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 چهاردیواری آن پس در اش،ساده زندگی رفتمی گمان که دختریست هینا

 یصفحه و شودمی عوض دفتر یصفحه روز یک اما بماند، ساده همیشه

برد؛ گردابی از نوع فرو می گردابی در را او شود،می باز رویش به که جدیدی

 کند،می واگذار خود با جنگ به را او! اندوه و غم نوع از گردابی! جنون و نفرت

 داندنمی که راهی و مانده او حال! نیست بلد را جنگ این او که افسوس اما

 چیز همه سرآغاز شاید که سنگی او؛ دست در سنگ یک و کجاست پایانش

 یست!ن چیز هیچ پایان اما باشد،

:خالصه
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 مقدمه:

گاهی به دستان خودم خیره میشوم؛ دستانی که بیرحمانه جان گرفت از بی 

گناهان. دستانی که رد پررنگ خون رویشان جاریست و با هیچ شویندهای پاک 

نمیشود. دستم را روی قلبم میگذارم. قلبی که شک دارم در آن زمان واقعا 

تپیده باشد. خسته شدم از خودم. دوست دارم خودم را تکه تکه کنم و این 

قلب سنگی را از جا بکنم. فقط یک سوال باقی مانده، من هیووال هستم؟ حال 

باید خودم را نابود کنم؟ باید حالم از خودم به هم بخورد؟ اصال راهی برای 

 رهایی از این زندگی دو وجهی است؟ 

  (یک ) پارت

یک خط، یک خط دیگر، یک خط صاف و یک منحنی، خط های زیگ زاگ. 

 جای بر که خاکستری و شکندمی که مدادی نوک! خط خط! خط! فقط

 کفاف دیگر که کنی پاک شود،می سیاه که سفیدی یصفحه گذارد،می

های عرقی که از سوزاند، قطرهکه پوستم را می آتشینی گرمای دهد،نمی
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دهد! با شوند و در نهایت اخمی که ابروانم را زینت میام سرازیر میپیشانی

شکستن نوک مداد دیگر ادامه ندادم. نفسی عمیق کشیده و از روی صندلی 

بلند شدم. دامن صورتی رنگم چینی خورد. در برابر گرما تاب نیاورده و دو عدد 

های پیراهن سفیدم را باز کردم. موهای بلند خرمایی رنگم را نیز با مهاز دک

  کش دور مچ دستم، دم اسبی بستم.

ی سر به اطرافم نگاهی انداختم. اولین چشم اندازم درختان سر به فلک کشیده

ی خود در حال خفه کردنم سبز شدند. با اینکه این درختان در زیر سایه

کند، قدرتش ه در کنج آسمان خودنمایی میهستند، ولی باز خورشیدی ک

های آتش هستیم. این همه هاست. گویا درون شعلهبیشتر از قدرت این سایه

  گرما دیگر محال است!

پاهای برهنه ام را بر روی زمین سرد گذاشتم و از محیط سر سبز کنار 

هایی افتاد که درون ساختمان، وارد حیاط پشت ساختمان شدم. چشمم به بچه

ها شاید همسن و هستند و بعضی های کوچککنند. اغلب، بچهحیاط بازی می

ی حیاط سنگی بود و در اطراف سال من باشند؛ یعنی شانزده ساله. محوطه
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های چمنی ای به عنوان جایگاه درختان قرار دارند. نگاهم به حیاط، قسمت

تر از خود از سمت سوباکی چان )در ژاپن برای احترام گذاشتن به افراد کوچک

آمد. چنان شود( سُر خورد، که داشت به سمتم میپسوند چان استفاده می

خوردند. سوباکی ای رنگ بلندش، در پشتش تاب میدوید که موهای سرمهمی

ایم دوخت و گفت:چان چشمان آبی رنگش را در چشمان قهوه  

ود از پسوند هینا سان ) در ژاپن برای احترام گذاشتن به افراد بزرگتر از خ -

  شود( کجا بودی؟سان استفاده می

  حوصلگی نشانش دادم.دفتر نقاشی درون دستم را با بی

  کشیدم.داشتم نقاشی می -

  به جایی هم رسیدی؟ -

ی نفی تکان دادم و گفتم:سری به نشانه  

نه، چون نوک مداد شکست و بعضی جاها سیاه شدن. -  

  اش را نشانم داد.و هیجان زده سوباکی دستم را گرفت و چشمان خوشحال
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  بیا بریم یه چیزی نشونت بدم. -

سپس دستم را کشیده و مرا به سمت ساختمان برد. از در وارد یک سالن بزرگ 

ن، شدیم، که توسط دیوارهای سبز کمرنگ احاطه شده بود. در وسط این سال

طیلی شد، که چیدمانشان مستهای سبز دیده میهای سفید رنگ با کوسنمبل

رار دارد؛ میزی که فرش سفید زیرش را ها قبوده و یک میز در وسط مبل

روی ما، یک در دیگر در آن طرف سالن قرار دارد و کند. روبهرحمانه له میبی

های اطراف که در شود. بوی گلسمت چپ و راست سالن، به راهرو ختم می

دند. به دنبال اند، حس لطافت به من منتقل کرجای جایِ سالن چیده شده

ی دوم تشکیل یافته از ی دوم رفتیم. طبقههای کنار در به طبقهسوباکی از پله

روی ورودی طبقه ی دیگر، در روبهدو راهرو به سمت چپ و راست و یک راه پله

ی بیست و چهار را بود. وارد راهروی سمت چپ شده و سوباکی چان در شماره

  سفید رنگ شدیم.باز کرد. وارد اتاقی با دیوارهای 

ای کف گذاشتم و پس از چند قدم جلوتر پاهای برهنه ام را بر روی پارکت قهوه

های نارنجی رنگِ زیر پایم، حس شد. از مابین دو رفتن، نرمی فرش سفید با گل
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ت دیگر با همین رنگ، در چپ ی آبی رنگ، در راست و دو تخنفرهتخت تک

 که هاییپنجره و اتاق، انتهای در سرویس و حمام در به اجمالی گذشتم. نگاهی

سفید  آرایش میز. انداختم بودند، شده پوشیده رنگ، نارنجی هایپرده توسط

اهمیت برگشتم و به سوباکی که جلوی کمد به چشمم خورد. بی کنار پنجره

کنار در ایستاده بود، نگاه کردم. در کمد را گشود و لپتاپ را از درونش بیرون 

  ها نشست و اشاره کرد که کنارش بروم.ک از تختآورد. روی ی

را روشن کرد و  لپتاپ سوباکی. ایستادم کنارش و رفته و کرده از حرفش تبعیت

 و کرد اشاره لپتاپ یصفحه به اشاشاره انگشت با هایش،ایمیل کردن بعد از باز

:گفت لبخندزنان  

  اولین ایمیل رو بخون. -

ی لپتاپ نگاه کردم.به صفحه  

  (دو پارت )

 اولین ایمیل را که از طرف پسری به اسم میزوکی بود، با صدای رسایی خواندم:
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سوباکی چان، به حرفت فکر کردم و متوجه شدم، که منم دوست دارم بیشتر "

."شم با هم بریم بیرونآشنا بشیم. خوشحال می  

انش با حالت پوکری به سوباکی که نیشش تا بناگوش باز بود، نگاه کردم. چشم

صبرانه منتظر واکنشی از جانب من بود. این زدند. بیشور و شوق را فریاد می

آید، همه راه مرا تا اینجا کشانده تا ایمیلی از طرف پسری که از او خوشش می

  نشانم دهد؟ واقعا که!

با نفس عمیقی که کشیدم، هوا از مجرای تنفسی ام عبور کرد. کنارش نشستم. 

دادم، با انگشتانم درحالی که پایم را در هوا تکان می پا روی پا انداختم و

موهایم را به بازی گرفته و خود را نسبت به این ماجرا بیخیال نشان دادم. 

سوباکی اخمی بر روی ابروانش نشاند و درحالی که لب و لوچه اش را آویزان 

  کرده بود، ناراضی بودنش را از لحن صدایش نشانم داد.

ر بی اهمیت نباش. مثال منی که دوستتم همچین چیز بزرگی هینا سان اینقد -

  دی!برام پیش اومده، بعد تو هیچ واکنشی نشون نمی
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نگاهم را به او دوختم. معلوم است از این واکنشم حسابی جاخورده. قهقهه ای 

زدم که صدایش به گوش آسمان رسید. این دفعه سوباکی بود که پوکر نگاهم 

تانش دور بازویم حصاری تشکیل داد و صدایش را نازک کرد. سوباکی با دسمی

  کرد.

  هینا سان! چه موقعی رو برای بیرون رفتن انتخاب کنم؟ -

هایم را باال انداختم و گفتم:شانه  

  من چه بدونم؟ مگه من قراره برم سر قرار؟ -

سوباکی بیشتر نزدیکم شد. لحن صدایش را التماس گونه و چشمانش را مظلوم 

  داد. جلوه

خب کمک کن دیگه. میزوکی سان میگه هر موقع تو انتخاب کنی، ولی من  -

  دونم کِی رو انتخاب کنم.نمی

ام گذاشتم و حالت متفکری به خود گرفتم. سوباکی وقتی دستم را زیر پیشانی

ی چشم خواهم کمکش کنم، ذوق زده لبخند دندان نمایی زد. با گوشهدید می
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خواهد برایشان هایی بود، که مامانشان میمچون بچهاش هنگاهش کردم. چهره

هایم شد. دست روی شکم اش خنده مهمان لبجایزه بخرد. با دیدن چهره

  بردم.خندیدم. به نوعی از حرص دادن سوباکی لذت میگذاشته و می

سوباکی لپتاپ را خاموش کرد و تا خواست از روی تخت بلند شود، مچ دستش 

 را گرفتم و گفتم:

کجا؟ -  

ای رفت و گفت:سوباکی چشم غره  

  شه باهات حرف زد.تو که همش بلدی ضدحال بزنی. اصال نمی -

  هایم را باال انداختم.شانه

  هر طور راحتی! -

سپس بلند شده و از مقابل چشمان متعجب سوباکی رد شدم. از اینکه اینطور 

شود کرد؟ رفتارم همین محلی کرده بودم؛ متعجب شده بود. ولی چه میبی

کردند، گیر که دیگران فکر میاست! با اینکه سرد و مغرور و حتی فردی گوشه
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به اتفاقات نشان نبودم؛ ولی آنطور که باید، خود را ذوق زده و پیگیر نسبت 

  دادم.نمی

ماند. اگر شاد باشد، نیشش باز و ای شفاف میسوباکی برعکس من، چون آینه

شود. اهل شادی و تفریح و وقت در صورت غمگین بودن، نیشش بسته می

ها گذرانی با دیگران است. دختری مهربان و دلسوز؛ کسی که با حضورش دل

وب برای من!شود و در عین حال، یک دوست خشاد می  

  ی سوباکی خیره شدم.وقتی به در رسیدم، برگشته و به چهره

  فردا عصر برین پارک یا سینما. -

سپس در را باز کرده و از اتاق خارج شدم. قبل از خارج شدن، صدای مرسی 

ی سوم برسم. ها باال رفتم تا به طبقهگفتن سوباکی سمفونی گوشم شد. از پله

جایی که در این پرورشگاه بسیار دوستش داشتم؛ زیرا مقصدم کتابخانه بود؛ 

در سکوت نشستن و کتاب خواندن و وارد شدن به یک دنیای جدید، که در 

یافت، برایم آرامش بخش بود. غوطه ور ذهن نویسنده و خواننده تشکیل می
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شد زندگی یکنواخت خود را فراموش کنم. آهی شدن درون ماجرایی باعث می

ن به یک موسیقی که نه فراز دارد و فرود، خسته کننده کشیدم. گوش داد

 است، و زندگی من نیز دقیقا همینطور بود!

هایم را همگام با راهرویی باریک کردم. راه کتابخانه را ها، قدمبعد از اتمام پله

در پیش گرفتم، که چشمم به میتسوبا خورد. میتسوبا یک دختر ده ساله بود 

ش در اثر تصادف جان خود را باختند و میتسوبا به که سال قبل، پدر و مادر

اینجا آمد. موهای صورتی رنگش خرگوشی بسته شده و تاپ زرد رنگ و شلوار 

ای رنگش را در دادند. عروسک خرسی قهوهسیاهش، او را مانند زنبور جلوه می

د. وفتی که به نزدم رسید، روی زمین زانو آممی سمتم به داشت آغوش گرفته و

تا هم قد او شوم. دستانم را روی بازوهایش نشاندم. لبخندی به رویش زده زدم 

 و گفتم:

  ری؟میتسوبا کجا می -

  گشت، فکر کنم کارت داره.هینا سان، جیُوبا سان دنبالت می -
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، جدی، دقیق میازاوا جیوبا یعنی مدیر این پرورشگاه؛ زنی فوق العاده منظم

ی برای پیشرفت این پرورشگاه و برقراری ولی مهربان نسبت به ما. هر کار

داد و من که معنای این کارش را درک امنیت و رفاه در اینجا انجام می

کردم!نمی  

توانست با من داشته باشد؟ کنجکاو شده بودم که جیوبا سان چه کاری می

گیرد و حال، چه شده که خاطرم از ذهنش عبور بار سراغ مرا نمیسالی یک

  یق کشیده و میتسوبا را مخاطب خود قرار دادم.کرده؟ نفسی عم

  باشه عزیزم، تو برو. -

میتسوبا لبخندی بچه گانه به رویم پاشید و از کنارم رد شده و دوان دوان رفت. 

دانم چرا حس خوبی نسبت به دیدار با جیوبا سان نداشتم. بلند شدم. نمی

، که از ای بودنگرانیدانم شاید این حس بد، نشأت گرفته از حس ترس و نمی

خواهد به دیدن جیوبا سان داشتم. ترس و نگرانی به خاطر اینکه چه چیزی می

  من بگوید. با خود اندیشیدم که نکند خطایی از من سر زده و خود خبر ندارم؟
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هوفی کشیدم و دستانم را باال بردم. دستانم را پشت سرم قفل هم کرده و به 

  پوزخندی کنج لبم جاخوش کرد.ها گام برداشتم. سمت پله

  خوب بلدی همه چیز رو بزرگ نشون بدیا هینا! -

ای کردم.تک خنده  

آه! چه خنکه! -  

تر بود و عامل این خنکی، هوای داخل پرورشگاه نسبت به بیرون خنک

ی ساختمان بودند. در این اوقات گرم، کولرهای نصب شده در گوشه به گوشه

بردم، ولی به خاطر نقاشی کشیدن مجبور ه سر میاصوال در داخل پرورشگاه ب

توانستم نقاشی بکشم.بودم به حیاط بروم؛ چرا که در محیط باز بهتر می  

ی اول به ها در طبقهام با پلهداشتم، که سفر طوالنیهمینطور به جلو قدم بر می

روی اولین در موجود در پایان رسید. وارد راهروی سمت چپ شدم و روبه

درخشید. ی مدیریت میای رنگ که رویش کلمهایستادم. یک در قهوهراهرو 

در زده و بدون منتظر ماندن برای شنیدن بفرمایید، وارد شدم. وارد یک اتاق 
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نسبتا بزرگ شدم، که سمت راست اتاق، یک میز اداری و یک صندلی به رنگ 

رنگ  ای وجود داشت. کنار آن میز، یک میز غذاخوری دوازده نفره بهقهوه

ی شد. جلسهها استفاده میخورد؛ که صرفا برای جلسهسفید به چشم می

جیوبا سان با سرپرست هر طبقه، و بازرس هایی که برای کنترل وضع 

آمدند. گلدان روی میز را دوست داشتم. رنگ طالیی داشت و پرورشگاه می

روید( درونش، های فلوکس ) یک نوع گل صورتی رنگ که در ژاپن میگل

کردند. دیوار سمت چپ اتاق نیز سرتا ی لذت بخشی را در فضا پخش میرایحه

  ها بود.ی مشخصاتی بچهسر کمدی مملو از پرونده

کرد. موهای روی در ایستاده بود و مرا نگاه میی روبهجیوبا سان کنار پنجره

رسیدند. چشمان سبزش را از پشت عینک می هایششانه سیاهش تا

  مانم دوخت.ایش به چششیشه

  جیوبا سان با من کاری داشتین؟ -

گفت: و داد ی تایید حرفم تکانجیوبا سان سری به نشانه  
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 )پارت سوم( 

  ه کجا رسید؟بهینا کار تمیز کردن انباری  -

جا خوردم. چشمان پوکرم را به او دوختم. اینکه بخواهد راجع به تمیزکاری 

رد نشده بود. نفسی عمیق کشیدم  انباری با من حرف بزند، حتی از کنج ذهنم

دهد، گفتم:و چون سربازی که به فرمانده اش گزارش کار می  

کنه، به خاطر همین هم کائوری سان گفت امروز یکم احساس مریضی می -

  نتونستیم بریم انباری رو تمیز کنیم.

داد که این موضوع برایش اهمیت تفاوت نگاهم کرد. نگاهش نشان میجیوبا بی

د. با اینکه اولویت جیوبا برقراری رفاه در اینجاست، ولی خب زمانی که ندار

  شود.بحث اینگونه چیزها باشد، جیوبا ترسناک و جدی می

شه که کاری رو عقب بندازی. خودت جیوبا: خب که چی؟ هینا این دلیل نمی

برو اونجا رو تمیز کن. اگه دیدی تنهایی سختته، یکی دیگه رو هم با خودت 

  ببر.
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ابروانم دست به دست هم دادند و چینی وسطشان هویدا گشت. بدون هیچ 

حرفی، برگشته و از دستگیره ی در گرفتم. در همان حال، بدون اینکه نگاهم را 

 معطوف او بسازم، گفتم:

  دم.الزم نکرده، خودم تنهایی انجامش می -

 به را سرم و وایستاده در جلوی. شدم خارج اتاقش از  سپس در را گشوده و

 دست برایم راهرو انتهای در یک. کردم نگاه راهرو انتهای به. چرخاندم چپ

 که درحالی محکم، هاییقدم با. بود انباری در همان در این و دادمی تکان

 همه این. برداشتم قدم انباری آن سمت به بودند، شده مشت هایمدست

خدمتکار مسئول تمیزی اینجا هستند، آنگاه چرا باید تمیز کردن انباری بر 

خودمان باشیم، کافی است! درست  ی ما باشد؟! ما همین که مسئول اتاقعهده

است که با تمیز کردن انباری، نه خواهم مرد و نه دنیا به آخر خواهد رسید، ولی 

  کردند.ما واگذار میکردم که چنین کار سختی را چرا به باز درک نمی

با رسیدن به جلوی در انباری، هوفی کشیده و سعی کردم خود را آرام سازم. 

جارو و سطل آب کنار در را برداشته و با پایم در را باز کردم. وارد محیط 
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ترین نوری وجود نداشت هیچ، ی کور بود! کوچکقطهتاریکی شدم، که گویا ن

شد! دوباره با پایم در را بسته، و با رج میجا حتی تلفن نیز از دسترس خااین

آرنج دستم کلید برق کنار در را فشردم. چراغ زرد رنگ کوچکی انتهای انباری 

  روشن شد، که فقط امکان دید را فراهم کرد همین!

