نکرده بود و اکنون فقط می توانست به این سنگ قبر ابراز عالقه کند. این آهنگ 

 صدای به و آمدند آینه قبر کنار بودند، قبرستان در که نفری دو نمی توانست آینه را زنده کند. یکی

هایش بیش از حد می می دادند. دنی نتوانست از آن بیشتر بغضش را نگه دارد. لب گوش دنی غمناک

 .دهد گوش اش موسیقی صدای به آینه می خواست .می زد گیتار و کرد می لرزیدند. پس فقط گریه

 که ای سالخورده زن. برسد او به صدایش می خواست فقط اما نه یا آنجاست آینه دانست نمی حتی

 هب را موهایش و گذاشت روی شانه اش را سر دنی. نشست پیشش. رفت دنی کنار بود قبر آمده کنار

 ..شد می پخش ذهنش در هنوز ملودی آن آهنگ، اما نمی زد گیتار دیگر دنی. کرد نوازش آرامی

*** 
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 شلوغی، میان در آشفته موهای با دنی. بود پخش حال در شهربازی پراوا در باربارا از ووال آهنگ

 حرامزاده و نفرت موجود آن برد. غم، می گذشته به را او قدم، هر. می داشت بر سنگین هاییگام

 یباز. می خندیدند اطرافش در مردم. برود راه کندتر و کند تا بود شده سوار اش شانه روی نیز انگیز

 در غم که بودند. شهری رهایش شهر در. می بوسیدند و می گرفتند آغوش در را همدیگر کردند، می

 .کرد نمی هم نگاه دنی به حتی کسی .می دیدند ها آن که بود چیزی حداقل. نداشت جایی آن

. غم نه و بود شادی دیدن به قادر فقط هاآن کور چشمان وامانده و انگار. بود نامریی موجودی انگار 

 فلک و چرخ ابَر َکنار. دهند تشخیص را آن نمی توانستند و بودند ندیده چشم به را غم هرگز انگار

نمی  را صدایشان اما می خندیدند که می دید فلک و چرخ روی را کسانی چهره. ایستاد رهایش

 طرح با مشکی سراسر لباسی با سونیا .برگشت عقب به. کرد حس اش شانه روی را دستی. شنید

 سونیا گفت:. داشت قرار روبرویش بود شده طراحی مروارید با که دختری نیمرخ

 اومدی که ممنون-

 :گفت و کرد نگاه فلک و چرخ به. داد تکان سری دنی

 بزنیم؟ حرف فلک و چرخ رو میشه-

 .می خرم بلیط من. حتما-

 .دارم پول خودم نه-

 از تا دو روی سونیا و او. ایستاد حرکت از فلک و چرخ که لحظاتی از پس و خرید بلیط دو دنی

 کم کم. آمد در حرکت به آرامی به فلک و چرخ. داشتند قرار هم روبروی که نشستند آن هایصندلی

 :گفت سونیا کند. له پاهایش زیر را رهایش آنجا از تا می برد آسمان به را دنی داشت

 .برم رهایش از می خوام-

 میری؟ کجا-
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 هوداد-

 سونیا نفس عمیقی کشید و گفت:

 اینقدر ساختموناش که جایی. باشه داشته جنگل که جایی یه برم می خوام. شدم خسته کویر از-

 .نباشن رو دو اینقدر آدماش که جایی. نباشن بلند

تو هر شهری به یه اندازه آدم صادق، دو رو، خوب، بد، عوضی،  .میشه پیدا شهری هر تو رو دو آدم-

 احمق، باهوش، مهربون و نفهم وجود داره. 

 ای باال انداخت و گفت:سونیا شانه 

 ن.غریبه حداقل-

 اما..اونجا نمی تونی شو مد راه بندازی. تو شهرهای دیگه زمانه، همچین کاری جرمه.-

 سونیا با انگشت اشاره اش کمی با لب پایینش بازی کرد و گفت:

و د روز رمی دونم. دنبال یه کار دیگه م. شاید فروشگاه لباس راه بندازم. یه فروشگاه که لباسای م-

توش بفروشم. کنارش شوهای خصوصی برگزار می کنم که مخصوص دخترا باشه. ست جواهراتم تنها 