هوای اینجا به دلیل مورد استفاده قرار نگرفتن، سرد بود. نگاهم را در اطراف 

کائوری سان که دختری یک سال بزرگتر از من  چرخاندم. دو روز پیش، همراه

های های اضافه، پارچهبود، سمت راست انباری را مرتب کرده و تمام چوب

کهنه و دو سه عدد مبل اضافه را به شکل منظمی چیده بودیم. حال مانده بود 

ای که روی های زبالهسمت چپ انباری، که حاوی چند عدد صندلی، کیسه

ی کتاب، ی پخش و پال و یک قفسههای کهنهد، عروسکزمین پهن شده بودن

  هایش روی زمین ریخته شده بودند.که کتاب

 آهی کشیدم و با خود زمزمه کردم:

  دست به کار شو هینا، قراره فعال اینجا وقت بگذرونی. -



www.taakroman.ir  

 

  

 
18 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

های پشت در پایین رفتم و راهم را به سمت چپ انباری خم کردم. سطل از پله

های زباله. یکی مین گذاشتم. شروع کردم به جمع کردن کیسهو جارو را روی ز

ها را برداشته و ای گذاشتم. یکی از آن کیسهها را جمع کردم و گوشهیکی آن

  ها را در پیش گرفتم.کار جمع کردن عروسک

شد. ماندم، سرمای محیطش تاثیر گذارتر میهرچقدر بیشتر در آن انباری می

م، سرمایش را چنان حس نکردم ولی حال، گویا پنکه اوایل که وارد انباری شد

ای در اطراف مدام درحال تولید سرما و پخش باد است! سعی کردم کارم را 

تر انجام دهم و زودتر از اینجا بیرون روم. بعد از مدت کوتاهی که کار سریع

ها مانند ها رفتم. کتابها به پایان رسید، به سمت کتابجمع کردن عروسک

  ی بر روی هم انباشته شده بودند. هوفی کشیدم.اتپه

ها زمان بر خواهد بود. درحالی که کالفه بودم و سعی کار جمع کردن این کتاب

داشتم حواسم را به کارم بدهم، خم شدم و سه کتاب برداشتم. به نوبت شروع 

  ها.کردم به چیدن کتاب
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فسه، کار چیدن با برداشتن آخرین کتاب از روی زمین و گذاشتنش درون ق

ای بودند، که از های کهنه و پاره شدهها کتابها به پایان رسید. اینکتاب

فرستادند.کتابخانه به اینجا می  

ها بروم، که چشمم به قالیچه ی روی زمین خورد. برگشتم تا به سراغ صندلی

 ها به دلیل انباشته شدن روی هم، قالیچه را زیر خود پنهان ساخته بودند.کتاب

به خاطر نور کم انباری، قادر به تشخیص رنگ و طرحش نبودم. قالیچه را 

برداشتم تا آن را تکان دهم و گرد و خاکش را از رویش برانم، که متوجه یک 

ی چوبی متوسط با دستگیره ای فلزی روی زمین شدم! چشمانم گرد دریچه

ما ندیدیم؟ کرد؟ یعنی قبال هم وجود داشته وشدند. چنین چیزی اینجا چه می  

 زانوانم روی. است موجود چیزی چه دریچه این زیر در بدانم کنجکاو شدم

 باال را آن و کرده لمس را دریچه سرد ی دستگیره انگشتانم با. نشستم

 مشاهده آن زیر در خاکی سراشیبی یک چشمانم. شد باز دریچه که کشیدم،

توانم انتهای آن ب بلکه تا گذاشتم، زمین روی را سرم و شده خم. کردند



www.taakroman.ir  

 

  

 
20 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

سراشیبی را مشاهده کنم، ولی چیزی ندیدم. تاریکی مطلق بود! هوفی 

  کشیدم.

  !نیست است؟ مهم مگر باشد، خواهدمی اصال به من چه؟ هر چه

که به عقب بلنده شده بود، خم شدم.  با تکیه بر این فکر، به سمت در دریچه

، که ناگهان...برسانم دستگیره به را دستم که بودم این در تالش  

  (چهار ) پارت

های وارد شده ناگهان زانویم روی زمین لغزید و تنها چیزی که فهمیدم، ضربه

هایم که ناشی از درد ی آه و نالهبه جسمم و سقوطم درون تاریکی شد! صدا

دانستم به کجا شکستند. نمیبرخورد با زمین بودند، سکوت درون انباری را می

دانستم که داشتم از شود، فقط میسراشیبی کی تمام میروم و این می

هایم را باال خوردم. دستسراشیبی پشت آن دریچه، با شتاب به پایین سر می

  گرفته و به تاریکی پیش رویم خیره شده بودم.
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ناگهان به روی زمین پرت شدم و فهمیدم که سراشیبی تمام شده. محیط 

در کجا حضور دارم، ولی از بوی خاک نم  دانستم کههمچنان تاریک بود و نمی

ام. اما رقصید، فهمیدم در یک محیط خاکی واقع شدهای که در فضا میخورده

  ؟ اینجا کجاست؟ بخشی از انباری؟ زیرزمین پرورشگاه؟ کجا؟کجا

 اینکه با. دادم تکان دستانم با را از روی زمین بلند شدم و دامن و پیراهنم

  ه کلی گرد و خاک رویشان نشسته.ک بودم مطمئن ولی دیدم،نمی

 هوفی کشیدم و گفتم:

  االن باید چی کار کنم؟ -

به عقب برگشتم و سعی کردم از آن سراشیبی به باال بروم، ولی مگر با این 

شد چیزی دید و یا کاری انجام داد؟تاریکی می  

  .است تاریک جا همه شوم نگاهم را در اطراف چرخاندم تا مطمئن

ای هوای محیط سردتر از هوای انباری بود و به نوعی، جو سنگین و مرده

داشت! اینجا قدری سرد بود که دست بر بازوانم نهاده و با مالش دادنشان، 
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هاست اینجا هوا رد و بدل ود گویا سالسعی در گرم کردن خود کردم. طوری ب

  نشده، و هوا ثابت مانده!

تن. تاریکی حکم دیدن را به چشمانم صادر همینطور شروع کردم به قدم برداش

توانستند به زمین نهاده شوند، راه رفتم؛ کرد؛ لذا تا هر کجا که پاهایم مینمی

بلکه به نوری و یا به جایی برسم. این سرما و تاریکی کالفه ام کرده بودند. 

کردند. چقدر باید راه بروم؟ ی ذهنم برخورد میها مانند توپ به دروازهسوال

  ام؟اصال تا کنون چقدر پیش رفته

های بدنم را احاطه کرده بود. با دلشوره ی عجیبی داشتم. ترس تک تک سلول

اینکه چیزی معلوم نشده و اتفاق بدی رخ نداده، ولی باز این تاریکی و این 

  کرد.ناکجا آباد، مرا وحشت زده می

شدند، که می های آرامم به خاطر سکوت مطلق، چنان بلند شنیدهصدای نفس

کردم. حس شومی داشتم. اگر بچه بودم، حتی از نفس کشیدن نیز اجتناب می

شد؛ چون این فضا اشک ریزان بود، یا گرفت، که به ناحق نمیام میقطعا گریه

  دانم.ام، نمیشاید هم من دوباره بزرگش کرده
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بخندی بر پس از چند گام دیگر، نور قرمز رنگی در تیر رس نگاهم قرار گرفت. ل

لبانم چیره شد. باالخره روشنایی را دیدم! شاید بتوانم از این مکان عجیب 

تر شدم، نور پررنگتر میبیرون بروم. به سمت نور دویدم. هرچه نزدیک

شد. وقتی کامال در کنار آن نور واقع شدم، فهمیدم نوری که به اطراف می

دانم چیست. آن یتابد، نور یک شیء است؛ یک شیء عجیب که حتی نممی

شیء به دیوار خاکی چسبیده و درون خاک فرو رفته بود. از ظاهرش معلوم 

توان به راحتی آن را بیرون آورد. است که فرو رفتگی اش عمیق بوده و نمی

ماند. نورش خیره کننده و یک سنگ قرمز شفاف بود، که چون کریستال می

بودند. این سنگ چیست؟  اش حیرت بر انگیز بود. چشمانم گرد شدهزیبایی

کند؟ یعنی این جایی که من هم اکنون اینجا، در این پرورشگاه چه کار می

تواند یک معدن سنگ یا چنین چیزی زیر پرورشگاه باشد؟ لبخند هستم، می

شود!کوچکی کنج لبم جا خوش کرد. اگر اینگونه باشد که خیلی خوب می  

لمسش کنم، که برق قرمز آرام آرام به سمت سنگ دست بردم و خواستم 

ام حبس شد. برق به کف دستم رنگی از درون سنگ بیرون آمد. نفس در سینه
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سوزید که گویا دستم را چسبیده و سوزش شدیدی بر جای گذاشت. چنان می

  ام.های آتش بردهبه درون شعله

 رحمانه موهایم را به بازی گرفت. باد؟! بادباد شدیدی شروع کرد به وزیدن و بی

  کند؟ یعنی در یک محیط باز هستم؟اینجا چه می

  دردی که درون دستم پدید آمد، توجهم را جلب کرد.

زدم و تپش قلبم صدای فریادم از روی درد، درون محیط اکو شد. نفس نفس می

ام را دارد. صدای تپشش ی سینهچنان بود که گویا قصد سوراخ کردن قفسه

ام در هم فرو ابروانم را زینت داده و چهرهرسید! اخمی حتی به گوشم نیز می

دستم،  شد. کم کم به حس سوزشام سرازیر میرفته بود. عرق از روی پیشانی

  دهد نیز، افزوده شد.حس اینکه کسی دارد دستم را فشار می

سرم را باال گرفتم. چشمانم بسته شدند، زیرا توان باز نگه داشتنشان را 

  کردم.اله مینداشتم. ما بین فریادم، ن
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های غال کرده! در ماهیچهی دستم را اِشآخر جالب این است که درد فقط ناحیه

شدن داشتم. دست دیگرم را بر روی مچ دست مذکور دستم حس منقبض 

شد! گذاشته و کشیدم، تا بلکه اتصال این نور لعنتی کنده شود، اما نمی

و از شر این نور خالص  دانستم چه کار کنم. چطور باید نجات پیدا کردهنمی

  شوم؟

تر پایان یابد.آرزو کردم که این اتفاق هر چه سریع  

آخرین فریادی که زدم، برابر بود با درخشش بیشتر سنگ. به قدری درخشید 

و نورش بیشتر شد که جز نور قرمز آن سنگ، چیز دیگری و یا رنگ دیگری در 

مطلق فرمانروا شد! یک آن ی دیدم قرار نداشت. همان لحظه باز تاریکی زاویه

دانم این یک توهم بود، یا واقعیت!ام، اما نمیحس کردم در هوا معلق شده  

  نج()پارت پ

زمانی که روشنایی مرا در آغوش گرفت، چشمانم باز شدند. نفس عمیقی 

کشیدم و با دستم چشمانم را مالیدم. سپس بلند شده و نشستم. احساس 



www.taakroman.ir  

 

  

 
26 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

دانستم. به اطرافم کرده بود، که علتش را نمیکرختی دست راستم را محاصره 

  نگاه کردم.

درون اتاق بودم؛ اتاق خودمان در پرورشگاه. نگاهم به سمت ساعت روی دیوار 

گ بودم و از دادند. گیج و منها ساعت هشت شب را نشان میسر خورد. عقربه

  ام نهادم.کردم. دستم را بر روی پیشانیطرف ذهنم پیامی دریافت نمی

 زمزمه کردم:

  چقدر زود ساعت هشت شد! آخرین بار که ساعت چهار بعد از ظهر بود. -

ی آخرین بار، خاطرات برایم تداعی شدند. از اتاق ی کلمههمان لحظه با زمزمه

ی روی جیوبا سان بیرون آمده و به انباری رفتم. تمیزکاری انباری و آن دریچه

  زمین! سپس آن تاریکی و آن سنگ!

ناخودآگاه نگاهم را به کف دستم دوختم. هیچ تغییری ایجاد نشده بود؛ نه زخم 

  و نه کبودی! فقط کمی کرختی داشت.
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ام حبس شد. آنجا کجا بود؟ یا آن سنگ؟ آن سنگ چه بود؟ آن نفس در سینه

اش و در نهایت برقی که از شکاف وسطش خارج شد، برای چه نور خیره کننده

  بودند؟

ی آنان خوابی بیش نیستند؟ ن اتفاقات حقیقت دارند؟ یا اینکه همهاصال آیا ای

ای دیگر، در اتاق ای باید در انباری و لحظهاگر خواب نیستند، پس چرا لحظه

روی تختم باشم؟ مگر ممکن است؟ مطمئنم همه چیز یک خواب بوده. شاید 

ام. پس را دیده ام و این کابوسبعد از تمیزکاری انباری، به اتاق آمده و خوابیده

  آورم؟ شاید چون خسته بودم.چرا به یاد نمی

هایم را با سردرگمی باال انداختم و از روی تخت پایین رفتم. خسته تر از شانه

داد که بیخیال آن بودم که به این اتفاق فکر کنم. ذهنم خالی بود و ترجیح می

قلبم وجود داشت و  ای بابت این اتفاق، دروناین قضیه شود. هر چند که دلهره

  کرد.اذیتم می

ی اول رفتم. کارکنان پرورشگاه ها، آرام آرام به طبقهاز اتاق خارج شدم و از پله

رفتند. پس وقت شام است. من ظرف غذا به دست، به سمت اتاق غذاخوری می
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فتم. وارد اتاق که نگویم، سالن بزرگی شدم نیز ما بین آنان به اتاق غذاخوری ر

پانزده و یا بیشتر، میز غذاخوری دوازده نفره در آن، به طور منظم  که نزدیک

اند. دو عدد از این میز غذاخوری ها مختص کارکنان و مدیر و چیده شده

سرپرستان بود، ما بقی برای ما. دیوارهای سالن رنگ نسکافه ای و میزها رنگ 

  دادند.ای داشتند؛ اینطور شده بود که محیط یک کافه را جلوه میقهوه

چشم چرخانده و سوباکی را پشت یکی از میزها دیدم. به سمتش رفتم. ساکت 

اش گذاشته و با دست دیگرش چنگال را بازی نشسته، دستش را زیر چانه

 گرفته بود.

  آمد.ی پیچیده در سالن، برای منی که گیج خواب بودم، آزار دهنده میهمهمه

ش نشستم. سوباکی با دیدنم صندلی کنار سوباکی را عقب کشیدم و کنار

اش، برداشته و دور گردنم حلقه کرد. چشمانش برق زد. دستش را از زیر چانه

  اش، خنده به لبم آورد.صدای بچه گانه

  هینا سان! کجا بودی؟ حوصلم سر رفته بود. -
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  خواب بودم. -

  از بس خوابالویی! -

، گفتم:خندیدممتعجب نگاهش کردم. درحالی که از روی تعجب می  

ری و با کلی صدا زدن، بازم بیدار این تویی که به خواب زمستونی می -

  شی!نمی

سوباکی پوکر شد و نگاهش را از من گرفت. به جلو نگاه کرد و باز دستش را زیر 

  اش گذاشت.چانه

  حاال الزم نیست تو هم بکوبی تو روم. خب چی کار کنم خوابم سنگینه. -

آرایش کرد. قاشق و چنگالم را سر جایشان مرتب کردم، ای لبانم را تک خنده

 در این حین خیلی جدی گفتم:

  آره خرس خوابالوی خودمی. -
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ی سوباکی را که از بدون نگاه کردن به سوباکی، توانستم چشمان گرد شده

روی ذوق و شوق بود، همچنین نیش بازش را تصور کنم. چندی نگذشت که 

و مرا در آغوش گرفت. از این آغوش های ناگهانی  سوباکی خود را رویم انداخته

چسباند که گویا بیست آمد. مخصوصا خود را طوری به من میسوباکی بدم می

کردم با دست او را به عقب برانم، سال است مرا ندیده! درحالی که سعی می

 گفتم:

  سوباکی چان ولم کن. -

ن نزدمان آمد و بشقاب سوباکی از من فاصله گرفت. همان لحظه یکی از کارکنا

من و سوباکی را جلویمان گذاشت. به بشقاب حاوی رامِن نگاه کردم. بخار بلند 

رقصید. چنگال را از روی میز برداشته و دور شده از غذا با ظرافت در هوا می

های غرق شده در سوپ ماهی پیچیدم. چنگال را نزد دهانم آورده و نودل نودل

م تندش درون دهانم پیچید. آرنج خود را بر روی را درون دهانم گذاشتم. طع

  میز نهادم و مشغول خوردن غذایم شدم.
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ها را در پیش پس از غذا، با سوباکی از سالن غذاخوری خارج شده و راه پله

گفت و من برای نشکستن دلش، به اجبار و سره سخن میگرفتیم. سوباکی یک

  دادم.هایش گوش میحوصلگی به حرفبا بی

ها، سوباکی نگاهم کرد و گفت:درحال باال رفتن از پله  

؟ قرار بود مثال بهم یاد بدی نظرت چیه فردا تو حیاط یکم بسکتبال کار کنیم -

  ولی آموزشت نصفه موند.

  ها باشه. -

خواهد بزند اش را طوری که نشان دهد، حرفی که میسوباکی انگشت اشاره

  ای مهم است، باال آورد.نکته

قط صبح کار کنیم؛ چون باید برم حموم و بعدش به خودم برسم و اینا، تا ف -

  عصر با میزوکی سان بریم بیرون.

بعد دستش را جلوی صورتش قفل هم کرد. لبخندی رویایی زده و طوری که 

 مشخص بود در حال خیال پردازی است، گفت:
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  وای هینا سان! دل تو دلم نیست برای فردا. -

   انداختم.بیخیال شانه باال

  طبیعیه. -

 های وراجی نیست الزم دیگر که کردم شکر را خدا اتاق، در با رسیدن به جلوی

 هم که دیگر دختر دو. رفتم داخل به و گشوده را اتاق در. دهم گوش را سوباکی

 آنان به توجهی. کردندمی صبحت هم با و ایستاده پنجره جلوی بودند، اتاقیمان

  .انداختم تختم روی را خود و نکرده

ام، ولی دست ام! با اینکه تازه از خواب بیداره شدهدانم چرا عجیب خستهنمی

حال و ذهنم همچنان خالی بود. دلم فقط یک خواب خودم نبود. بدنم بی

  خواست.می

 نکشید طولی. شدم پذیرا را تاریکی و بستم روشنایی چشمانم را به روی

که متعلق به خودم  جهانی شدم؛ رویاها جهان وارد و شدند گرم چشمانم که

. بود  
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  (شش )پارت

  دانای کل #

آنگاه که درخشید، شب ترس شروع شد! چنته ای که در دست داشت را به 

  اش را کسی دیگر باید بپردازد!بازی گرفت و افسوس، که تاوان بازی

گیرد. حال وقت شود و تاریکی قلبش را فرا میی چشمانش میخون پرده

یک پایان است! شروع  

ساعت از نیمه شب گذشته و تمامی ساختمان پرورشگاه درون امواج تاریکی 

رسید. هالل ماه وت در جای جایِ ساختمان به گوش میغرق شده بود. سک

ی شیطانی یک هیوال، در کنج آسمان نشسته و به اهالی شهر چون خنده

آیا واقعا دلنشین آمد، اما زد. هوای بهاری برای همه دلنشین میچشمک می

تواند هوایی سرد و خوفناک ی این هوای بهاری، نمیاست؟ در پشت صحنه

  نهفته باشد؟ هوایی که لرزه بر تن آدمی بیندازد؟



www.taakroman.ir  

 

  

 
34 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

بردند، اما یک نفر بیدار بود! پاهای برهنه اش را همه در خوابی عمیق به سر می

رفته و آن را رقصید! به سمت در کشید و با ریتم باد میبر روی زمین می

گشود. صدای جیر جیر در طنین انداز محیط شد. قدم به بیرون گذاشت. 

دوید ای میگذاشت. چون بچههایش را به نمایش میلبخند شیطانی اش دندان

شد صدای برخورد پاهایش با زمین، چنان پرید! سکوت مطلق موجب میو می

  ت.بلند باشد، که گمان برود کسی در حال انجام کاری اس

 کلمات با صدای نازکی از لبانش جاری شدند.

  شب، تاریکی، ماه! چاقو، خون، زخم! درد، فریاد، گریه! -

ی پرورشگاه بردند. تنهایی تر شد. پاهایش او را تا آشپزخانهلبخندش عمیق

  تابید.باز بودن پنجره، نور تیر برق سرِ خیابان به داخل می دلیل جایی که به

درجه به چپ خم کرد. چشمانش محو نور بودند. لحن صدایش سرش را نود 

  کرد.خشک و سرد بود و طوفانی را دل ایجاد می

  کنه! نور باید از بین بره!اذیت می -



www.taakroman.ir  

 

  

 
35 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

چشمانش ریز شدند. اخمی کرد و به سمت چاقوی روی میز رفت؛ چاقوی بزرگ 

با لبش در ی تیز آن را زد. چاقو را به دست گرفت و لبهو تیزی که برق می

  داد! حس کشتن!تماس قرار داد. سرد و لذت بخش بود! حس مرگ می

ای از آن روی سرازیر شد. قطرهبا چاقو در لب خود شکافی ایجاد کرد. خون 

زمین ریخت، ولی ای کاش همین یک قطره بود. ای کاش با قطرات دیگر زمین 

  ریخت.کرد! آن مایع قرمز را نمیرا خونین نمی

نش خون نقش بسته روی چاقو را لیسید. چشمانش را بست و سرش را باال با زبا

  .کرد شیرین را کامش که آمد خوش مزاجش به آنچنان خون گس  گرفت. طعم

سرش بدون اینکه جسمش بچرخد، سیصد و شصت درجه به عقب چرخید! 

نگاهش خیره به در آشپزخانه بود. در همان حالت که سرش به عقب و جسمش 

جلو بود، به عقب قدم برداشت و به در نزدیک شد. از آشپزخانه خارج روبه 

  شده و در راهروهای باریک چرخید.

  گشت؟ طعمه؟! شاید آره!دنبال چه می
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رفت، که ناگهان صدایی سبب داشت و به عقب میتند تند قدم بر می

ایستادنش شد. سرش را چرخاند و به حالت عادی برگشت. یک صدای در، یک 

ی یک دختر بچه!ی رد پا و یک صدای زمزمه! زمزمهصدا  

برمت بازی ناز نکن. بریم بیرون عروسک من، عروسک من قهر نکن. می -

  بگردیم، کاری که هیچ وقت نکردیم.

ها، شعری که خود ساخته بود را خبر از خطر پنهان شده در سایهدخترک، بی

دانست چه ترسد، اما اگر میداد نمیزد که نشان میکرد. لبخندی میزمزمه می

شد! شعر ای تلخ میچیزی نظاره گر اوست، آن لبخند شیرینش تبدیل به گریه

  شد.بچه گانه اش تبدیل به دعای مرگ می

کرد. پشت دیوار مخفی شده و به دختر بچه ی زیبایی ایجاد میصدایش نغمه

، مانند ی با نمکشچشم دوخته بود. آن دختر با آن موهای صورتی و چهره

ماند؛ حتی اسمش نیز زیبا بود؛ میتسوبا! یعنی مانند ماه! آری عروسک می

  اش است.گناه که هنوز اول راه زندگیاولین قربانی میتسوبا بود! دختری بی
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ای باز نبود! صدای جیر جیر باز باد سردی وزید، آن هم زمانی که هیچ پنجره

  اش اکو شد!خنده شدن درها میتسوبا را ترساند. خندید و صدای

میتسوبا آب دهانش را قورت داد و آرام و ترسیده سرش را سمت صدا 

  چرخاند.

  کی اونجاست؟ -

  .شد حبس میتسوبا یسینه در نفس تق تق صدای شنیدن با 

  کسی اونجاست؟ -

لرزید و دستانش مشت شده بودند. میتسوبا چند قدم به جلو صدایش می

  برداشت.

  بیا، بیا! -

رفت. ماند. میتسوبا همچنان به جلو میصدایش نازک و چون زمزمه می

 باز حرکت از قدم چند از پس میتسوبا. بودند کرده عرق و لرزیدندمی دستانش

. ..که بود آنگاه و ایستاد  
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  ) پارت هفت(

آنگاه بود که یک چاقو از دل تاریکی بیرون آمد و به سویش پرت شد. سرعت 

بود که میتسوبا نتوانست واکنشی نشان دهد و چاقو به چاقو آنچنان زیاد 

  چشمش برخورد کرد.

انداخت. صدای دادش در ی میتسوبا طوفان به دل آدمی میصدای فریاد و گریه

ی پرورشگاه پیچید و آن ساختمان غرق شده در تاریکی را گوشه به گوشه

  لرزاند.

مش چون رودی به سمت میتسوبا گام برداشت. میتسوبا که خون از چش

ی فرد مقابلش چشم دوخت. نفس شد، با چشم دیگرش به چهرهسرازیر می

  لرزیدند.زد و دستانش مینفس می

به میتسوبا نزدیک شد و چاقو را محکم از چشمش بیرون کشید. همراه با 

چاقو، تیله ی سیاه رنگ چشم میتسوبا از جای خود خداحافظی کرده و به نوک 

  تیز چاقو ملحق شد!

ی چشم موجود در نوک چاقو نگریست. تیله ای که دیگر با خنده به تیله

نایی نداشت. چند لحظه به تیله ی آغشته به خون و یک مایع لزج و توانایی بی
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های خونی نازکی که چون تار عنکبوت، بخش ره شد. آن رگرنگ، خیبی

  سفیدی تیله را احاطه کرده بودند، حالش را به هم زدند.

ی غرق در اشک تیله گرفته و سرش را خم کرد. نگاهش را به چهرهچشم از 

ی آن دخترک  میتسوبا دوخت. ترس و ترس و ترس! تنها چیزی که در چهره

زد، همین بود. خونِ روی صورت میتسوبا برایش هیجان انگیز معصوم فریاد می

  بود.

اما اش حبس کرد و برگشت. در جهت مخالف دوید، میتسوبا نفس در سینه

هنوز آنچنان دور نشده بود، که دستی از پشت به موهای دخترک کوچک 

چنگ انداخت. او را سمت خود کشید، که باز صدای جیغ میتسوبا دل آسمان 

  را خراش داد.

برد! او دیگر که بود؟ چه موجود خبیثی بود که اما او از صدای جیغش لذت می

  برد؟از کشتن یک بچه لذت می

چاقو را تکان داد که تیله ی چشم درآمده و چون توپی روی زمین غلتید. با 

چاقو آن موهای صورتی رنگ همچون پر را برید. موها را در دستش گرفته و 

شکست؛ نشکستن در برابر ی میتسوبا دل هر کسی را میخندید. صدای گریه
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  خواست که قاتل داشت!دختر، دل سنگ میی این گریه

  شن.گذره! اما اگه عجله نکنم همه بیدار می: چه خوش میزمزمه کرد

این را گفت و دستش را باال گرفت. حال وقتش بود! وقت بازی! وقت آشکار 

  کردن تاریکی!

چاقو را پایین آورد و با پوست میتسوبا در تماس قرار داد. یک ضربه و سر 

را از ریشه قطع  اشهایش خاتمه داد و درخت زندگیمیتسوبا را برید. به نفس

ی روزگار، برای همیشه کرد. پاک کنی به دست گرفته و آن دخترک را از صفحه

  پاک کرد.

بعد از کشتن او، لبخند کوچکی زد. به آرامی بلند شد. موهای صورتی رنگ از 

دستش بر روی زمین رها شدند. زمینی که حال آغشته به خون یک بچه بود؛ 

اید اکنون بتواند نزد پدر و مادر خود باشد، ولی ی بدون پدر و مادر! شیک بچه

توانست یک قتل را شد! هیچ چیزی نمیاین دلیل برای توجیه چنین کاری نمی

  توجیه کند.

  در جهت مخالف راه رفت و چند قدم از جسد میتسوبا فاصله گرفت.

 با صدای نازکی زمزمه کرد:
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کنند، ها حکومت میسایهکند! آنگاه که خندد، خورشید گریه میماه می -

 برگزیدگان باید دیگر نفس نکشند!

در پس این حرف برگشت و به جسم رها شده روی زمین نگریست. تک 

بود که هر کسی ای ای آرام و نازک، چون یک بچه کرد. صدایش به گونهخنده

های آرام پا در دل کرد او یک قاتل است! برگشت و با قدمشنید، باور نمیمی

  ها پناه برد!شب گذاشت و به آغوش سایه تاریکی

حال چیزی که بر جای مانده، یک زمین نقاشی شده با رنگ قرمز، یک جسد و 

روند.ها پایین آمده و نزد جسد میتسوبا میمردمانی است که هراسان از پله  

های کم سن و سال را با کمک آید و بچهمدیر پرورشگاه؛ جیوبا سان، می

ی کند. بزرگترها با ناباوری به سر قطع شدهشان هدایت میسرپرستان به اتاق

ها در سینه حبس و اشک در چشمان جمع شوند. نفسمیتسوبا خیره می

  شود؛ گویا هماهنگ سازی انجام شده است!می

ها مملو از سواالت شده بود و همگی سعی در آرام کردن یکدیگر داشتند. ذهن

د که این اتفاق چگونه افتاد؟! چگونه شد که اندیشیدر این میان، جیوبا سان می

؟! ای به قتل رسیدبچه  
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 )پارت هشت(

هینا #  

شد، حال ها کمرش خم میسالن غذاخوری که همیشه در زیر همهمه های بچه

ی هر کسی غرق سکوت وحشتناکی شده است و این اصال خوب نیست. چهره

هیچ کس مرگ میتسوبا کنم، پوشیده از غم و ناباوری است. هنوز که نگاه می

چان را باور ندارد و این رویداد، قادر به جا شدن در ذهنمان نیست. ده ساعت 

ها ای از بچهگذرد و حال ساعت نه صبح است. همراه با عدهاز روی مرگ او می

ایم، ولی گویا کسی اشتهای در سالن غذاخوری برای صبحانه خوردن جمع شده

کردند و برخی چون سوباکی فقط به ی میخوردن ندارد؛ برخی با غذا باز

  بشقاب غذا خیره شده بودند.

ی حساس و لطیفی دارد، این واقعه برایش سوباکی به عنوان کسی که روحیه

بسیار غم انگیز است. تا حاال او را به این اندازه ساکت و آرام ندیده بودم. 

زند، حرف نمیخندد و همیشه اهل حرف زدن و خندیدن بود، حال نه تنها نمی

  هاست که بر روی بشقاب جلویش زوم کرده!بلکه دقیقه

هوفی کشیدم. از این وضعیت خسته شدم. فضا جو سنگینی را بر دوش 
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صندلی  کرد. دست سوباکی را گرفته و از رویکشید و انرژی منفی صادر میمی

م. جلوی بلند شدم. او را نیز به دنبال خود بلند کردم و به بیرون از سالن کشید

  در ایستاده و چشم به چشمان ناباورش دوختم.

خوای زانوی غم بغل بگیری؟ ها؟آهای سوباکی چان، تا کی می -  

لحن صدایم دستوری و شاید اندکی تند بود، ولی مهم نیست! از این زانوی غم 

  آید.بغل گرفتنشان بدم می

و شاید با  سوباکی متعجب نگاهم کرد. معلوم است که از حرفم تعجب کرده

کند که منظورم از این حرف چیست. سوباکی پس از چند لحظه خود فکر می

  نگاه کردن به من، سرش را پایین انداخت.

  خندن؟میگی چی کار کنم بخندم؟ بعد از مرگ یه نفر می -

ام لحن صدایش برایم بغض دار و زننده به نظر رسید. نفس حبس شده در سینه

هایش چند قدم به او نزدیک شدم. دستانم را بر روی شانهرا آرام بیرون دادم و 

  نهادم و سعی کردم موقع حرف زدن، لحنم آرام و متقاعد کننده باشد.

دونم ناراحتی، منم ناراحتم، همه ناراحتیم. ولی ببین ما سوباکی چان می -

بزرگتریم؛ من که شونزده سالمه تو هم پونزده، فرق چندانی نداریم. پس به 
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های تر. دوستهای کوچیکزانوی غم بغل گرفتن باید بریم کمک بچهجای 

ن باشه تا میتسوبا االن همشون ناراحتن. بهتر نیست یکی از ماها پیششو

  سرپرستان؟

سوباکی نفس عمیقی کشید و چند لحظه سکوت پیشه کرد. احتماال دارد به 

باال آورد و قفل اش را کند. چند لحظه بعد نگاه با اراده و جدیحرفم فکر می

  نگاهم کرد.

  حق با توئه هینا سان. باشه، بیا بریم پیششون. -

ی دوم را که دوستان میتسوبا لبخندی زدم و دستش را گرفتم. با هم راه طبقه

 آنجا بودند، در پیش گرفتیم. در راه پرسیدم:

به سوباکی چان، جیوبا سان گفته بود برای فهمیدن اینکه چه اتفاقی افتاده،  -

  کنه. فهمیدی سرانجام این کار چی شد؟ها نگاه میدوربین

ای از کار افتاده بودن. بعد از نیمه شب رو که ها به طور غیر منتظرهدوربین -

دن.هاشون بخوابن، نشون نمیهمه رفتن اتاق  

ها از کار شود دوربینشود؟! میهایم از میزان تعجب گرد شدند. مگر میچشم
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ها را غیر فعال کرده باشد. البته اگر قاتلی نکه قاتل دوربینبیفتند؟ مگر ای

وجود داشته باشد؛ که احتمال بودنش نود و هشت درصد است. هیچ چیز 

ی میتسوبا را توجیه کند! یا چشم درآمده و موهای تواند سر قطع شدهنمی

اش را! این قطعا یک قتل است، اما چه کسی با آن دختر بچه دشمنی کنده شده

  اشته که خواسته او را بکشد؟ اصال چگونه وارد پرورشگاه شده؟د

پله درحال گذر از کنار  نفسی عمیق کشیدم. سرم را به پایین افکندم. در راه

  ها به گوشم خورد.چند نفر بودیم، که صدای یکی از آن

ها از کار بیفتن. این یه قتل ساده نیست، قضیه البد دلیلی نداره دوربین -

  بوده. بزرگتر

اش با لحنی جدی گفت:دختر کناری  

  ولی چه کسی به قصد کشت یه دختر بچه میاد به پرورشگاه؟ ها؟ -

هوفی کشیدم. این اتفاق همه را تحت تاثیر قرار داده و ذهن همه را از آنِ خود 

ها هم همین گونه خواهد بود. معلوم نیست میتسوبا چان به چه ساخته؛ تا مدت

  صال قاتل کیست؟دلیل کشته شد؟ ا
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فشار خفیفی در دستم حس کردم و وقتی سرم را چرخاندم، دیدم سوباکی 

رورشگاه همچنان تر از قبل دستم را گرفته. جو سنگین و غم انگیز پمحکم

ی شادی ی دل همه را زده بود و هیچ کس حوصلهادامه داشت. غم درِ خانه

  کردن نداشت.

ساعت پیش مال میتسوبا نیز بود، رسیدیم؛ وقتی با سوباکی به اتاقی که تا ده 

  جلوی در ایستادیم.

به سوباکی نگاه کردم. از رفتن به داخل اتاق و دیدن جای خالی میتسوبا تردید 

  داشت.

  پرسیدم: حاضری بریم داخل؟

  ای به در وارد کردم و با هم وارد شدیم.سوباکی سری تکان داد. ضربه

 ) پارت نه(

ی متوسط، که چهار تخت وارد اتاقی مشابه اتاق خودمان شدیم. اتاقی با اندازه

ی آن را به خودشان اختصاص داده ی صورتی رنگ، قسمت عمدهنفرهتک

بودند. در انتهای این اتاق، بر خالف اتاق ما، کمد دیواری جایگزین پنجره و یک 

پنجره بود و توسط  در حمام و سرویس در کنار کمد قرار داشت. اینجا فاقد
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  شد.دیوارهای سفید رنگ، محاصره می

پا بر روی فرش نرم و لطیف سفید رنگ، که برای زمین نقش لباس را بازی 

کرد، گذاشتم. نزد سه دختر دیگر که هم اتاقی میتسوبا بودند و روی یک می

کردند، رفتم. سوباکی نیز به تخت، کنار هم نشسته و با کائوری صحبت می

ها زانو زده بود، ایستادم.م آمد. کنار کائوری که در مقابل بچهدنبال  

کائوری سرش را چرخاند و چشمان همرنگ عسلش را در چشمانم دوخت. 

 لبخندی چاشنی صورتش کرده و گفت:

کنین؟سالم، اینجا چی کار می -  

ها باشیم، تو چی؟سوباکی: اومدیم یکم پیش بچه  

مقابل چشمانش کنار زد و با همان لبخند کائوری موهای بلند بلوندش را از 

 مذکور گفت:

شه اگه این دخترها تنها بمونن.فکر کردم بد می -  

ی کمک به دیگران با شناختی که از کائوری داشتم، او همیشه مهربان و آماده

بود. البته بماند که در عین حال خیلی باهوش بود. برای اهدافش سخت تالش 

ازک و حساسی داشت و گاهی اوقات در برابر کرد، اما او هم قلب نمی
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خاست و اراده و شجاعتش شد. با این حال دوباره برمیاحساساتش تسلیم می

  کرد.را جمع می

 یکی از دخترها، درحالی که چشمان سبزش را با نگرانی به ما دوخته بود، گفت:

کائوری سان میگه میتسوبا رفته یه جای خوب و دیگه نمیاد، درسته؟ -  

لحن صدایش معصوم و ناراحت بود. نگاهی به او انداختم و همچنان سکوت 

کردم. سوباکی نزد آن دختر رفته و کنارش نشست. دست نوازش بر روی 

 موهای کوتاه و سیاه دخترک کشید و گفت:

اسمت چیه؟ -  

مایومی. -  

مایومی چان، میتسوبا رفته یه جایی که اونجا خیلی حالش خوبه. -  

صدای سوباکی، باعث رد و بدل شدن نگاهی بین من و کائوری  بغض نهفته در

شد. مایومی عروسک درون دستش را محکم بغل کرد و با نگاه به سوباکی، 

 گفت:

پس چرا باهامون خداحافظی نکرد؟ ما رو دوست نداشت؟ -  

کائوری با این حرف، نفسی عمیق کشید و از روی زمین بلند شد. با ناراحتی 
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کنده و نگاهش را محو زمین کرد. سوباکی نیز پلکی زد تا اسم سرش را پایین اف

جمع شده در چشمانش را به عقب براند. سپس لبخندی به روی مایومی پاشید 

 و گفت:

نه عزیزم، اون شما رو دوست داشت، فقط نتونست خداحافظی کنه. -  

دختر کنار مایومی، کمی به جلو خم شد که موهای بلند بنفش رنگش، روی 

زد.هایش ریختند. لحن صدای دخترک کنجکاوی را فریاد میشانه  

چرا نتونست؟ -  

ها، ناتوان شده های متعدد بچهاحساس کردم سوباکی از جواب دادن به سوال

است؛ چرا که ابتدا کمی سکوت کرد و سپس نگاهش را به سمت من و کائوری 

 چرخاند. در بحث پیش آمده مداخله کردم و گفتم:

ریم اونجا. اونجا آمم... یه ا میتسوبا به جایی رفته که یه روز هممون میهبچه -

تونه هر کاری انجام بده و همه جا بره.جاییه که آدم می  

دخترک از روی تخت پایین آمد. مقابلم ایستاد و سرش را بلند کرد تا بتواند به 

خیره  ام نگاه کند. من نیز سرم را خم کرده و در چشمان سیاه رنگش،چهره



www.taakroman.ir  

 

  

 
50 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

 شدم. دختر گفت:

تونه همه جا بره، پس چرا پیش ما نمیاد؟اگه می -  

میاد، ولی چون دوست داره قایم موشک بازی کنه، برای همین ما اون رو  -

بینیم.نمی  

زد، سعی کائوری برای عوض کردن بحث، مداخله کرد و درحالی که لبخند می

 کرد لحن صدایش شاد و بازیگوش باشد.

گفتی قایم موشک؟هینا سان  -  

 کنجکاو نگاهش کردم و به معنای تایید حرفش، سری تکان دادم.

ها ادامه داد:کائوری خطاب به بچه  

پس باید بریم تو حیاط و قایم موشک بازی کنیم. -  

ها را گرفت. سپس با صدای تقریبا بلند و لحنی شاد، این را گفت و دست بچه

 گفت:

ام.اینین، من توی قایم موشک حرفهتونین من رو پیدا کمطمئنا نمی -  

ها مشغول بحث با کائوری در این باره شدند و جو محیط اینطور شد که بچه
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ها از اتاق، با سر به سوباکی اشاره تغییر یافت. پس از خارج شدن کائوری و بچه

 کردم و ما نیز به دنبال آنان رفتیم.

لطافت، بر سر و صورتم  هوای خنک بیرون برایم لذت بخش آمد و نسیمی که با

ها با خنده و شور و شوق، مشغول ام شد. بچهکشید، باعث سر زندگیدست می

دویدند، اما من ترجیح بازی کردن با سوباکی و کائوری بودند و در اطراف می

ای نشسته و آنان را نگاه کنم.داده بودم که گوشه  

ا قرض گرفتم و مشغول های درون حیاط ردر این حین، دفتر نقاشی یکی از بچه

نقاشی شدم. یک بیضی کشیده و دو خط صاف را از زیر، به آن متصل کردم. 

چند خط درهم برهم و پراکنده در باالی بیضی کشیدم، تا نقش مو را بازی 

ها تشکیل کنند. دو خط صاف را در جهت چپ و راست امتداد دادم، تا شانه

م.شود. یک گردنبند آویزان از گردن نیز کشید  

همینطور مشغول نقاشی بودم، که خورشید کم کم چمدان خود را بسته و راهی 

سفر شد و آسمان را به دست ماه سپرد. کم کم عصر شده و سپس شب شد. 