چیزی بود که برام مونده بود. اونقدری پول ازشون در میاد که بشه باهاش یه زندگی تازه رو شروع 

 آورد  و گفت:کرد. نه به مجللی قبل اما از یه جایی باید شروع کرد. سونیا کمی صدایش را پایین 

یه موضوع دیگه هم هست. کسایی که تو شهرداری هنوز باهاشون در ارتباطم به گوشم رسوندن که  -

یه بیماری واگیردار داره تو شهر پخش میشه. مقامات اکثرا از اینجا رفتن. هوداد جاییه که امنتیش از 

 ه.بقیه جاهای کشور بهتره. اینجا موندن هیچ فایده ای نداره و تهش مرگ
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 دنی، چند تار مویی که روی چشمانش آمده بودند را کنار زد و گفت:

 مگه بیماریش چیه؟-

 دقیق نمی دونم اما انگار خشونتو باال می بره و آدم کنترلی برای کشتن بقیه نداره.-

دنی حوصله فکر کردن به این بیماری را نداشت. به هر حال چیزی نبود که بتواند با آن بجنگد. در 

 ین جنگ زندگی اش هم شکست خورده بو.د پس با بیخیالی گفت: بزرگتر

 آهان. -

 میای؟ هم تو-

 من؟-

  بمونی؟ اینجا می خوای. آره-

 .نمی دونم-

 که اگه اون مریضی، ما رو از بین نبره، خاطراتن. تازه شروع یه تازه. شهر اونجا. یه میریم هم با-

 .می کنن نابودمون

 ذاری؟ می خودش حال به لوییزو یعنی-

 سونیا با کمی تعجب گفت:

 مگه خبرا به گوشت نرسیده؟-

 کدوم خبر؟-

 جسد لوییزو تو آپارتمان وینس پیدا کردن.-

شاید تنها خبری بود که توجه دنی را کمی به خود جلب کرد. نمی دانست شوکه باشد یا خوشحال. 

 داد: خوشحال از اینکه یکی از مسببان قتل آینه به حقش رسیده. سونیا ادامه
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وینس به اون بیماری مبتال شده و االن تو بخش فوق امنیتی بیمارستان رهایشه. تو یه قرنطینه -

 مطلق. 

 دنی حس کرد کمی از باری که روی دوشش حس می کرد، کم شده. پرسید:

 االن مالکیت شو به کی می رسه؟-

 سونیا آه کوتاهی کشید  و گفت:

را یه پسر حرومزاده تو پایتخت داره که گفته اگه چیزی لوییز قراردادو خیلی محکم نوشته. ظاه-

 سرش بیاد همه چی به اون می رسه.

 آهان. حرومی فکر همه جا رو کرده.-

 آره اون هرزه خوب بلد بود نقشه بکشه. فقط کاش زودتر می شناختمش.-

. زد آن به پکی و کرد روشن قویش طرح فندک را با آن. آورد بیرون اش دستی کیف از سیگاری سونیا

می  معمولی دود نه بوی تمشک می داد نه توت فرنگی و نه هیچ چیز دلپسند دیگری. بوی

 :گفت سپس و گذشت ثانیه همانقدر خفه کننده. چند...داد

 نه؟ یا میای-

 اییج باالترین به. بود رسیده اش نقطه باالترین به اکنون و کرد می طی را دورش دومین فلک و چرخ

 کردند می زندگی هاآن درون که هاییآدم و هاخراش آسمان آن باال آن از. دید را رهایش میشد که

 افتادنش زندان به از پس شید و پدری. بود شده خسته هاآن میان زندگی از دنی. بودند ریز چقدر

کردند و احتماال  می کار شو لوییز برای هنوز و بودند نکرده درنگ دیگر ای خواننده کردن پیدا برای

 .بعد از مرگ لوییز دنبال جای دیگری می گشتند

به قول پدری، دنیا همین بود دیگر. با فکر کردن به عدالت و وفاداری و دوستی و این مزخرفات،  

شکمشان سیر نمیشد. اکنون تنها کسی که می توانست اندکی او را درک کند، سونیا بود. سونیا هم 

به کسی که او را دوستش می دانست. سونیا بود که به دنی چوب اعتماد کردنش را خورده بود. اعتماد 
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 کمک کرده بود از زندان آزاد شود. 