ها در اطراف طنین انداز تاریکی همه جا را فرا گرفته و صدای جیر جیر ملخ

نه زدن به شده بود. همراه سوباکی در اتاق نشسته بودیم و او مشغول شا
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ایم بود.موه  

هیچ وقت شانه کردن موهای بلندم را دوست نداشتم و گاهی اوقات، سوباکی 

ای که با آهستگی مسیر موهایم را از باال تا پایین کرد. شانهبرایم این کار را می

داد. برای اینکه سر صحبت باز شود، کرد، حس خوبی به من میطی می

 زیرچشمی نگاهش کردم و گفتم:

چرا امروز با میزوکی بیرون نرفتی؟ -  

چون حالم خوب نبود، زنگ زدم و کنسلش کردم. -  

شه.فردا برین، حال و هوات عوض می -  

 لحن شاد و پر شور همیشگی سوباکی را شنیدم.

دم.چون تو گفتی حتما انجامش می -  

دانستم که این لحن شاد سوباکی، لبخند کوچکی کنج لبم جاخوش کرد. می

و برای عوض کردن جو محیط است.ساختگی   

هایمان شده و هم من و هم سوباکی، طولی نکشید که خواب مهمان چشم

  خوابیدیم.
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  ) پارت ده(

دانای کل #  

! پاهای نورش همه جا را در بر گرفت و افسوس که این نور از دیدگان پنهان بود

داد. زینت میاش را بر روی زمین کشید. لبخند دلهره آوری لبانش را برهنه

نگاهی در اطراف چرخاند و آنگاه بود که قربانی دومش را پیدا کرد! لبخندش 

خبر از همه چیز، گناهی که بیتر شد. به سمت قربانی رفت. دخترک بیعمیق

برد. دخترک را بر دوش بر روی تخت خود دراز کشیده و در خواب به سر می

عمیق و سنگین داشت، هیچ خود گرفت و کشان کشان برد. دختر که خوابی 

  شد.متوجه رویداد اطرافش نمی

برد، کلمات از زبانش جاری در این حین که دختر را بر روی دوش خود می

 شدند:

  شب برای خوابیدنه یا کشتن؟ ریختن خون برای کشتنه یا بازی کردن؟ -

ای آرام سر داد و با آن صدای نازک و وحشت بر انگیزش، ادامه داد:خنده  

ولی هر موقع که بیدار شدی، این رویا رو فراموش نکن! رویایی که این شب  -

  کنه و چه چیزی بهتر از بازی کردن زیر نور ماهه؟!خسته کننده رو عوض می
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همراه با قربانی خود، وارد حیاط پرورشگاه شد. به محض وارد شدن، هر دو زیر 

ند، غرق شدند. قطرات آمدرحمانه بر روی زمین فرود میقطرات باران، که بی

خوردند. گویا ابرها نیز به خاطر امشب گریه باران با شتاب به زمین می

کردند! به خاطر اتفاقات پیش رو و مرگ کسی که مرگش غیرقابل باور می

  خواهد بود! کلمات از روی زبانش جاری شدند:

هوا، هوای مرگ رو داره! -  

تاریک رساند. قربانی را به سمت ی خود را به گوش آسمان سپس دوباره قهقهه

. بست میله به را او بود، آورده همراهش به که طنابی با و برد بسکتبال ی میله

پس از چند لحظه که کار خود را به اتمام رساند، چند قدمی از او فاصله گرفت. 

آنگاه بود که قربانی بیدار شد و چشمان آبی رنگش را در اطراف چرخاند. وقتی 

اش چنان کوبید، که در حیاط، بسته به میله دید، قلبش به سینه که خود را

ی شخص مقابلش بود.خواهد فرار کند. از همه بدتر، چهرهگویا می  

هایش، سکوت را از تخت پادشاهی زد و صدای نفسپی در پی نفس نفس می

س توانست. تمام بدنش از ترکرد تا نجات یابد، اما نمیکردند. تقال میبرکنار می

اش سرازیر بود و قلبش گویا قصد لرزیدند. عرق سردی از پیشانیو تعجب می



www.taakroman.ir  

 

  

 
55 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

اش را داشت.سوراخ کردن سینه  

چشمان خمارش را در چشمان دخترک دوخت. اما آن دختر، قربانی امشب، چه 

کسی بود؟ کسی نبود جز سوباکی! آن ختر شاد و مهربانی که حال، از ترس 

ش چنگ انداخته.زند و بغض بر گلوینفس نفس می  

 دستانش را باز کرد و سرش را رو به آسمان رفت.

 باز آن صدای بچگانه در محیط طنین انداخت.

رنگه، باید با خون تو رنگ آمیزیش کنیم!بارون قشنگیه! ولی بی -  

ی این را گفت و چاقو به دست نزدیک سوباکی شد. سوباکی با فریاد، کلمه

ای صدایش را به گوش کسی برساند، اما فایده را بر زبان آورد، تا بلکه "کمک"

شنید!نداشت. هیچ کس نمی  

دستش را بر روی دهان سوباکی گذاشت تا مانع فریادش شود. سپس چاقوی 

موجود در دست دیگرش را، در بازوی سوباکی فرو برد. درد در تمام بدن 

 دخترک پیچید. بغضش در برابر این درد، کم آورده و شکست. اشکانش چون

رودی سرازیر شدند. سعی در فریاد زدن داشت، اما دستی که بر روی دهانش 

اش را به گذاشته شده بود، مانع فریادش را گرفته و فقط صدای ضعیف ناله
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رساند.گوش می  

با فرو رفتن چاقو، خون از محل زخم سرازیر شد. خونی که قرار بود امشب، 

. رنگ را رنگ آمیزی کندباران بی  

زده() پارت یا  

رفته بیشتر  اش که رفتهچاقو بیشتر در بازوی سوباکی فرو رفت. صدای ناله 

شد، نشان از بیشتر شدن دردش بود. چاقو را تا جایی که امکان داشت، در می

بازوی سوباکی فرو برد، تا اینکه دست راست سوباکی از شانه قطع شده و بر 

شستند. دست قطع را میروی زمین افتاد. قطرات باران، خون ریخته شده 

کرد. دردِ درون بدن شده، به طور بی حرکت، بر روی زمین خودنمایی می

شد.تر میاش آهستهسوباکی، حال رفته رفته کمتر و صدای ناله  

ای کرد و چاقو را با نیش باز به خون آغشته به چاقو چشم دوخت. تک خنده

  سوباکی منتقل شد.روی صورت سوباکی مالید. خونِ روی چاقو، به صورت 

 را صورتش خون،. شدند تروقفهبی کار این با دخترک، ی وقفههای بیاشک

شد. دستش همچنان روی دهان اشک چشمانش ترکیب می با و کرده آرایش

 سوباکی بود تا فریاد نزند.
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ی سوباکی به گوش اش فرو برد. بار دیگر صدای آه و نالهچاقو را در سینه

بیرون آورده و بار دیگر فرو برد. درد پیچیده در بدنش، ناتوانش رسید. چاقو را 

کرد. سرش به پایین خم شده و چشمانش در شرف بسته شدن بودند. می

رسید.هایش به سختی به گوش میصدای نفس  

ی دخترک فرو رفت، همچنین بار دیگر و رحمی، بار دیگر در سینهچاقو با بی

دن سوباکی زخم ایجاد کرد، که گویا سالخی بار دیگر! آنقدری آن چاقو در ب

ها بودند که نفس شد! همین زخماش دیده نمیشده است! جایی سالم در سینه

سوباکی را قطع و شمع وجودش را فوت کردند. سر دخترک به پایین افکنده 

 لیکن جسمش همچنان سر پا بود.

داد. او دیگر یای نفرت بر انگیز که وحشت را به دل آدمی راه مخندید؛ خنده

 که بود؟ چه بود؟ انسان بود؟ قطعا نبود. او سنگدل بود و انسانیت نداشت!

ریخت. حال شد و روی زمین میخون از بدن سوباکی، چون رودی سرازیر می

تمام بدنش غرق شده زیر خون بود. دست بر خون سوباکی کشید. سپس به 

م دوخت.کف دستش که توسط آن مایع قرمز نقاشی شده بود، چش  

 خم شده و دستش را بر روی زمین کشید، کشید و کشید و کشید.
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ای که روی آنگاه که بلند شد و صاف ایستاد، چشمانش با برق عجیبی به کلمه

ی مرگ!کردند؛ کلمهزمین نوشته بود، نگاه می  

.لرزاند را آسمان دل نازکش صدای اش،قهقهه انتهای در و باز قهقهه زد   

مرگ! حال وقت بازی است! این خون، فقط حاصل یک بازی مرگ است و  -

 است و بس!

. ها انداخته و ناپدید شداین را گفت و برگشت. خود را به آغوش سایه  

 ) پارت دوازده(

هینا #  

روی تخت غلطی به سمت چپ زدم و وقتی که چشمانم را باز کردم، با جای 

بالویی که به زور از خالی سوباکی مواجه شدم. تعجب کردم. این دختر خوا

  شود، حال زودتر از من بیدار شده؟خواب بیدار می

تبسم کوچکی کنم لبم جای گرفت. کمی سرم را به باال خم کرده و به ساعت 

  روی دیوار مقابل چشم دوختم. هفت و نیم صبح، وقت بیدار شدن است.

از روی تخت بلند شدم و آرام آرام به سمت در حرکت کردم. بعد از خارج 

ی اول، درحالی که با دستم ها و رسیدن به طبقهشدن از اتاق و پیمودن پله
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دادم، خمیازه ای کشیده و به سمت حیاط روانه یکی از چشمانم را مالش می

ا از دست شدم. یک روز دیگر گذشت و حال دو روز است که میتسوبا چان ر

ایم. امیدوارم با مرور زمان حال و هوای پرورشگاه بهبود یابد.داده  

با ورود به حیاط، هوای لطیف صبح مرا وادار به کشیدن نفسی عمیق کرد. 

داد. میزان دلنشینی یک آفتاب در کنج آسمان نشسته و برایم دست تکان می

نیست. هوای آفتابی پس از یک شب بارانی، هیچ گونه قابل توصیف  

کردم، چشمانم تماشاگر یک دختر شدند، که به همانطور که به اطراف نگاه می

تر و ی بسکتبال تکیه داده بود. به طرف آن دختر گام برداشتم. نزدیکمیله

ای رنگ دخترک و تر شدم، تا اینکه به او رسیدم. موهای سرمهنزدیک

مین، و همینطور هایش برایم آشنا آمدند. با دیدن طرح خون روی زلباس

، وحشت بر وجودم تسلط یافت. بدون پلک زدن و با چشمانی "مرگ"ی کلمه

متعجب، به زمین خیره شده بودم. قلبم فکری را که به ذهنم راه پیدا کرده بود، 

کرد.انکار می  

ی روی زمین خورد. ترسم چند همان لحظه بود که چشمم به دست قطع شده

ن ندارد که یک قتل دیگر صورت گرفته باشد، آن برابر شد. امکان ندارد! امکا
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 هم درست شب بعد؟ دو قتل در دو شب متوالی؟ اینجا چه خبر است؟

سرم را چرخاندم و به دختری که سرش به پایین افکنده شده بود، نگاه کردم. 

دست برده و سر دختر را باال آوردم تا ببینم مقتول کیست. آنگاه بود که قلبم 

ر کشید. بغض در آنِ واحد گلویم را چنگ انداخت.لرزید و سرم تی  

ی عزیزترین کسم و ی سوباکی خیره شده بودم. چهرهبا ناباوری به چهره

داشتم. حال، آن چهره بهترین دوستم، کسی که هر گونه باشد، باز دوستش 

تاب و بی جان شده و چشمانش را بر این دنیای فانی بسته. آن چشمان بی

نیستند که با شور و شوق همیشگیشان به من نگاه کنند.  آسمانی رنگ، دیگر

 آن صدای لطیف دیگر نیست که اسم را به زبان آورد. او دیگر نیست، رفت!

های اشک چون جویباری از چشمانم سرازیر شدند. در بغضم فرو پاشید و قطره

 توانست دل هربرابر این اندوه حاکم بر قلبم تاب نیاورده، و جیغی زدم که می

آدمی را برنجاند. توان از پاهایم گرفته شد و روی زمین به زانو در آمدم. با 

زدم.صدای بلند گریه کرده و نفس نفس می  

توانستم باور کنم که سوباکی را از دست داده باشم، این امر یک امر غیر نمی

کرد. دست بر قلب خود نهادم که درد گرفته قابل باور بود و قلبم انکارش می
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سوز گرفته بود! بود!  

های دیگر، طولی نکشید که افرادی از جمله جیوبا سان و چند سرپرست و بچه

 با صدای جیغم به نزدم آمده و جسد سوباکی را دیدند.

ترها را به داخل بردند.طبق معمول، بزرگترها کوچک  

 صدای جیوبا سان طنین انداز گوشم شد.

شه که وارد قاتل؟ آخه چطور میخدایا! این اتفاق چطوری افتاد؟ بازم یه  -

شن؟ باید سیستم امنیتی اینجا رو افزایش بدیم.پرورشگاه می  

ی چشم نگاهش کردم. حالی آشفته و پریشان داشت. ناباوری و با گوشه

شدند. باز آن جو غمگین، آن حال و هوای مرده قراری از چشمانش لبریز میبی

  شد.و بوی غمی که در فضا استشمام می

کرد.دانم چرا این حال و هوا بر قلبم سنگینی مینمی  

تاب نیاورده و بلند شدم. به سمت پرورشگاه دویده و به داخل رفتم، تا بلکه 

بتوانم از این غم دور شوم و سپس بخندم، بخندم و بگویم همه چیز یک خواب 

 و یک توهمی بیش نبوده، اما افسوس که نشد! نتوانستم!
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 ) پارت سیزده(

ای که پادشاه ستم ساعت چند شده و چقدر زمان گذشته. در تاریکیداننمی

فضای اتاق شده و درحال حکمرانی بود، نشسته و زانوانم را در خود جمع کرده 

دانستم بعد از اینکه همه جسد سوباکی را خبر از بیرون بودم. نمیبودم. بی

 دیدند، چه اتفاقی افتاد، دوست نداشتم هم بدانم.

د غرق شده بودم، که نور چراغ مرا به ساحل رساند. سرم را بلند در افکار خو

کردم تا ببینم چه کسی چراغ را روشن کرده. با کائوری که در چارچوب در 

 ایستاده بود، مواجه شدم. کائوری به نزدم آمد و کنارم بر روی تخت نشست.

 با صدای آرامی گفت:

دی و هیچی هم نخوردی. قبول نگرانت شده بودم. از صبح از اتاق بیرون نیوم -

دارم خیلی ناراحت کننده است، ولی اگه سوباکی چان اینجا بود، از اینکه 

شد؟کنی، خوشحال میطوری میاین  

با شنیدن نامش، بغضی که از صبح درحال سرکوب کردنش بودم، باز سراغم را 
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 گرفت و اینبار دیگر توان سرکوب آن را نداشتم.

 کائوری ادامه داد:

شی.خوای یه چیزی بیارم بخوری؟ چیزی نخوری که مریض مییم -  

نه حس خوردن چیزی داشتم و نه حالش را. هر چیزی که اطرافم وجود داشت، 

د، کرآمد و به باری که بر روی قلبم سنگینی میدر نظرم آزار دهنده می

ی افکارم به بیرون کشید.افزود. صدای کائوری مرا از زیر سلطهمی  

ی قبل، بعد های امنیتی رو چک کرد. مثل دفعهجیوبا سان بازم دوربینامروز  -

دن و یه جورایی انگار از کار افتاده بودن. به پلیس از نیمه شب رو نشون نمی

ترسه که پرورشگاه رو ببندن.خوان اطالع بدن. جیوبا سان میهم نمی  

ها بیش از در پس این حرف، آهی کشید و نگاهش را به زمین دوخت. این حرف

 پیش ناراحتم کردند. یعنی هیچ راهی وجود نداشت؟ هیچ راهی برای خالصی؟

دانم که به شد. میتر میدر دل آهی کشیدم. بغض درون گلویم هر لحظه قوی

دانم که هر چقدر کند. میی چشمانم میهایش را روانهشکند و اشکزودی می

نه، بلکه یک جای آرام  گریه کنم، باز آرام نخواهم شد. دلم گریه کردن
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خواست که فقط خودم باشم. یک جای دور از این پرورشگاهی که در آن، می

خواستم بیرون از اینجا باشم و هیچ محدودیتی سوباکی را از دست دادم. می

  هم برای انجام این کار نداشتم.

به آرامی از روی تخت برخاستم و به سمت در حرکت کردم. صدای کائوری از 

  سرم طنین انداز گوشم شد.پشت 

  ری؟هینا چان، کجا می -

  بیرون. -

آمد و امیدوار بودم که کائوری صدایم را شنیده باشد. صدایم از ته چاه در می

در اتاق را گشودم و پس از طی کردن مسافت الزم، به در خروجی پرورشگاه 

رحمانه بی رسیدم. از پرورشگاه خارج شدم. به محض بیرون آمدن، بادی وزید و

به صورتم سیلی زد. آسمان بدون ابر بود و فقط توسط ستارگان و ماه نقاشی 

رقصیدند. همینطور آرام آرام شده بود، با این حال بادها در اطراف شهر می

شروع به قدم زدن کردم و نگاهم فقط و فقط معطوف زمین بود. افکارم ذهنم را 

  در آغوش گرفته بودند.

های بعدی شود که یک گوشه بنشینیم و منتظر قتلدهیم. نمیباید کاری انجام 
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تواند اتفاقی و باشیم. دو قتل در دو شب متوالی، آن هم در یک مکان! قطعا نمی

یک حادثه باشد. حتی احتمال این که هر یک قاتل متفاوتی داشته باشند نیز، 

الی شک که یک قاتل سریصفر است. مطمئنم که قاتل هر دو، یک نفر و بی

ی او از انجام قتل درون است، اما سوال اینجاست که چرا پرورشگاه؟ انگیزه

 پرورشگاهی ساده چیست؟

 بغضم فرو پاشید و اشک مهمان چشمانم شد.

 میتسوبا و سپس سوباکی.

دانیم قاتل کیست. تنها کاری که از دستمان بر هر دو کشته شدند و ما نمی

است. کاش؛ ای کاش راهی برای ای نشستن و غصه خوردن آید، گوشهمی

دانستم قاتل سوباکی چه کسی خالصی از این شرایط وجود داشت. کاش می

 است. کسی که دوستم را از من گرفت، که بود؟

خواهم او را پیدا کنم، اما کاری از من ساخته نیست. ناگهان فکری به ذهنم می

م بروم پیش پلیس و از توانهایم را تندتر کردم و دویدم. میراه پیدا کرد. قدم

ای تلخ همراه ها کمک بخواهم. همان لحظه بود که ایستادم. خندیدم، خندهآن

خواهد پلیس مطلع شود. با بغض. چطور فراموش کردم؟! جیوبا سان نمی
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خواهد کسی بویی از قضیه ببرد و پرورشگاه را تعطیل کنند.نمی  

نجات کجا رفته؟ پس باید چه کاری بکنیم؟ چرا هیچ راهی نیست؟ راه  

شود؟ خواهم کسی را که سوباکی را از من گرفت، پیدا کنم، اما چرا نمیمن می

 چرا؟

در افکارم فرق بودم، که ناگهان صدای مهیبی مرا به خود آورد و در پس آن 

. صدا، دستم توسط کسی به عقب کشیده شد  

 ) پارت چهارده(

کشیده شدم و در آغوش با کشیده شدن دستم به عقب، خود نیز به عقب 

کسی فرو رفتم. همان لحظه دیدم که ماشین سفید رنگی، درست از جایی که 

من ایستاده بودم، عبور کرد. گیج و منگ بودم و فقط به اتفاقات اطرافم می 

نگریستم، دیگر توان تجزیه تحلیل آنان را در ذهنم نداشتم. دو دست بر روی 

رداند. خیره در چشمان سیاه رنگی بازوانم نشست و مرا به سمت خود برگ

شدم، که چون سیاهی آسمان باالی سرم بود. موهای سیاهش با آهنگ باد 

ام بود.رقصیدند و خود خیره در چهرهمی  

 صدای نسبتا بلند پسرک در گوشم پیچید.
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هوی! حواست کجاست؟ بوق ماشین رو که شنیدم تونستم نجاتت بدم. کم  -

ا وسط خیابون وایمیستی؟مونده بود ماشین بزنتت. چر  

هایش ندادم. پسر که اشک چشمانم و حال خرابم را دید، مرا به جوابی به حرف

اش خیابان نشستم. پسر از کوله پشتی ای برد و همراه با او بر روی جدولگوشه

ای در آورد. آنان را به سمتم گرفته و اش لی بود، کیک و آبمیوهکه جنس پارچه

 گفت:

  ای.نگت پریده، معلومه گرسنهبیا بخور، ر -

هایم خشک شده و در اثر برخورد باد، سوزش به من که رد اشک بر روی گونه

تر از گذاشت، سرم را به پایین خم کردم و چیزی نگفتم. حالم خرابجای می

  آن بود که بخواهم حرف بزنم یا حتی چیزی بخورم!

  زنی؟چرا حرف نمی -

. زیرچشمی نگاهش کردم که دیدم اخمی لحن صدایش جدی و کنجکاو بود

گویم، روی ابروانش نشسته و درحال نگاه کردنم است. وقتی دید چیزی نمی

نگاهش را از من گرفت و به مقابلش داد. هر دو خیره به خیابان بودیم و 

دادند و صدای عبورشان، گذشتند، برایمان دست تکان میهایی که میماشین
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  ند ثانیه بعد، پسر باز نگاهم کرد و پرسید:شدند. چملودی گوشمان می

  خواستی کجا بری؟می -

دانم چه چیزی مرا وادار به جواب دادن سوالش کرد، لذا نفسی عمیق نمی

 کشیدم و لب وا کردم:

  کالنتری. -

لحن صدایم آرام بود و یک آن، خود از این صدای آرامم نه تنها تعجب کردم، 

این حد حالم بد است که صدایم این گونه در  بلکه اذیت نیز شدم. یعنی در

توانم مثل سابق سر پا بایستم و خود را ام؟ چرا نمیآید؟ در این حد شکستهمی

نبازم؟ پوزخند آرامی زدم. طبیعی است که نتوانم! اینکه سوباکی را از دست 

  داده باشم، چیز کمی نیست!

  پسر ابروانش را با تعجب باال داد.

  ؟!چرا کالنتری -

  خوام یه قاتل رو پیدا کنم.برای کمک خواستن، می -

.زد شگفتی از حاکی لبخندی   

ها شد که! حاال قاتلِ چی؟ ماجرا چیه؟شبیه داستان -  
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هوفی کشیدم و دستانم را کنارم بر روی جدول خیابان نهادم. هنگام حرف 

کرد.تفاوت و درعین حال ناراحتم، توجه پسر را جلب زدن، لحن صدای بی  

دو شبه که دوتا از دخترهای پرورشگاهمون کشته شدن. -  

پرورشگاهتون؟ -  

، سری تکان دادم. وقتی دیدم که پسر چیزی نگفت و نگاه "اوهوم"با گفتن 

سردرگم و گیجش را به خیابان دوخت، شروع کردم به توضیح دادن ماجرا. 

تی غیرفعال های امنیافتد و دوربیناینکه بعد از نیمه شب قتل اتفاق می

خواهد اطالع بدهد تا مبادا پرورشگاه شوند. اینکه مدیر پرورشگاه نمیمی

ی قتل!رحمانهی بیتعطیل شود و حتی طریقه  

هایم، پسر نفس عمیقی کشید و در فکر فرو رفت. پس از تمام شدن حرف

لحظاتی با اخم خیره به زمین بود، تا اینکه گویا فکر مهمی به ذهنش خطور 

اشد. نگاهش را به سمتم چرخاند.کرده ب  

؟ های امنیتی چیی سیستمفقط دوربین امنیتی؟ بقیه -  

 ) پارت پونزده(

 متعجب شدم و یک ابرویم را باال دادم.
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سیستم امنیتی؟! -  

  کرد، به زمین خیره شد.هایش را باز میدرحالی که دست

ی کنن. بقیه تونن به کارِتون بیان و کمکحسگرهای حرارتی و فرا صوت می -

  شن.حسگرها برای چنین شرایطی به درد نخور می

ی جدی پسرک، مرا نیز روی این چشمانم از فرط تعجب گرد شدند. چهره

ی لبم موضوع متمرکز کرد. اخمی روی ابروانم نشست و با ناخنم به گوشه

  های آرامی وارد کردم.ضربه

ت؟دونم چیه، ولی یا حسگر فرا صوحسگر حرارتی می -  

کنه و اگه این امواجش بازتاب داشته باشن، از خودش امواج صوتی صادر می -

 اون موقع یعنی کسی و یا چیزی در اطراف درحال تولید صداست.

ی لبم پایین آورده و در دست دیگرم قفل کردم. پسر دستم را از گوشه

چشمان منتظرش را به من دوخته بود و می خواست واکنشی نسبت به این 

  ش نشان دهم. هوفی کشیده و با ناامیدی شانه باال انداختم.حرف

  ها خوبن، ولی آخه هیچ کدومشون رو توی پرورشگاه نداریم.این -

شم کمک کنم.اگه بخوای، خوشحال می -  
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  سوالی نگاهش کردم.

  منظورت چیه؟ چطوری کمک کنی؟ -

کنیم و تونیم توی پرورشگاهتون نصبشون حسگرهای الزم رو دارم. می -

  منتظر اومدن قاتل بشیم.

 هیجان وجودم را دربر گرفت و لبخند عمیقی زدم. حرف پسر را ادامه دادم:

ها رو غیرفعال خبر بودن از حسگرها، فقط قراره دوربینو قاتل به دلیل بی -

  کنه.

  او نیز لبخندی زد و صدای نسبتا بلندش طنین انداز گوشم شد.

تونیم بگیریمش.فهمن و میرها وجودش رو میدقیقا! در این صورت حسگ -  

گنجیدم، با شور و شوق دستانم را درحالی که از خوشحالی در پوست خود نمی

د دقیقه پیشم، بیرون آمده و مشت کرده و بلند شدم. کامال از حال خراب چن

کردم. باالخره راه نجات آشکار شد و تنها کار حال فقط به این ماجرا فکر می

ت در این راه بود.الزم حرک  

پسر نیز برخاست و ایستاد. به سمتش چرخیدم. هیچ کنترلی در صدای بلندم 

  که به خاطر خوشحالی بود، نداشتم.
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وای! خیلی ممنونم! -  

  پسر لبخندی را چاشنی صورتش کرد.

  کنم، نیازی به تشکر نیست.خواهش می -

ام بیش فتم. خوشحالیام نهادم و سرم را روبه آسمان گردستم را روی پیشانی

شد. یعنی امکان دارد همه اندازه بود که هیچ، بلکه از شدتش کاسته هم نمی

  چیز با کمک این پسر تمام شود؟ خدایا! امیدوارم موفق شویم، کمک کن.

  هایم بیرون آورد.صدای پسر مرا از خوشحالی

  خب االن باید برنامه ریزی کنیم. -

اش دوختم. اخمی که آورده و چشمانم را در چهرهبا این حرف، سرم را پایین 

ام و مشغول فکر کردن هستم، ابروانم داد روی موضوع متمرکز کردهنشان می

ای از لبم گذاشتم و درحالی که را زینت بخشید. انگشت شستم را بر گوشه

 نگاهم روبه زمین بود، گفتم:

اق بیفته. دو شب متوالی قتل صورت گرفته، پس ممکنه امشب هم اتف -

ها شب اول تا ساعت یک شب فیلم گرفته بودن و بعدشم از ساعت یک دوربین

الی دو غیرفعال بودن. ساعت دو دوباره فیلم گرفتن رو شروع کردن. طبق 
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  چیزهایی که شنیدم، از ساعت دو به بعد هم اتفاقی نیفتاده بود.

  یا شب دوم؟! -

  سرم را بلند کردم و نگاهی به او انداختم.

ها بین ساعت دو الی سه غیرفعال بودن و بعد گن شب دوم دوربینها میبچه -

  سه فعال شدن.

  دستم را از روی لبم برداشتم.

  ی زمانی یک الی سه آماده کنیم.پس ما باید خودمون رو برای بازه -

 پرسیدم:

  کنیم؟خب االن چی کار می -

شگاه اما منتظرم باش. آمم... تونی بری پروررم وسایل رو بیارم، تو میمی -

  آدرس پرورشگاه رو هم بده.

سری تکان دادم و آدرس پرورشگاه را برایش تعریف کردم. سپس پسر خم شد 

. پس از و کوله پشتی خود را به همراه کیک و آبمیوه، از روی جدول برداشت

  اش، کیک و آبمیوه را به سمتم گرفت.آویزان کردن کوله پشتی از شانه

  حال نشی.ا بخور، یه وقت دوباره بیبی -
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هایم را وادار به لبخند زدن کرد. کیک و لبخند و همچنین لحن شوخش، لب

آبمیوه را از او گرفتم. پسر برگشت تا برود، که ناگهان ایستاد و سرش را به 

  سمتم چرخاند.

  راستی، من ناتسونو هستم. -

  لبخندِ روی لبانم را حفظ کردم.

  هینا. -

  وشبختم.خ -

  این را گفت و رفته رفته دورتر شد.

 من نیز راه پرورشگاه را در پیش گرفتم.

  ) پارت شونزده(

خوردم و فقط یه اینکه از طعم آنان لذت ببرم، فکر در راه کیک و آبمیوه را می

شته شده و درحال جوانه زدن بودند. های امید درونم کاکردم. دانهمی

خواستم هیچ چیزی این امیدم را خراب کند. امید به اینکه امشب این کار نمی

از اینکه ناتسونو را مالقات  کنیم. واقعادهیم و قاتل را دستگیر میرا انجام می



www.taakroman.ir  

 

  

 
75 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

  گفتم.کرده بودم، خوشحال بودم و خدا را سپاس می

ی افکارم بیرون آمدم. نگاهی در اطراف با رسیدن به پرورشگاه، از زیر سلطه

کشد تا چرخاندم. خبری از ناتسونو نبود، که البته طبیعی است. طول می

خواهد بیاورد؟ یک پسر تقریبا یوسایل را بیاورد. اصال او این وسایل را از کجا م

  همسن و سال من، چنین چیزهایی را از کجا پیدا خواهد کرد؟

ام شدند و یک آن، این سوال به ذهنم راه پیدا کرد ی ذهنیاین فکرها مشغله

ام؟ به دلیل حال بدم، فقط به دنبال که آیا با اعتماد به او کار درستی انجام داده

شود که وانب این موضوع فکر نکردم. چگونه میراه حل بودم و اصال به ج

  پسری مثل او، چنین ابزاری داشته باشد؟

هوفی کشیدم. امیدوارم مشکلی پیش نیاید. اگر بگذاریم به حساب اینکه 

ای کمکش کنم. ناگهان فکری ناتسونو فرد قابل اعتمادیست، پس باید به گونه

پرورشگاه شدم، که در راهرو  به ذهنم خطور کرد. با لبخند و دوان دوان وارد

جیوبا سان را دیدم. به سمتش رفتم و مقابلش ایستادم. طبق معمول جدیت به 

 خرج داد و قبل از من سخن گفتن را آغاز کرد:

  هینا، کجا رفته بودی؟ -
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ی خود برسم و او را متقاعد کنم، برای اینکه در آخرِ این مکالمه به خواسته

زدم:آرام و مظلومانه حرفم را   

  یکمی رفتم بیرون هوا بخورم. -

  جیوبا سان پس از کشیدن نفس عمیقی، چشمانش را یک بار باز و بسته کرد.

  بسیار خب. -

  جیوبا سان یه سوال داشتم، در واقع یه درخواست. -

  اش را در نگاهم دوخت.یک تای ابرویش را باال داد و نگاه سوالی

  موضوع چیه؟ -

  زیم و هممون کمک کنیم تا شام رو توی حیاط بچینیم؟شه برنامه بریمی -

  تعجبِ درون صدایش از نظرم پنهان نماند.

  چرا باید همچین کاری بکنیم؟ -

آمم... خب این دو سه روز هممون خیلی ناراحت شدیم و دور هم بودن برای  -

  ها و حتی خود ما، خیلی خوبه.ی بچهروحیه

کرد. چند ثانیه بعد، گفت:هایم فکر چیزی نگفت و به حرف  

گم غذا رو بیارن به حیاط و از طریق باشه، فکر خوبیه! به آشپزها می -
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  ها آماده بشن.کنم تا بچهمیکروفون اعالم می

 با لبخند عمیقی خم شد و از صمیم دل گفتم:

  ممنونم. -

  بلند شدم. لبخندی زد.

! من بابت این فکرت ممنونم -  

  ) پارت هفده(

آن حرف، این خبر در پرورشگاه اعالم شد و تک به تک غذاها به حیاط پس از 

برده شدند. در حیاط فرش پهن کرده و همگی دور هم به صورت جمع 

ای به درخت تکیه ی خود نشسته بودیم، البته نشسته بودند. من گوشهدوستانه

  داده و با پایم بر روی زمین ضرب گرفته بودم.

ه به دستم بسته بودم، انداختم. هشت شب بود و ام کنگاهی به ساعت مچی

دادم که نهایتاً تا ده گذشت. احتمال مییک ساعت از دیدارم با ناتسونو می

ام این بود که همه را از شب وقتِ درون حیاط ماندن را داشته باشیم. نقشه

پرورشگاه خارج کنم تا ناتسونو بتواند حسگرها را نصب کند، ولی در صورتی 

سونو بیاید، نقشه موفقیت آمیز خواهد شد. نگران بودم که این پسر چرا که نات
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هنوز نیامده. نکند مرا دست انداخته بوده و اصال قصد کمک ندارد؟ یعنی مرا به 

مسخره گرفته بوده؟ اما چه دلیلی ممکن است برای این کار داشته باشد؟ ولی 

  آخر کجا رفته که یک ساعت است نرسیده؟

از حیاط پشتی خارج شدم، تا به سمت در خروجی حیاط در  هوفی کشیدم و

طرف ساختمان بروم. پس از طی کردن مسافت الزم، به مقابل در رسیدم. در آن

را باز کرده و نگاهی به اطراف انداختم. هیچ کس نبود. هوف دیگری کشیدم و 

 برگشتم تا بروم، که صدایی از پشت مرا سر جایم نگه داشت.

هینا چان؟ -  

رخیدم و با ناتسونو که از دوردست درحال دویدن به این سمت بود و یک چ

کوله پشتی بزرگ سیاه در دستش بود، مواجه شدم. با دیدنش لبخندی لبانم را 

جای مرا نقض کرده بود، های بیآرایش کرد. از اینکه با آمدنش قضاوت

ش را روی خوشحال بودم. وقتی او به نزدم رسید، درحالی که خم شده و دستان

 زانوهایش نهاده و درحال تند تند نفس زدن بود، گفت:

  شرمنده هینا چان، یکم طول کشید تا برم و بیام. -

  اشکالی نداره. -
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اش خاتمه های پی در پیبلند شد و صاف ایستاد. با یک نفس عمیق، به نفس

  داد.

  خب االن برنامه چیه؟ -

  به حیاط پشتی اشاره کردم.

توی حیاط جمع کردم تا بتونی حسگرها رو نصب کنی، در نتیجه  من همه رو -

  پرورشگاه خالیه. ولی عجله کن، فکر کنم بعد ساعت ده بیایم داخل.

  لبخند عمیقی زد.

  ایول! -

ای کردم و گفتم:تک خنده  

  خب من برم حواسم به اونجا باشه، موفق باشی. -

  همچنین. -

های مختلفی را در پیش گرفتیم. و راه پس از این حرف، از یکدیگر جدا شده

 من به سمت حیاط پشتی و او به سمت داخل ساختمان رفت.

وزید و هوا آرام بود، اما به حیاط پشتی که رسیدم، ایستادم. دیگر بادی نمی

هوای امشب و حال و هوای من هیچ آرام نبود! و تا زمانی که این کار تمام شود 
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ار خواهم بود. هوفی کشیده و نزد بقیه رفتم.قرگونه بیو موفق شویم، این  

در طول مدتی که شام خوردیم و در حیاط بودیم، پی در پی به اطراف و به 

پاچه بودم، و این کردم. ولی خب دست خودم نبود، نگران و دستساعت نگاه می

  خبر بودند.خندیدند و از همه چیز بیگفتند و میدرحالی بود که دیگران می

ساعت نه و چهل و پنج دقیقه، همگی به جمع کردن وسایل کمک باالخره 

دانستم قادر به دیدن آن کردیم و به داخل پرورشگاه برگشتیم. با اینکه می

دانستم، نبودم، ولی باز حسگرهای کوچکی که حتی مکان نصبشان را هم نمی

زمانی که وارد پرورشگاه شدیم، در جست و جوی حسگرها، ناخودآگاه به 

  ف نگاه کردم.اطرا

ی همه را تغییر وضوعِ به حیاط رفتن، روحیهکردند و این مهمه عادی رفتار می

داده بود، اما بر روی من ثاثیری نگذاشته بود؛ چرا که جسمم در حیاط و فکرم 

درگیر این ماجرا بود و هیچ نفهمیدم چه شد و وقت چگونه گذشت. آنگاه به 

  رگشتن به داخل ساختمان است.خودم آمدم که جیوبا سان گفت وقت ب

گشتم. تقریبا بعد از همچنان دلشوره داشتم و بدون هیچ هدفی در راهروها می
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هایشان شدند، از فرصت پیش آمده استفاه ی اتاقساعت ده که همه روانه

 کردم و برای دیدن ناتسونو، به بیرون رفتم.

(هجده ) پارت  

ای دیدم که بر روی ناتسونو را در گوشهوقتی پا به بیرون پرورشگاه گذاشتم، 

جدول خیابان نشسته و درحالی که کیک و آبمیوه در دست دارد، با لپتاپ روی 

 پایش مشغول است. نزدش رفتم و باالی سرش دست به کمر ایستادم.

خوری؟ای هم میتو جز کیک و آبمیوه چیز دیگه -  

 خندید.

فعال که نه! -  

و گفتم:دستانم را از کمرم برداشته   

زدم.حدس می -  

ی لپتاپ سرک کشیدم. خط های نارنجی و زرد رنگ کنارش نشستم و به صفحه

  های عجیب غریبی روی آن نمایان بود.به همراه نوشته

خب این چیزها دیگه چیه؟ -  

اش زد و با دهان پر حرف زد.یک گاز به کیک شکالتی  
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بشه، اینجا معلوم  ده. اگه چیزی دریافتعملکرد حسگرها رو نشون می -

شه.می  

نگاهم از لپتاپ به سمت او سُر خورد. با چشمان گرد شده که از روی تعجب و 

 ناباوری بود، نگاهش کردم و شگفتی و هیجانم از لحن صدای بلندم آشکار بود.

دونی؟ها فوق العادن! از کجا این چیزها رو میناتسونو سان این -  

دی، شانه باال انداخت.تفاوتی و به طور کامال عابا بی  

شه. ازش خواستم دوست برادرم کارش به ساختن این جور چیزها مربوط می -

 چندتا برام بیاره و بعدشم که مطالعه کردم و یاد گرفتم.

 نکرده که فکرها چه من. شد ابروانم رفتن باال و تعجب اصلی عامل حرفش این 

 که حاال و آورده کجا از را چیزها این او اینکه از بودم کرده شک چقدر! بودم

ش توجهم را از آنِ صدای. کردممی قضاوت نباید که فهمیدم دانم،می را حقیقت

 خود کرد.

هینا چان تو دیگه برو داخل. منم سر راه واینمیستم، تا اگه قاتل اومد من رو  -

 نبینه.

ن ی تفهیم تکان دادم و بلند شدم. دستی به شلوار جین و پیراهسری به نشانه
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 سفیدم کشیدم و گرد و خاک رویش را تکان دادم. لبخندی به رویش پاشیدم.

موفق باشی! -  

لبخندی زد. برگشتم و به داخل پرورشگاه رفتم. چیزی تا تمام شدن این ماجرا 

نمانده. اگر حدسم درست باشد و اشتباه نکرده باشم، قاتل تقریبا سه چهار 

افتد! آنگاه است که در چنگمان می آید وساعت دیگر برای انجام قتل سوم می

کردم کمبود اکسیژن در مغزم دارم. نفس عمیقی کشیدم، چرا که احساس می

ها کسی در اطراف ی دوم رسیدم. از بچهها به طبقهبا پشت سر گذاشتن پله

های چرخیدند. چراغنبود و تنها سرپرستان برای انجام کارها در اطراف می

زد. به اتاقم بودند و سکوت در همه جا قدم می کوچک روشن باعث دید شده

رسیدم و وارد شدم. دو دختر دیگر مشغول حرف زدن با یکدیگر بودند. جای 

زد! آهی کشیدم و سعی کردم بر بغض خود غلبه خالی سوباکی بد به چشم می

دهم!کنم سوباکی چان! قول میکنم. امشب قاتلت را پیدا می  

آمد و شمانم را بستم، هر چند که خوابم نمیبر روی تخت دراز کشیده و چ

رو و شد. هیجان ناشی از اتفاقات پیشهیجان نهفته در وجودم مانع خوابم می

شویم یا نه.فکر اینکه موفق می  
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ها و دفن شدن پرورشگاه در دانم چقدر گذشت که خاموش شدن چراغنمی

دیر وقت است. کم کم اند و تاریکی، نشان از این را داد که همه به خواب رفته

 من نیز خسته شده و ناخودآگاه به خواب فرو رفتم.