 چه دلیلی برای زندگی در آن گرما و گرانی  داشت؟ چه دنی مطمئن نبود که چرا باید در رهایش بماند.

ر خود رهایش داشت؟ صفاتی که به صورت انتخابی د کر و کور و اللبین اهالی  ماندن برای دلیل

داشتند و هرگز درمانی برایشان کشف نمیشد. آن شهر بیشتر از اینکه او را از چیزی رها کند، اکنون 

های زندانی بزرگ بودند که ها صرفا میلهاو را درونش زندانی کرده بود. هر کدام از آن آسمان خراش

 :گفت و کرد سونیا به او را درون خود حبس کرده بودند. دنی رو

 .میام-

کرد، کاش آن  پرتاب رهایش شهر سوی به را آن و زد آن به پکی دنی. داد دنی به را سیگارش سونیا

 سیگار می توانست شهر را به آتش بکشد. 

 جز رهایش در همه در حال پخش بود و شهربازی در voila آهنگ داد، ادامه حرکتش به فلک و چرخ

می دادند که ناگهان برق تمام شهر، قطع شد.  ادامه زندگی به آزادی اسم به تفکری در سونیا و دنی

های رهایش در خاموشی مطلق فرو رفت. همه در بهت بودند که چرا شهر نور خاموش شده. شاهین

 ها استفاده کردند و نغمه ی خود را در سراسر شهر سر دادند. باالبان از سکوت بهت آن
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 پس درآمد

 جای خواب شاهانه

 

 برق که بود بار اولین داشت یاد به که زمانی از. گذشت می برق قطعی از ای دقیقه هشت تقریبا

 حسابی سرش. بود داده نجات مطلق تاریکی از را گورستان مهتاب، نور اندک. شد می قطع رهایش

 بیشتر گور یک تا ریخت می عرق داشت خورشید ظالم گرمای زیر کنون تا صبح از رفت، می گیج

 توانست یم. بود کافی دیگر تای چند. کند پیدا را کیهان به رفتن برای الزم پول بتواند باالخره و بکند

 کیهان سمت به هابچه و نگار همراه و بپردازد را وامش آخرین قسط کند، تسویه را هایشقرض تمام

 .بروند

 بود، داده برای صبحانه با او گورستان صاحب که مرغ تخم عدد یک جز. بود نمانده بدنش در جانی 

 کرد می احساس .آورد فرود خاک دل در و برد باال زورش نهایت با را کلنگ. بود نخورده دیگری چیز

 یگرد بار یک توانست می طپش هر فاصله در که کند اینقدر. زند می همیشه از کندتر قلبش ضربان

 گردی بار را کلنگ. نداشت هم را کار این جان که بودند شده حس بی اینقدر دستانش اما بزند کلنگ

 توان. شده همیشه از تر سنگین مراتب به کلنگ کرد احساس اما بکوبد زمین به باز خواست و برد باال

 .گورکن همینطور افتاد کلنگ. رفت می گیج پیش از بیش سرش. نداشت را داشتنش نگه

 .کرد سقوط بود کنده که ای نیمه و نصفه گور داخل به

 شدن بلند برای جانی. گردد می سرش دور دارد دنیا کرد می احساس. بود رفته دهانش داخل خاک

 خانه که گوری همان. کرد می استراحت آن در ابد تا که بود گوری همان این شاید. بود خسته. نداشت

 به. نایاب خوابی. برود فرو عمیق خوابی به و بگذارد هم روی را چشمانش داشت دوست. بود اش ابدی

 .رهایش از دور به هیاهو این از دور
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 بیشتری دقت با. بود رسیده فرا اجلش واقعا شاید. بود دنیا آن از شاید. شنید دست دور از صداهایی

 : داد گوش

 . کنید انتخاب تونید می رو قبرها از کدوم هر بله.-

 دیگری صدای. شناخت را گورستان صاحب صدای. بود حاضر پایان بی دنیای این در هم هنوز انگار نه

 : گفت بود جوانتر نسبتا مردی به متعلق که

 .نخله درخت کنار که قبری اون-

 کاره؟ نیمه قبل اون-

 کرد؟ انتخابش نمیشه. همون آره-

 افتاد؟ اتفاق این کی بپرسم میشه. کنین انتخاب تونین می رو قبرها از هرکدوم نشه؟ چرا-