دانای کل #  

خندد و وقت رسید! وقت مرگ! باز از آن شبانی خواهد شد که کسی می

ی ترس شروع ها است. دورهریزد. وقت بیرون آمدن از سایهدیگری اشک می

  .ی مرگ و خاموش کردن تک به تک شمع وجود دیگرانشده، دوره

زد و درحالی که در باز ساعت از نیمه شب گذشت و او بیدار شد. نفس نفس می

های بلندش را بر روی زمین هر دو دستش یک چاقو جاساز کرده بود، قدم

نهاد. وارد راهروی باریکی شد. تاریک و تاریک بود و فقط یک چراغ کوچک می

و درحالی که راه  کرد. دستانش را از هم گشوددر انتهای راهرو نور تولید می

گذاشتند، رفت، چاقوها را روی دیوارها کشید. ردی که چاقوها بر جای میمی

دادند. ناگهان ایستاد و هوا را بو کشید. ی دیوار را ناخوشایند جلوه میچهره

ی راهرو پناه برده و خود را لبخند دلهره آوری لبانش را زینت داد. یک گوشه

ت و پا، چون یک عنکبوت بر روی زمین خم در تاریکی حبس کرد. چهار دس
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  شد و چشمان منتظرش را به راهرو دوخت.

خبر از همه چیز، به سمت چندی بعد، کسی وارد راهرو شد. دخترک بی

کرد، آشپزخانه در حرکت بود تا لیوانی آب بنوشد. درحالی که راهش را طی می

ی دخترک عاری هبست. چهربا کش قرمز دور دستش نیز موهای بلوندش را می

ها آگاه نبود.از هر گونه حسی بود، چرا که از خطر پنهان شده در سایه  

. بیشتر از این طولش نداد و دست به کار شد  

 ) پارت نوزده(

در همان حالت چهار دست و پایش، با سرعت هر چه تمام به سمت دخترک 

ند. با دوید. دخترک که متوجهش شد، ترسید. دستانش شروع به لرزیدن کرد

ی فرد مقابلش بود. عرق سردی از ناباوری و سردرگمی خیره در چهره

دانست شد و او خود را کامال به ترسش باخته بود و نمیاش سرازیر میپیشانی

چه کند. دختری که تا به امروز ترس همه را فروکش کرده، حال خود در دستان 

ه در هر شرایطی ترس و وحشت اسیر شده. آری! آن دختر، کائوری، کسی ک

سعی در سر پا ایستادن دارد، حال زانوانش سست شده و تحمل وزنش را 

 ندارند.
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در مقابل کائوری بلند شد و یکی از چاقوهایش را آرام به صورت کائوری 

ی چاقو را آرام بر روی صورتش کشید. کائوری کامال ناتوان نزدیک کرد. لبه

او را بر روی زمین هل داد که  لرزید. ناگهانشده و فقط در جای خود می

کائوری افتاد. خم شد و موهایش را در چنگ خود اسیر کرد و کشید. صدای آه 

ی دخترک، سکوت را از مقام پادشاهی برکنار کرد. در راهروهای تاریک و ناله

ای انداخت. کائوری همین که او را بر روی زمین کشان کشان برد و گوشه

اش فرو گوش دیگران برساند، چاقویی در شانهخواست صدای فریادش را به 

 رفت و او بر روی زمین از درد به خود پیچید.

ناتسونو #  

ام نگاه کردم. ساعت یک و چهل و پنج ای کشیدم و به ساعت مچیخمیازه

ی دیگری کشیدم و سرم را دقیقه بود و هنوز خبری از کسی نشده. خمیازه

یندازم. با دیدن اعالن قرمزی بر روی ی لپتاپ نگاهی بچرخاندم تا به صفحه

صفحه، چشمانم از هم باز شدند و با تعجب به صفحه خیره شدم. چشمانم از 

کردم. دیدم را درک نمیشدند و من معنی چیزی که میمیزان تعجب گردتر می

زد. شد و بدین واسطه به من چشمک میاعالن قرمزی که خاموش روشن می
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داد.شدن و از کار افتادن حسگرها را می اعالنی که خبر از غیرفعال  

  اخمی ابروانم را زینت داد. چطور ممکن است که حسگرها غیرفعال شوند؟

پرورشگاه که غرق شده در تاریکی بود، نگاه کردم. آن داخل چه  به ساختمان

  افتد؟خبر است؟ چه اتفاقی دارد می

چه تمام پیش سریع بلند شده و به سمت ساختمان دویدم. با سرعت هر 

رفتم و نگران بودم از اینکه چه شده. در پرورشگاه را باز کرده و به داخل می

رفتم. به اطراف نگاه کردم. دو راهرو در چپ و راست و در هیچ کدام خبری از 

ی دوم رفتم. هیچ کس، اما هیچ کس ها شده و به طبقهکسی نبود. همسفر پله

  نبود.

رسید. عرق از تی به گوش خودم نیز میزدم و تپش قلبم حنفس نفس می

شد و من تنها به فکر این بودم که بفهمم که اینجا چه ام سرازیر میپیشانی

ی دیگر به باال رفتم و به اطراف نگریستم. آنگاه بود که خبر است. یک طبقه

دیدمش! حقیقتی که پشت پرده نهان بود، برایم آشکار شد. چیزی که از 

د، در چشمان من روشن شد.دیدگان مخفی شده بو  

زدم و تپش قلبم زیاد بود، ولی حال، به خاطر دویدن همچنان نفس نفس می
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ی زان تپش را صد برابر کرد. با ناباوری به منظرهچیزی که دیده بودم، آن می

کردم و سردرگم شده بودم. این حقایق، حقایقی نبود که جلو رویم نگاه می

اش جاخوش مو بلوندی را که چاقو در شانهبشود از آن سر در آورد. دختر 

کرده، خودش درحالی که یک طناب دور گردنش پیچیده و از چراغ روی سقف 

آویزان شده و یک صندلی زیر پایش و یک چسب نیز روی دهانش است، درک 

کردم، لیکن دختر دیگری را که کنارش ایستاده و با چاقوی درون دستش می

ای، . چشمانم نظاره گر دختری با موهای بلند قهوهکردمکرد، درک نمیبازی می

با یک شلوار جین و پیراهنی سفید بودند. دختری که همین چند ساعت پیش 

ها، تقاضای با او مالقات کرده بودم. دختری که برای پیدا کردن مسئول این قتل

  کمک کرده بود. قاتل خود هینا بود!

دوستانش را به قتل برساند و بعد شود که او اما چطور ممکن است؟ چطور می

  خودش دنبال قاتل بیفتد؟ چنین چیزی امکان ندارد!

وقتی دیدم هینا خم شد و قصد برداشتن صندلی را از زیر پای دختر کرد، 

سریعا به سمتشان دویده و دست هینا را گرفتم. دستش را که کشیدم، سرش 

ام دوخت. ، در چهرهرا چرخاند و چشمانش را که حال نگاه ترسناکی داشتند
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هایش را بر روی هم سایید و چاقو را به سمتم نشانه گرفت. فکری که به دندان

  ذهنم خطور کرد، عامل اصلی حرفم بود.

  اگه جرعت داری بیفت دنبال من! -

اش هینا به طور نامنظم و پی در پی نفس کشید و با هر بار نفس کشیدن، سینه

  شد.تند تند جلو عقب می

را ول کرده و به امید اینکه هینا دنبال من بیفتد، شروع به دویدن  دستش

کردم. به سمت خروجی پرورشگاه دویدم و خوشبختانه هینا به دنبال من افتاد. 

دوان دوان به خارج از پرورشگاه رفتم. وقتی به پشت سر خود نگاه کردم تا 

. واجه شدمی غیرقابل باوری ممطمئن شوم هینا به دنبالم است، با صحنه  

  ) پارت بیست(

کنم، در توان دانستم این چیزی که مشاهده میچشمانم گرد شدند و واقعا نمی

یک انسان است یا نه. هینا چهار دست و پا بر روی زمین، درحالی که این 

ماند، درحال دنبال کردنم بود. یک حالتش بیشتر شبیه به یک عنکبوت می

شدن بود. به سرعت خود افزودم. خدا  ترس خفیفی در وجودم درحال شکوفا

شد. تمام شهر اسیر ها دیده نمیرا شکر که دیر وقت بود و کسی در خیابان
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های موجود در خیابان، با آن نور زردشان برق سکوت سنگینی شده بود و تیر

  دادند.تر جلوه میمحیط را ترسناک

مناسب و درست  دانستم مقصدی که قصد دارم هینا را تا آنجا بکشانم،نمی

  توانم به آن پناه ببرم، آنجاست.دانستم که تنها جایی که میاست یا نه، اما می

هایم داغ داد و نفسی سرب میدیگر نایی برای ادامه دادن نداشتم. گلویم مزه

کرده بودند. حتی هوای خنک شب نیز توان کاستن دمای زیاد بدنم را که در 

میم گرفتم کاری برای کم کردن سرعت هینا اثر عرق کردن بود، نداشت. تص

انجام دهم، تا بتوانم کمی ایستاده و نفسی تازه کنم. به عقب نگاه کردم. برایم 

  شد!ی او دیده نمیجالب بود که آثاری از خستگی در چهره

به اطراف نگاه کردم و همان موقع کمی جلوتر، در سمت چپ یک سطل 

و با تمام توانم هلش دادم، که بر روی آش*غال بزرگ دیدم. به سمتش رفتم 

زمین افتاد و راه هینا را سد کرد. خم شده و دستانم را روی زانوانم نهادم. 

نفسی عمیق کشیده و کمی استراحت کردم. نگاهم را به سمت هینا معطوف 

ی اش خشمگین و ترسناک بود. با چهرهکردم و دیدم که بلند شد. چهره

روز دیدم، یک دنیا متفاوت بود. انگار که او کس ای که اممهربان و آشفته
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  دیگری در جسم هینا باشد!

دیدم که از روی سطل آش*غال پرید. عجله کردم و دویدن را از سر گرفتم. تا 

کرد که نرسیم مقصدی که مد نظرم بود، راه زیادی است و همین مرا نگران می

  و اتفاقی بیفتد.

دویدیم، تا اینکه به جنگل یا همان  گربهها چون موش و همینطور در خیابان

های روی زمین توسط مقصد رسیدیم. جنگل تاریکی که صدای له شدن چوب

هایش آن را کرد. جنگلی که صدای کالغمن و هینا، صدای ترسناکی ایجاد می

دادند و آن درختان سر به فلک کشیده، مانع دیده شدن متروکه نشان می

شدند و تو را با هایش دامن گیرت میچاله چوله شدند. جنگلی کهآسمان می

  کردند.آغوش زمین آشنا می

ای اندکی دیگر نیز او را در میان درختان پیچ و تاب دادم و زمانی که کلبه

چوبی در تیر رس نگاهم قرار گرفت، آسوده خاطر شدم که باالخره رسیدیم. 

ی اب از کنار شومینهسریعا در کلبه را باز کردم و وارد شدم. یک چوب و طن

درون کلبه برداشتم و در را نیز باز گذاشتم. پشت در قایم شدم و منتظر 

لرزیدند و قدری دویده بودم، که دیگر نه تنها حسی آمدنش ماندم. دستانم می
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 در پاهایم نداشتم، بلکه حتی گلویم نیز امانم را بریده بود و طعم گس خون در

  کرد.مزاجم اذیتم می

تر و ایی شنیدم، آماده شدم و چوب را در دستم فشردم. صدا نزدیکوقتی صد

تر شد و چندی بعد، هینا از در وارد شد و در اطراف چشم چرخاند. در نزدیک

دل بابت این کار از او عذرخواهی کردم و با چوب، محکم در گردنش زدم. هینا 

افتاد و  هوش بر روی زمین رها شد. چوب از دستم بر روی زمینبه طور بی

  صدای افتادنش مرا از عالم سردرگمی جدا کرد.

به سمت هینا که بی حرکت و بی آزار روی زمین افتاده بود، رفتم. دست و 

پایش را محض احتیاط با طناب بستم و سپس او را در آغوش گرفتم. از روی 

زمین بلندش کردم و به سمت اتاقی در کلبه بردم. او را روی تخت گذاشتم و 

  را رویش کشیدم. سپس از اتاق خارج شدم.پتو 

هایم اندکی کاهش خود را بر روی مبل انداختم و دراز کشیدم. سرعت نفس

یافته بودند. دستم را بر روی پیشانی خود گذاشتم و چشمانم را بستم. تمام 

زدند و کیست که به صدای فریادشان گوش اجزای بدنم خستگی را فریاد می

  سپارد؟
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فهمیدم آوردند. نمیو انبوهی از افکار به سمت ذهنم هجوم می سردرگم بودم

که چرا هینا باید دوستان خود را به قتل برساند؟ چرا امشب اینگونه شده؟ 

ای نیست که بار اول دیدم. در آن چهره ی کنونی هینا، متعلق به چهرهچهره

و بلند خشم نبود و میل به کشتن نبود، اما در این چهره است. هوفی کشیدم 

شدم. نشستم و دستانم را کنارم بر روی مبل نهادم. موضوع چیست که هینا 

خود باید قاتل باشد و آنگاه به دنبال قاتل افتد؟ اینجا چه خبر است؟ یعنی 

گفت؟ خودش از خواستِ خودش زمانی که از من تقاضای کمک کرد، دروغ می

  زند؟دست به قتل می

توجه کارش است! اما چرا باید دوستانش چه مسخره! معلوم است که خودش م

  را بکشد؟

از اینکه جواب سواالت درون ذهنم معلوم نبودند، کالفه شدم. وقتی به هوش 

  کند.آمد، خودش اصل قضیه را تعریف می

همان لحظه صدای در مرا از اقیانوس افکارم خارج کرد و به ساحل رساند. یعنی 

تواند باشد؟چه کسی می  
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  و یک() پارت بیست 

ای از روی مبل بلند شدم به سمت در رفتم. صدای برخورد پایم با پارکت قهوه

ی فلزی و سرد در را لمس کرده ن، سکوت خانه را شکست. دستگیرهرنگ زمی

ی دخترکی با موهای بلوند و چشمان عسلی مواجه و آن را گشودم. با چهره

که هینا قصد جانش را اش، فهمیدم همان دختری بوده شدم. از زخم روی شانه

  کرد.

کند؟ اصال راه اینجا را چگونه پیدا یک تای ابرویم باال رفت. اینجا چه می

  کرده؟

 صدایش مرا از گرداب سواالتم بیرون آورد.

  سالم، هینا چان اینجاست؟ -

لحن صدایش مضطرب و نگران بود. احساس کردم کمی هم از بودن در اینجا 

را از صدای آرام و اینکه با دستش بازوی دیگرش  ترسد و معذب شده؛ اینمی

 را گرفته و سرش را پایین انداخته بود، فهمیدم.

آره، اینجاست. -  

 سرش را باال آورد و ادامه داد:
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  شه ببینمش؟کجاست؟ می -

ام شدم و او نیز به دنبالم اینبار صدای مصممش در گوشم پیچید. وارد خانه

بود، رفتیم. در اتاق را باز کرده و وارد شدیم.  آمد. تا اتاقی که هینا درونش

  حرکت روی تخت دراز کشیده بود، خیره شد.دختر به هینا که بی

  اون حالش خوبه؟ چش شده؟ -

  هوشه همین.چیزی نیست، فقط بی -

ی چشم دیدم که دستانش را بر روی سرش گذاشت. صدای بغض از گوشه

  دارش در گوشم طنین انداخت.

  فهمم. هینا چان خیلی دختر خوبیه و...میاصال ن -

  نفسی عمیق کشید و دستانش را پایین آورد.

  آخه چرا باید ما رو بکشه؟ -

زد. ناراحت نبودم، اما من نیز همچون صدایش سردرگمی و ناراحتی را فریاد می

ش باید قاتل باشد و در عین حال این دختر سردرگم بودم، که چرا یک نفر خود

  اتل بیفتد؟دنبال ق

اش بلند شد. سرم را چرخاندم و نگاهش کردم. چند ثانیه بعد، صدای آه و ناله
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  دستش را بر روی زخمش گذاشته بود.

  درد داره؟ -

  سری تکان داد.

  دنبالم بیا. -

های اولیه را از همراه هم وارد آشپزخانه شدیم. درحالی که داشتم جعبه کمک

روی صندلی پشت میز گرد سه نفره در  داشتم، اوداخل کابینت بر می

ای که در میان جنگل، آشپزخانه نشست. خانه غرق سکوت بود و در این خانه

در آغوش تاریکی قرار داشت، ما سه نفر درگیر ماجرای عجیبی شدیم، که 

دانستیم باید از کدام راه برویم تا نجات تر شد و خود نیز نمیرفته رفته عجیب

  یابیم!

وی میز نهادم و در کنار دختر نشستم. بتادین را از داخل جعبه جعبه را ر

برداشتم تا زخمش را تمیز کنم. درحالی که بتادین را با پنبه روی زخمش 

کشیدم، او اخمی از روی سوزشی که داشت، کرد و با صدای ضعیفی پرسید:می  

  کردی؟امشب توی پرورشگاه چی کار می -

  یک تای ابرویم را باال دادم.
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  کنی؟ی من چی کار میمن باید بپرسم تو االن توی خونه -

  بعد از رفتنتون، تا اینجا دنبالتون اومدم. -

  چیزی نگفتم.

  حاال تو بگو. -

ی مان را برایش تعریف کردم. در هنگام ی برخوردم با هینا و نقشهقضیه

هایم، درحالی حرفاش به اتمام رسید و پس از هایم، کار باند پیچی شانهتعریف

گذاشتم، گفتم:که لوازم را داخل جعبه می  

گم بیاد یه نگاه یه زخمت بندازه، ممکنه بدتر بشه. من داداشم دکتره، می -

  ای نیستم.خونریزیش رو متوقف کردم ولی خب، من که حرفه

  بلند شدم و جعبه را سر جایش گذاشتم. صدای دختر را از پشت سرم شنیدم.

  این کارهات ممنونم.به خاطر  -

  برگشتم و لبخندی به رویش پاشیدم.

  کنم.خواهش می -

  به اوپن تکیه دادم و دست به سینه ایستادم.

زنیم و قضیه رو هر موقع که هینا چان به هوش اومد، باهاش حرف می -
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  خوابم.تونی بری اتاق دوم، من رو مبل میفهمیم. اینجا دوتا اتاق داره، میمی

ی قدر دانی زد. از حرکات و حالتش کامال معلوم بود که معذب به نشانه لبخندی

  ترش کنم.شده، اما به خاطر چی؟ بیخیال شدم و سعی کردم کمی آرام

  راستی، اسمم ناتسونو هستش. -

  نگاهم کرد.

  ام.منم کائوری -

  با لبخندی لبانم را آرایش کردم.

خوشبختم. -  

  ) پارت بیست و دو(

  عدروز ب #

  هینا #

وقتی چشمانم را باز کردم، خود را در اتاقی متفاوت از اتاق خود یافتم. اتاقی با 

های شیری رنگ ای کوچک با پردهای و دیوارهای چوبی. پنجرهوههای قهپارکت

رو نگاه کردم. یک ی اتاق. به روبهدر کنار تخت، و تختی سیاه رنگ در گوشه

ود داشت و یک آینه در کنار کمد، از دیوار کمد شیری رنگ، آن طرف اتاق وج



www.taakroman.ir  

 

  

 
99 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

در سمت چپ اتاق نیز، یک مبل و میز وجود داشت که روی مبل، آویزان بود. 