 .نبود ساخته دکترا دست از کاری و کرد تموم دیشب متاسفانه-

 شدم. شوکه خبرش شنیدن از. کنندست ناراحت واقعا-

 ار امان سرگیجه اما شود بلند جایش از داشت سعی گورکن. میشد نزدیکتر داشت هایشانقدم صدای

 کوتاه آستین شلوار و پیراهن در چهارشانه مردی و گورستان رئیس لحظاتی از پس. بود بریده او از

 از سال صدها انگار که بود رئیسش دستان در قدیمی تقریبا فانوسی. دید کنارش را رنگ مشکی

 را آن هک قلنبه شکمی و داشت طاس و سیبیلی استالینی سری گورستان، رئیس. گذشت می ساختش

 گورستان رئیس. کردند تعجب گورکن دیدن با دو هر. بود پوشانده خاکستری و کوتاه پیراهنی در

 : گفت بالفاصله

 قدغنه؟ گورا تو که خوابیدن بودم نگفته مگه می کنی؟ چیکار اونجا-

 :گفت زحمت به گورکن
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 تو. این افتادم رفت گیج سرم-

 . باش زود. شو بلند حاال-

. خورد زمین مجددا و شد کار این از مانع مفرط خستگی و سرگیجه اما شود بلند کرد سعی گورکن

 . ردک دراز را دستش نیز بود ایستاده کنارش که مردی. کرد دراز او سمت به را دستش گورستان رئیس
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 بطری مرد، .نشاندند نخل درخت زیر و آوردند در بود کنده که ای کاره نیمه گور داخل از را گورکن

 :گفت و داد گورکن به را داشت خود با که ای معدنی آب

 بیاد جا حالت بخور اینو. شدی گرمازده-

 : گفت گورستان رئیس به رو مرد .کرد تشکر او از خسته صدایی با گورکن

 میشه؟ تموم قبر این کار دیگه ساعت دو تا

 :گفت گورستان رییس

 .بینین می وضعشو خودتون که مونده یکی همین. رفتن گورکنامون همه االن 

 : گفت ضعیف صدایی با گورکن

 .رسونمش می

 :گفت گورستان رئیس

 دیگه؟ ساعت دو تا 

 . داشت الزم را پولش. کند تمام را گور آن کار بود مجبور. داد مثبت جواب سرش با گورکن

 :گفت گورستان رئیس

 ...کنی تمومش نتونی اگه -

 .بدی رو بدهکارم بهت که پولی اگه فقط رسونم می -

 تُ واریز می کنم.من همین امشب، هر چی طلب داری و پول این هفته بکن رو یکی این-
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 آن اب. بود گرفته ای تازه جان انگار قلبش. شد قبل از گشادتر درجه چند باره یک به گورکن چشمان

 با تعجب پرسید: .برود رهایش از سرانجام توانست می پول

 همشو؟-

 رئیس گورستان با اطمینان گفت:

 آره. به محض تموم شدن کارت، پولو واریز می کنم. 

البد کندن این قبر  .شد بلند جایش از و خورد را معدنی اب از دیگر کمی بود زحمتی هر به گورکن.

خیلی برای رئیس گورستان اهمیت داشت و پول خوبی به جیبش می رفت. گور پدرش، مهم این بود 

 که گورکن به پولش می رسید. سر حال تر از قبل، گفت:

 آقا رسونمش می حتما-

 گفت: گورستان رییس

 .بدون قبلیمون دارشهر خانم البته( کرد مکثی.)و رهایش موقت شهردار از هدیه یه اینو خوبه.

 :پرسید تعجب با گورکن

 کردن؟ عزل رو شهردار خانم

 . کردن متاسفانه فوت نه-

 هر به. بود مرده شهردار که خاطر این به نه.. کرد تعجب داشت، بدن در که جان همانقدر با گورکن

 به. رهایش شهردار ابدی آرامگاه در بود خوابیده شاهانه لحظاتی برای چون بلکه مردند می همه حال

 زد و آماده شد تا آن جای خواب شاهانه را برای خانم شهردار  آماده کند.  لبخندی نیمچه زحمت

 پایان.