  ماندند.ای میهای پسرانه انباشته شده بودند و چون تپهتعدادی از لباس

متعجب بودم و هیچ حدس و گمانی از اینکه من کجا هستم و دیشب چه 

ی پشت گردنم، دردی . بلند شدم و نشستم. در ناحیهاتفاقی افتاد، نداشتم

دانستم به خاطر چیست. چشمم که به طناب دور دست و وجود داشت که نمی

  پایم خورد، تعجبم افزایش پیدا کرد. من کجا هستم؟

؟ و چطوری به اینجا آمدم؟ مگر دیشب چه شد؟ چرا دست و پایم بسته شده

  ؟چه شد که حال دست و پایم بسته است

ی چوبی اتاق نگاه کردم. یعنی کسی اینجاست یا هوفی کشیدم و به درِ بسته

  من تنها هستم؟ با صدای رسایی گفتم:

  آهای، کسی هست؟ یکی بیاد اینجا. -

گر با این حرفم، چندی نگذشت که در باز شد و در کمال تعجب، چشمانم نظاره

اتاق شدند و پا بر روی ناتسونو و کائوری در چارچوب در شدند! هر دو وارد 

فرش پشمی سفید رنگی گذاشتند. کائوری کمی نزدیکم شد و چشمان مردد و 

  نگرانش را در چشمانم دوخت. صدای لرزانش مرا متعجب کرد.
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  هینا چان، حالت خوبه؟ -

  کائوری اینجا کجاست؟ ما کجاییم؟ -

تانش را ناتسونو چند قدم نزدیکم شد و کنارم بر روی تخت نشست. آرنج دس

  روی زانوهایش گذاشت.

  ی منه. من آوردمت اینجا و کائوری چان هم دنبالمون اومد.اینجا خونه -

آمد که این دو از همه چیز مطلع هستند کامال سردرگم شده بودم و به نظر می

و فعال که میل گفتن چیزی را ندارند! دستانم را به قصد اشاره کردن به طناب 

بردم و درحالی که یک تای ابرویم را باال داده بودم، گفتم:هایم، باال دور مچ  

  هام بسته است؟ چرا اومدیم اینجا؟خب من چرا دست -

 ناتسونو سوالی نگاهم کرد.

  خودت خبر نداری؟ -

  هایم را باال دادم.شانه

  از چی؟! مگه چیزی شده؟ -

ت هم دادند و نگاهی بین کائوری و ناتسونو رد و بدل شد. ابروانم دست به دس

  چینی وسطشان هویدا گشت.
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یکیتون بهم بگه اینجا چه خبر شده. -  

صدایم بلند بود و لحن دستوری داشت، اما خب کالفه شده بودم و اهمیتی به 

دادم. ناتسونو نفس عمیقی کشید و سرش را پایین انداخت. لحن صدایم نمی

شروع کند. باالخره داند حرفش را چگونه بزند و از کجا معلوم بود که نمی

  صدای آرامش ملودی گوشم شد.

  هینا، هویت قاتل رو فهمیدیم. -

  کمی سر جای خود جا به جا شدم و از سر کنجکاوی چشمانم را گرد کردم.

  خب؟ قاتل کیه؟ -

  زد.نگاهم کرد. در چشمانش نا امیدی و سردرگمی موج می

  قاتل خودتی! -

جا گرفت. کمی به عقب خم شدم تا از  ی لبمپوزخندی حاکی از تعجب گوشه

ناتسونو فاصله بگیرم. نگاهم از ناتسونو به کائوری لغزید. هر دو جدی بودند و 

  شد.هایشان دیده میاخمی روی چهره

  ؟! یه جور شوخیه؟!یعنی چی قاتل منم -

  چیزی نگفتند.
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  اگه شوخیه تمومش کنید. -

روی زمین زانو زد و مشغول باز  ناتسونو هوفی کشید و بلند شد. مقابلم بر

داد، گفت:کردن پاهایم شد. در همان هنگام که کارش را انجام می  

دیم.متاسفانه شوخی نیست. االن توضیح می -  

ای از طنز در صدایش نبود که بشود لحن صدایش کامال جدی بود. هیچ رگه

؟ هستم کنند. اما گیج بودم. یعنی چه که قاتل خود منگفت دارند شوخی می

هایم را هم باز رساند؟ ناتسونو پس از اینکه دستاین حرف چه معنایی را می

کرد، بلند شد و مقابلم در کنار کائوری ایستاد. منتظر به آنان چشم دوخته 

  بودم، که هر دو همراه هم شروع کردند به توضیح دادن اتفاقات دیشب.

د، در شوک عظیمی فرو گفتنای که میرفتند و با هر جملههر چه پیش می

آوردم. یعنی چی شد. سر در نمیرفتم. هر لحظه بر میزان تعجبم افزوده میمی

ام، پس چرا خود به یاد که قاتل من هستم؟ اگر دیشب به کائوری حمله کرده

  ندارم؟

هایشان، خم شده و آرنج دستانم را روی زانوانم نهادم و با پس از اتمام حرف

رم ایجاد کردم. سر درد گرفته بودم. اخم پررنگی بر دستانم حصاری دور س
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  روی پیشانی داشتم و فقط به زمین خیره شده بودم.

  هایی که گفتین، حقیقت دارن؟این -

  لرزید. صدای کائوری در گوشم پیچید.صدایم می

؟آره، ولی آخه تو اصال هیچی یادت نیست -  

ی نفی به طرفین تکان دادم.سرم را به نشانه  

  از کجا بدونیم دروغ نمیگی؟ -

ی چشم دیدم که صدای مشکوک ناتسونو، باعث پوزخندم شد. از گوشه

کائوری به سمت ناتسونو برگشت و با دستان مشت شده نگاهش کرد. قبل از 

 من جواب ناتسونو را داد:

  هینا هیچ وقت دورغ نمیگه. -

و از اتاق بیرون رفتم.  توجه به آن دو، بلند شدمصدایش بلند و مطمئن بود. بی

به سمت در خروجی رفتم و دستگیره را لمس کردم. صدای کائوری از پشت 

  سرم شنیده شد.

  کجا؟ -

جوابی به حرفش ندادم. دستگیره را خم کردم و در باز شد. پا به درون جنگل 
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توجه بودم. بزرگی نهادم. نسبت به اینکه چرا باید درون جنگل باشیم، بی

دانستم که ناتسونو و کائوری نیز رفتم و ذهنم درگیر بود. میمی همینطور راه

  آیند.آرام آرام دنبالم می

ی آنان حقیقت دارد؟ قاتل در اصل من هستم؟ اما چرا چیزی یادم یعنی گفته

نیست؟ اگر قاتل میتسوبا و سوباکی منم، پس چرا خودم زمان کشتن آنان را به 

ها واقعا به خون دستانم نگاه کردم. این دست یاد ندارم؟ سرم را خم کرده و به

اند؟ اگر اینطور است، پس چرا خودم هیچ وقت رد خون را در آنان آلوده شده

  مشاهده نکردم؟ چرا خون ریخته شده را ندیدم؟

کرد. بغضی که بر گلویم چنگ انداخته بود، نفس کشیدن را برایم سخت می

شدم. نسیم صبحگاهی بر ها رد میچولهرفتم و از روی چاله آرام آرام راه می

  داد.زد و به جای انتقال حس نشاط، حس ناراحتی به من میسر و صورتم می

فهمیدم. صدایشان در سرم های کائوری و ناتسونو را نمیفهمیدم؛ گفتهنمی

  پیچید.

وقتی دیشب اومدم داخل پرورشگاه، دیدم کائوری چان رو با طناب از سقف  "

."خوای بکشیشی و میآویزون کرد  
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تو بهم حمله کردی هینا چان و من حتی خودمم نفهمیدم که ماجرا چیه،  "

  ."یعنی گنگ بودم

فکر کنم قتل اون دوتا دختری که راجع بهشون گفته بودی هم، به دست تو  "

."باشه  

ی آخر عللی برای فرو پاشیدن بغضم شد. قتلشان به دست من بود؟ یعنی جمله

میتسوبا؟ من آن دختر کوچک را کشتم؟ دختری که فکر و خیال سوباکی و 

اش پروراند؟ دختری که برای آیندهبیرون رفتن از پرورشگاه را در سرش می

  ای داشت؟ من آن آرزوها را کشتم؟آرزوهای بچه گانه

یا سوباکی چطور؟ دختری که از همان کودکی در پرورشگاه دوستم بوده و در 

  . به یاد اولین روزی افتادم که سوباکی به پرورشگاه آمد.همه حال کنارم بوده

 ) پارت بیست و سه(

*** 

هشت سال قبل #  

ای رنگش در اتاق باز شد و جیوبا سان به همراه دختر کوچکی که موهای سرمه
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هارمونی عجیب زیبایی با چشمان آبی رنگش ساخته بودند، وارد شد. جیوبا 

ه سمت تخت خالی کنار تختم آورد. بر روی سان دست دختر را گرفت و او را ب

زانو خم شد تا با دخترک هم قد شود. دست نوازش بر روی موهایش کشید و 

  لبخندی به رویش پاشید، که با صدای پر محبتش سازگار بود.

  ی توئه، باشه؟عزیزم از این به بعد اینجا خونه -

 دختر سری تکان داد.

هر چیزی خواستی به خودم بگو. -  

ختر باز سری تکان داد. جیوبا سان، بلند شد و خطاب من و دختر دیگر گفت:د  

هم اتاقی جدیدتونه، باهاش خوب رفتار کنین، باشه؟ -  

هر دو سری تکان دادیم که جیوبا سان رفت. سرم را چرخاندم و به دختر نگاه 

کردم. سرش را خم کرده و نگاهش را به زمین دوخته بود. تی شرت صورتی و 

هایش آویزان رک جینی به تن داشت و یک کوله پشتی سفید، از شانهشلوا

 بود. از روی تخت خود بلند شدم و به سمت دختر رفتم.

  سالم. -

  سرش را باال آورد. لبخندی به رویش پاشیدم.
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  اسمت چیه؟ -

کشد.داد که کمی خجالت مینگاهش را از من گرفت. صدای آرامش نشان می  

  سوباکی. -

  هینام، اینجا کمکی الزم داشتی بهم بگو.منم  -

سری تکان داد. برگشتم و به سمت تختم رفتم. خواستم بر روی تخت بنشینم، 

  که صدای سوباکی را شنیدم.

  شه بریم اطراف رو نگاه کنیم؟می -

ی معصوم و زیبایش دوختم. اینکه سرم را چرخاندم و نگاهم را در چهره

شد. اش دیده میکشید، در چهرهخجالت می کنجکاو دیدن اطراف بود، اما

سری تکان دادم و به سمتش رفتم. دستش را گرفتم و با هم از اتاق خارج 

شدیم. در راهرو قدم برداشتیم. نگاهش کردم. با کنجکاوی به اطراف 

توانستم حس کنم که در این محیط نا آشنا احساس غریبگی و نگریست. میمی

  کند.تنهایی می

  لته؟چند سا -

  نگاهم کرد.
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  هفت. -

  پس من یه سال ازت بزرگترم، من هشت سالمه. -

ام را به طرفش گرفتم و دستش را ول کردم و مقابلش ایستادم. انگشت اشاره

دانستم که لحن ی متعجبش دوختم. فقط خودم میچشمان درشتم را در چهره

  صدای مغرور و بیخیالم، جهت شوخی کردن و شاد کردن اوست.

  ای!در برابر من هنوز خیلی بچه -

دستانش را مشت کرد و روی نوک پاهایش ایستاد تا قدش بلندتر شود. صدای 

  اش مرا به خنده وا داشت.بلند و حرصی

هینا من بچه نیستم! -  

خندیدم، که اخم کرد و رویش را از من دستم را روی دهانم گذاشته و می

به سمتش رفتم. دستانم را بر روی ی خود را متوقف کردم و گرفت. خنده

  ام، به او تذکر دادم.هایش گذاشتم. با صدای جدیشانه

از حاال به بعد ما دیگه بچه نیستیم. باید آدم بزرگ زندگی خودمون باشیم،  -

  فهمی؟می

چیزی نگفت و با گیجی نگاهم کرد. سکوتش به جا و طبیعی بود. او هنوز بچه 
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م؛ اختالف سنی یک سال چیزی نیست، ولی او تا بود، گرچه من نیز بچه بود

هفت سالگی در آغوش پدر و مادرش بزرگ شده و اکنون به اینجا آمده. طبق 

  ی جیوبا سان، من یک سالم بود که به اینجا آمدم.گفته

  ) پارت بیست و چهار(

*** 

  حال #

سرازیر کرده هایم هایم را از گونهاین خاطره، بی آنکه خود متوجه شوم، اشک

رحم بود. من سوباکی را کشتم. چگونه شد که او را کشتم؟ چطور شد که بی

  شدم و او را کشتم؟

  او که بهترین دوستم بود. چرا؟ چرا او؟

من دیگر چه کسی هستم که توانستم دوستم را به قتل برسانم؟ با دستان 

ار من است؟ ی مرگ بر روی زمین؟ آن هم کخودم خونش را ریختم. یا آن کلمه

 من با خون سوباکی آن را نوشتم؟

  پیچید.ی جنگل میصدای هق هقم در گوشه به گوشه
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  این یک بازی است؟ اینکه قاتل شوم و خود نفهمم و حتی چیزی به یاد نیارم؟

دستم را بر روی قلبم گذاشتم. قلبی که درد گرفته بود، سوز گرفته بود، از خود 

پیراهنم چنگ انداختم و در گمان خود قلبم را  متنفر و شرمنده شده بود. بر

فشردم. او از خود، و من نیز از او متنفر بودم. حال شرمنده شده که چه؟ می

آنگاه که در چشمان میتسوبا و سوباکی نگاه کردم و نفسشان را قطع کردم، 

کرد؟ چرا چیزی چرا خبری از قلبم نبود؟ چرا آنگاه ساکت نشسته و نگاه می

  گفت؟نمی

دانم که در چشمان مقتولینم نگاه کردم ام بیشتر شد. من حتی نمیشدت گریه

ی مناسبی! برای ای تلخ لبانم را آرایش کرد. مقتولین! چه کلمهیا نه. خنده

ام!خودم یک پا قاتل شده  

یعنی سوباکی و میتسوبا گریه کردند؟ تالش کردند فرار کنند؟ التماسم کردند 

  ی کردند مرا به خود آورند؟ها را نکشم؟ سعکه آن

با پیچ خوردن پایم و افتادنم بر روی زمین، دیگر طاقت نیاوردم. سرم را به 

آسمان بلند کردم و فریادی زدم که دل آسمان را لرزاند. ناگهان کائوری که در 

آمدند، کنارم آمد و مقابلم بر تمام این مدت همراه با ناتسونو پشت سرم می
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روی بازوهایم گذاشت و مرا تکان داد تا به  دستانش را روی زمین زانو زد.

  خودم بیایم. صدای بغض دارش طنین انداز گوشم شد.

ی تو دردی رو دونم ناراحتی ولی گریههینا چان، بسته، به خودت بیا لطفا. می -

  تونی با گریه سوباکی و میتسوبا رو برگردونی.کنه. نمیدوا نمی

ها دیگر هیچ وقت هق هقم بیشتر شد. آری! آنبا این حرف، شدت گریه و 

  توانند برگردند و این به خاطر من است.نمی

 کائوری ادامه داد:

شه. ما علت این دم که همه چیز درست میهینا بیا بریم داخل، قول می -

  کنیم، تو فقط اینطوری خودت رو از دست نده.اتفاقات رو پیدا می

زنم، مرا در آغوش بود. وقتی دید حرفی نمی ی چشمان او نیز شدهاشک روانه

کشید. کنار گوشم زمزمه کرد و صدای آرام و مطمئنش، اندکی هم که شده 

  آرامم کرد.

  بینی.شه، حاال میهمه چی درست می -

به دنبال این حرفش، مرا از خود جدا کرد. ناتسونو نیز کنارمان آمده و روی 
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  زمین نشست. لبخندی بر لب داشت.

  حاال اگه تونستین کاری کنین که منم گریم بگیره. -

ای روی لبانم ی خودم، تک خندهکائوری چپ چپ نگاهش کرد، که بدون اراده

 نشست. ناتسونو دستش را بلند کرد و ما بین موهایش بازی داد. آهی کشید.

من چطوری باید با دوتا دختر همخونه بشم آخه؟ از االن بگم خودتون  -

  ن باشین، من پدرتون یا بردارتون نیستم.مسئول خودتو

ای ای تلخ، خندهای همراه با بغض، خندههم من و هم کائوری خندیدیم؛ خنده

کرد. ناتسونو نفسی عمیقی کشید. حالت فقط غم دلمان را سرکوب می

اش بر خالف چند لحظه پیش، جدی شد.چهره  

میم که هینا چرا دست فهدخترا، مطمئن باشین که ما از عهدش برمیایم. می -

فهمیم و به قتل زده ولی خودش متوجه نشده و االنم اصال یادش نیست. می

کنیم. پس قوی باشین، من تنهایی کاری از دستم ساخته قضیه رو حلش می

 نیست.

هایم را پاک کردم. حق ی آخرش لحن شوخی داشت. دست برده و اشکجمله
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ه و از هزارتو بیرون بیاییم. غم و غصه ها بود. باید این معما را حل کردبا آن

داد. نفس عمیقی کشیدم و با لبخند، به ای نداشت و گذشته را تغییر نمیفایده

ی آن دو نگاه کردم.چهره  

از آنجا به بعد بود که ما سه نفر، حامی و تکیه گاه هم در هر شرایطی شدیم و 

د، بایستیم.ای که نا معلوم بوتصمیم گرفتیم با هم در مقابل آینده  

 ) پارت بیست و پنج(

ام را از روی ناتسونو دو لیوان قهوه مقابلمان گذاشت. خم شده و لیوان قهوه

ی نارنجی رنگ قرار داشت، برداشتم. ای که ما بین دو مبل سه نفرهمیز چوبی

ها وسط هال ی کوچکی با یک هال کوچک در ورودی در بود. مبلدر کل کلبه

شد، که زمین جلو رویش با ای هال یک شومینه دیده میقرار داشتند و انته

یک فرش پشمی سفید و سیاه مزین شده بود. سمت راست کلبه یک در برای 

  آشپزخانه، و سمت چپ دو در برای دو اتاق وجود داشت.

با دستانم حصاری دور لیوان ایجاد کردم. گرمای قهوه مهمان دستان سردم 

معطوف او که رو به رویم نشسته بود، کردم. شد. با صدای کائوری، نگاهم را  

االن از کجا باید شروع کنیم؟ -  
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اش را میان من و ناتسونو چرخاند. ناتسونو درحالی چشمان سردرگم و سوالی

ای که از آشپزخانه آورده بود، تکیه داد. کشید، به صندلیکه نفس عمیقی می

معلوم خیره شدم. سوال ی نا ی لبم را به دندان گرفتم و به یک نقطهگوشه

خوبی بود، لیکن جوابش مشخص نبود. واقعا از کجا باید شروع کنیم؟ جواب 

ام را خوردم و تصمیم هایمان را از کجا باید پیدا کنیم؟ یک جرعه از قهوهسوال

 گرفتم از قتل اول آغاز کنم.

قتل اول برای شروع خوبه. -  

 ناتسونو گفت:

شاید. -  

و خم شد و آرنج دستانش را بر روی زانوهایش در پس این حرفش، به جل

 گذاشت. چشمانش را ریز کرد و پرسید:

خب مقتول اول کی بود؟ -  

اش، تصویر یک کارآگاه را در ذهنم لحن صدای پرسشگرانه و فوق العاده جدی

زنده کرد. کائوری دست به سینه به مبل تکیه داد و حرفش را با فوت کردن 

  نفسش زد.
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سالش بود. میتسوبا، ده -  

ی مرا شکار کرد.دفعه چهرهنگاه ناتسونو این  

هینا چیزی یادت میاد؟ -  

 سرم را به طرفین تکان دادم و گفتم:

دونم که صبح جسدش رو دیدم.فقط می -  

 شده بریده هم سرش و گفته بودی که موهاش کنده شده، چشمش در اومده  -

درسته؟ بود،  

 اخمی کردم و به سختی گفتم:

آره. -  

هر چقدر زمان بگذرد و این موضوع حل شود، باز هیچ وقت کشته شدن 

میتسوبا و سوباکی به دست خود را فراموش نخواهم کرد. این واقعه زخمی را بر 

روی قلبم حک کرد، که هیچ گاه بهبود نخواهد یافت و با هر بار به یاد آوردن، 

ردن، این عذاب وجدان خونریزی آن زخم را آغاز خواهد کرد. با هر بار به یاد آو

  درونم را افزایش خواهد داد.

 صدای ناتسونو مرا از عالم افکارم خارج کرد.
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یا قتل دوم؟ -  

اش دست برد و آن را برداشت. در این هنگام گفت:کائوری به سمت قهوه  

شماری زخم روی سوباکی، پونزده سالش بود. دستش قطع شده و تعداد بی -

اش داشت.سینه  

  ک تای ابرویش را باال داد.ناتسونو ی

رحم نباش هینا!نسبت به مقتولینت انقدر بی -  

  تر شد. کمی به سمتش خم شدم و به او تشر زدم.ام پررنگاخم روی پیشانی

شه که هینا چان بگی؟خفه شو. بعدشم هینا چیه؟ احترام سرت نمی -  

اهمیتی قائل هایم را به مسخره گرفته و ناتسونو طوری که نشان دهد حرف

ای نثارش کردم و بلند شدم. خم شده و لیوان را نیست، نگاهم کرد. چشم غره

بر روی میز نهادم. دستانم را باز کردم و درحالی که ابروهایم را باال داده و به آن 

کردم، گفتم:دو نگاه می  

کنیم؟خب حاال چی کار می -  

اش گذاشت.ناتسونو دستش را زیر چانه  

تونه این وضعیت رو که هینا کاری بکنه اما بعدش یادش ی میآخه چه چیز -
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 نیاد، توجیه کنه؟

 کائوری که گویا چیز مهمی به ذهنش رسیده باشد، بشکنی زد و گفت:

  شاید یه جوری بیماری! -

  بیماری؟! -

  خطاب به من سری تکان داد تا حرفم را تایید کند. آرام بر روی مبل نشستم.

ید:ناتسونو کنجکاو پرس  

  ای؟چه جور بیماری -

  باال انداخت. کائوری شانه

مونه ده و بعدش یادش نمیبیماری شخصیتی مثال. فرد تغییر شخصیت می -

  که شخصیت دیگش چه کاری انجام داده. یه جا همچین چیزی دیده بودم.

 دستانم را باز کردم و با ناباوری گفتم:

  ؟ولی آخه چرا باید دچار همچین چیزی بشم -

اش را از جیب شلوارش بیرون کشید و درحالی که با گوشی ناتسونو گوشی

شد، گفت:سرگرم می  

  فهمیم.االن همه چی رو راجع به این بیماری می -
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اش را که به خاطر تعجب بود، به ناتسونو دوخت. کائوری چشمان گرد شده

  دستش را بر روی مبل گذاشت و کمی به جلو خم شد.

  سترسی داره؟مگه اینجا د -

  ناتسونو سری تکان داد. پوزخندی زدم.

  مطمئنی اینجا جنگله؟ -

ناتسونو خندید اما کائوری چیزی نگفت و سرش را به پشتی مبل تکیه داده و 

چشمانش را بست. تا ناتسونو در اینترنت چیزی راجع به این مسأله پیدا کند، 

ه کردم. نسبتا سرد شده و ام را برداشته و کمی از آن مزمن نیز لیوان قهوه

اش را از دست بود، اما اهمیتی نداشت. ذهنم طبق معمول با افکارم متحد مزه

  شد.

پس بیماری چند شخصیتی! بگوییم که حدس کائوری درست است، اما چگونه 

شده که دچار چنین چیزی شدم؟ اصال راه درمانش چیست؟ مراجعه به 

  روانشناس؟

ام را خوردم، که صدای ناتسونو ای از قهوهجرعه آهی در دل کشیدم و دوباره

در محیط طنین انداخت و با صدای او، کائوری چشمانش را باز کرده و سرش را 
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  پایین آورد.

  خونم گوش کنین.این چیزهایی که پیدا کردم، شاید کمکمون کنن. می -

 هم من و هم کائوری کمی سر جای خود جا به جا شدیم و چشمان کنجکاومان

اش بود. در را معطوف ناتسونو کردیم. ناتسونو سرش پایین و خیره به گوشی

 همان حال خواندن را شروع کرد:

(شیش و بیست پارت)    

توان به سردرد، فراموشی، نداشتن های اختالل شخصیتی، میاز دیگر نشانه -

های خارج از بدن اشاره کرد؛ یعنی کسی که از درک از زمان، خلسه و تجربه

برد، ممکن است دست به کارهایی بزند، که در یماری چند شخصیتی رنج میب

ها متفاوت صیتدهد. سن و جنسیت هر کدام از این شخحالت عادی انجام نمی

ی صبحت کردن، با نمایان شدن شخصیت دیگر از دیگری است و رفتار و شیوه

  کند.تغییر می

  خواندن را متوقف و به من و کائوری نگاه کرد.

و اما یکی از اثراتش بر روی شخص بیمار. -  



www.taakroman.ir  

 

  

 
120 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

    ی گوشی دوخت.دوباره نگاهش را به صفحه

ناتوانی در به یاد آوردن اطالعات! این فراموشی به حدی گسترده است، که  -

توان نام فراموشی معمولی را بر روی آن گذاشت. مبتالیان به بیماری چند نمی

وع صحبت را فراموش کنند و یا شخصیتی، ممکن است هنگام گفت و گو موض

  ای را از یاد ببرند.طی یک ثانیه، محتوای حادثه

با یک نفس عمیق، خواندن متون را تمام کرد. هر دو به من خیره شدند. نگاهم 

کران افکارم غرق شدم. حال چه کاری باید را به زمین دوختم و در دریای بی

البته شده، اما چگونه؟ چگونه شود؟! انجام دهیم؟ اختالل شخصیتی؟ مگر می

 باید این مشکل را حل کنیم؟

که دچار چنین کردم و به نوعی ناراحت شده بودم. ایناحساس ناتوانی می

دانم که تا زمان خوب شدن، دیگر کند؟ میام، مرا متفاوت میای شدهبیماری

  آن آدم سابق نخواهم بود، اما آیا...

ها چه حسی نسبت و کائوری چشم دوختم. آنسرم را بلند کرده و به ناتسونو 

بینند، یا به چشم یک بیمار به من دارند؟ مرا به چشم کسی که بودم می
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کشیدم، اما از شخصیتی؟ اخمی ابروانم را زینت داد. معذب شده و خجالت می

چی؟ از مشکلی که دارم؟ نباید چنین احساسی داشته باشم. یک بیماری است 

تمام شود. آهی در دل کشیدم. متاسفانه بیشتر از یک  که امیدوارم به زودی

توان با زدن این حرف از کنارش رد شد و آن را ساده گرفت. بیماری بود! نمی

شود، ساده نیست. ای که منجر به مرگ دیگران میاین ساده نیست. بیماری

 بیخیال این افکارم شدم و خطاب به ناتسونو گفتم:

  شته؟چیزی راجع به درمانش ننو -

ی نفی تکان داد. هوفی کشیدم و دست به سینه به مبل تکیه سرش را به نشانه

دادم. پایم را بر روی پای دیگرم گذاشته و در هوا تکانش دادم. پوزخندی را 

هایم کردم و مسخره وار گفتم:مهمان لب  

  عالیه! هیچ راهی برای درمان این کوفتی نیست و این واقعا عالیه! -

  ، بدبین نباش. چرا راهی نباشه؟ البته که هست.هینا چان -

ی چشم نگاهش کردم. ناتسونو به دنبال کائوری ادامه داد:با گوشه  

زنیا! ببین شه هیچ راهی نداشته باشه؟ حرفا میحق با کائوری چانه. مگه می -

که تخصصش روانشناسی ات کنه. با اینگم امروز بیاد معاینهبه داداشم می
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خب شاید بتونه کمک کنه و از یکی از همکارهای روانشناسش نیست، ولی 

  برات وقت بگیره.

نگاهشان کردم. کائوری، کسی که نزدیک بود به دست من کشته شود و 

اش را از دست بدهد. کسی که همین االنش هم یک زخم بر روی زندگی

ت اش از جانب من دریافت کرده است. ناتسونو، کسی که تازه دو روز اسشانه

ای بیش نیست. با این حال هر دو برای کمک و برطرف شناسد و غریبهمرا می

کنند. بغض گلویم را چنگ کردن مشکل من کنارم هستند و تالش خود را می

ها را جبران کنم؟ دستانم را قفل هم کردم و انداخت. من چگونه باید کمک آن

ار گفتم:فشردم، تا از لرزششان جلوگیری کنم. لبخندزنان و بغض د  

دونم چطوری کنید. من واقعا نمیها خیلی ممنونم، از اینکه کمکم میبچه -

  باید کمکتون رو جبران کنم.

  کائوری پوکر نگاهم کرد.

  فقط از این چرت و پرتا نگو، برای ما کافیه. -

  ای کرد و بلند شد.ناتسونو تک خنده
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  گ بزنم.دخترها برین صبحونه بخورین، تا من به داداشم زن -

  بعد از این حرفش، بالفاصه از کلبه خارج شد.

ناتسونو #  

در را بستم و جلوی در ایستادم. هوای خنک صبح، خورشید درخشان در کنج 

ایجاد ی گردش در این جنگل را درونم آسمان و صدای آواز پرندگان، انگیزه

ذرانی توان برای خوش گتری از گردش داریم. نمیکرد، اما خب مسائل مهم

وقت گذاشت. قبل از تماس با برادرم، ابتدا به ساعت نگاه کردم. ده صبح بود. 

برد.احتماال االن در بیمارستان به سر می  

اش را گرفتم و دست به کمر منتظر جواب دادنش ماندم. بعد از سه بوق شماره

  اش در گوشم پیچید.صدای مردانه و جدی

  الو؟ -

را در ذهنم زنده کرد، که چشمانش را ریز  اشاش یک آن چهرهصدای جدی

بار دهد. بلند زدم زیر خنده. ایناش باال میکرده و عینکش را با انگشت اشاره

  اش در گوشم طنین انداخت.صدای متعجب و حرصی
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  خندی؟کوفت! داری به چی می -

ام کشیدم و سپس به در کلبه تکیه نفسی عمیق برای متوقف کردن خنده

  دادم.

  بری؟تاتسومی، تو توی اتاق عمل به سر می -

  نه توی کافه تریای بیمارستانم، چطور؟ -

ام را ببیند!ام پوکر شد و حیف، تاتسومی نبود تا چهرهقیافه  

ای، این حالت پروفسوریت رو بذار کنار. مثال داداشت زنگ خب اگه توی کافه -

 زده!

  تاتسومی نفس عمیقی کشید.

ر روز توی این بیمارستان پالسه، برای همین دیگه از واال داداشم که ه -

  شم.شنیدن صداش ذوق مرگ نمی

  ام بیشتر حالت پوکر پیدا کرد. صدای تاتسومی را از پشت خط شنیدم:چهره

  حاال چرا زنگ زدی؟ -

طور که نگاهم معطوف زمین با پایم سنگ روی زمین را به بازی گرفتم و همان

 بود، گفتم:
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  خوام یه نگاه بهش بندازی.که مییکی هست  -

  مشکلش چیه؟ -

  سرم را باال آورده و به درختان جلو خیره شدم.

دونم که تخصصت نیست، ولی حدسمون روی اختالل چند شخصیتیه. می -

  شاید بتونی کمک کنی و یه وقت از همکار روانشناست براش بگیری.

  با چه مدرکی میگی اختالل چند شخصیتی داره؟ -

هایم را تر کردم و تصمیم گرفتم موضوع قتل را بیان نکنم. با ک بار با زبانم لبی

اینکه تاتسومی فرد قابل اعتماد و برادر من است، ولی خب این موضوع جز 

  شود و نگفتن آن بهتر بود.حریم شخصی هینا محسوب می

  ره.کرده و بعدشم یادش میکنه که قبال نمیکارهایی می -

  زنم.داداش، من عصر میام یه سر میباشه  -

  لبخندی لبانم را زینت داد.

  ممنون. -

  پس از آن حرف، از تاتسومی خداحافظی کرده و وارد کلبه شدم.

*** 
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(هفت و بیست ) پارت   

با یک لیوان آب از آشپزخانه خارج شدم و به اتاق رفتم. وقتی وارد اتاق شدم، 

زد و مبل مقابل نشسته بود. هینا حرف میهینا روی تخت و تاتسومی هم روی 

  های هیناست.آمد که درحال یادداشت حرفتاتسومی نیز به نظر می

طور که مدیر پرورشگاهمون گفته، مامانم در اثر دونم ولی اونمن کامل نمی -

میره و بابام هم چون نگهداری از من از عهدش برنمیاد، من رو وقتی بیماری می

  ره.بره و بعد میپرورشگاه مییه سالم بود به 

د به خاطر بازگویی تأثیرم قرار داد. احیاناً نبایصدای عادی و بیخیال هینا، تحت

؟ ناراحت شدن پیشکش، حتی به نظر و یادآوری چنین چیزی ناراحت شود

کند، یعنی این موضوع رسد که اذیت شده باشد! کامال عادی برخورد مینمی

عجب شدم و لیوان آب را به سمت تاتسومی گرفتم. برایش اهمیتی ندارد؟ مت

  گرفت، به هینا نگاه کرد.طور که لیوان را از دست من میتاتسومی همان

  کنه؟این موضوع ناراحتت نمی -

شم خب اگه االن، توی این سنم این موضوع رو فهمیده باشم، آره ناراحت می -

ولی خب، من با دونستن این قضیه بزرگ شدم و بهش عادت کردم. پذیرفتمش 
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  کنه.و االن، نه ناراحتم نمی

بار دیگر تعجب کردم. پذیرفتن گذشته و اتفاقات بد زندگی، گاهی اوقات برای 

آید، برای هینا طور که به نظر میست، ولی اینها خیلی سخت ابعضی آدم

ی ای که شخصیتش دارد، واقعاً یک نکتهسخت نبوده و نیست. این ویژگی

مثبت برای اوست. تاتسومی بعد از خوردن آبش، لیوان را به دستم داد و 

:های آخر هینا را یادداشت کرد. سپس گفتحرف  

  بسیار خب. -

کرد. تاتسومی دفترچه و خودکارش را ظ میطبق معمول لحن جدی خود را حف

درون کیفش گذاشت و بعد از برداشتن کتش، بلند شد. همراه او هینا نیز 

کرد، گفت:ای رنگش را بر تن میبرخاست. تاتسومی درحالی که کت قهوه  

کنی که من چون اطالعاتی در این زمینه ندارم، راجع به اینکه چه کاری می -

نپرسیدم. کردی، چیزیقبال نمی  

ای مایل به عسلی رنگش را، که پوشیدن کتش را تمام کرد و چشمان قهوه

ی جذابی برای او ساخته بودند، دست به دست موهای سیاهش داده و چهره

 معطوف ما کرد.
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دونیم که اختالل چند شخصیتی یه جور بیماری روانیه. پس ولی خب همه می -

داشت به روح و روانت آسیب بزنه، من فقط چیزهایی ازت پرسیدم، که امکان 

که در کمال تعجب هیچی نبود که بتونه برای تو یه آسیب روحی محسوب 

  بشه.

  خم شد و کیفش را از روی مبل برداشت.

دم، تا اونی که تخصص داره ها رو به دوستم نشون میولی من بازم این -

  قضاوت کنه نه ما.

  ادامه داد: سرش را به سمت هینا خم کرد و لبخندزنان

  رم، خداحافظ.امیدوارم مشکلت حل بشه، من دیگه می -

جا، هینا با یک لبخندی جوابش را داد و بعد از تشکر بابت آمدنش به این

خداحافظ آرامی گفت. تاتسومی به سمت در رفت و از دستگیره گرفت. پیش از 

 باز کردن در گفت:

  شه.، بد نمیناتسونو، گاهی اوقات این اتاق رو تمیز کنی -

خواهد سر به سرم بگذارد، شدم بیخیال تیکه و لحن شوخش، که معلوم بود می

و به دنبال او از اتاق خارج شدم. از هال عبور کرده و با هم از کلبه بیرون 
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  اش دوختم.رفتیم. چشمان نگرانم را در چهره

  شه؟به نظرت حالش خوب می -

  سری تکان داد.

ا حاال چنین بیمارهایی توی بیمارستان به چشمم خورده شه. تآره، خوب می -

  که همشون هم خوب شدن، پس نگران نباشین.

صدای مطمئنش آرامم کرد. نفس عمیقی کشیدم و لبخندی زدم. دست بر 

  ام گذاشت.شانه

مراقب خودت باش داداش. -  

پس از این حرف، برگشت تا برود، ولی گویا چیز مهمی به ذهنش خطور کرده 

اشد؛ چرا که برگشت و گفت:ب  

راستی، به اون یکی دوستت بگو باندپیچی زخمش رو تا زمانی که زخمش  -

  خوب شد، به مراتب، یعنی هر موقع که الزم شد عوض کنه.

  سری تکان دادم.

  باشه. ممنون که اومدی. -

  هر موقع کمک الزم داشتی، در خدمتم. -
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دید پنهان کرد. وارد کلبه شدم.  ها خود را ازاین را گفت و ما بین درخت

ام را از جیبم بیرون آوردم و به ساعتش نگاهی انداختم. هفت عصر بود. گوشی

  صدای بلند و پر نشاطم طنین انداز خانه شد.

دخترها کجایین؟ بیاین شام درست کنیم، من گشنم شد. -  

ی ابرویش را کائوری از اتاق دوم و هینا از اتاق اول بیرون آمدند. کائوری یک تا

  باال داد.

  تو مگه آشپزی بلدی؟! -

مغرور نگاهش کردم و طوری حرفم را زدم، که گویا اعتماد به هفت آسمان 

  دارم!

  ای!خودشم حرفه -

  صدای دست زدن هینا در گوشم پیچید.

  آفرین! -

  تفاوت و بیخیال به سمت آشپزخانه به راه افتاد.سپس خیلی بی

  گشنمه.بیاین بریم، منم  -

در لحن صدایم  نگاه شکاکم را از پشت به هینا دوختم. یک دلخوری ساختگی
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 به کار بردم.

  هینا، تعریف کردی یا مسخره؟ -

  هینا خندید ولی چیزی نگفت.

  ) پارت بیست و هشت(

 در شام نیز در حرف زدن سپری شد و بدین ترتیب، ما سه نفر اولین روزمان را

 نیاز استراحت به کهاین گفتن با هینا شام، از پس. کردیم سپری یکدیگر کنار

 دو هر که شد گرفته تصمیم و کرد همراهی را او نیز کائوری. رفت اتاق به دارد،

.نشوم اذیت مبل روی بر خوابیدن با نیز من تا بمانند، اتاق یک در  

من نیز به بیرون از کلبه رفتم تا اندکی با خود خلوت کنم. بر روی سنگ بزرگی 

که کنار کلبه بود، نشستم و نگاهم را به آسمان سیاه شب، که تنها با نور ماه و 

ستارگان زینت داده شده بود، دوختم. همراه با بادی که وزید، نفس عمیقی 

کرد، که چشم کار می جاکشیدم و در اطراف چشم چرخاندم. جنگل تا آن

تاریک بود و درختان بلند و سر به فلک کشیده، تاریکی محیط را بیشتر 

های ترسناک افتادم. خدا را شکر که هوا گرم بود، کردند. یک آن یاد فیلممی
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شد. اگر سرد و بارانی بود، درست مانند یک صحنه از یک فیلم ترسناک می

یوار کلبه تکیه دادم.ام زدم و به دلبخندی به افکار مسخره  

داند که کند و چه کسی میای میآری؛ ذهن در هنگام تنهایی فکرهای مسخره

 علتش چیست؟

 سرم را چرخاندم و به در کلبه نگاه کردم.

امیدوارم تاتسومی بتواند یک وقت از دوستش برای هینا بگیرد، تا بتوانیم در 

 این قصه یک قدم به جلو برداریم.

ام انداختم. یک شب است. دیشب همین مواقع بود که به چینگاهی به ساعت م

دنبال یک قاتل ناشناس بودیم و آخر سر قاتل خود هینا در آمد! پوزخندی از 

ای است که این دختر دچارش شده؟ روی تعجب زدم. این دیگر چه گرفتاری

داند چقدر بابت این موضوع ناراحت دوستان خود را کشت و هیچ کس نمی

گذرد. ما هر چقدر کنارش باشیم و سعی کنیم همدرد درونش چه می است و در

توانیم او را درک کنیم.او شویم، باز نمی  

آهی کشیدم و بلند شدم. به داخل کلبه برگشته و به سمت آشپزخانه رفتم. 

وارد که شدم، در یخچال کنار در آشپزخانه را باز کردم و بطری آب را برداشتم. 
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ن کنار یخچال که چسبیده به گاز و سینک ظرفشویی بود، بطری را بر روی اوپ

گذاشتم تا یک لیوان آب بخورم. در حال برداشتن لیوان بودم، که کائوری به 

 داخل آشپزخانه آمد. نگاه گذرایی به او انداختم.

چرا هنوز نخوابیدی؟ -  

خوابم نبرد. -  

 با دستانش خود را بغل کرد و گفت:

راستش... -  

و اذیت شدنش بود. به سمت او برگشتم و  ان از نگرانیصدای آرامش نش

 درحالی که یک تای ابرویم را باال داده بودم، گفتم:

  کائوری چان، چیزی شده؟ -

  نفس عمیقی کشید و سرش را پایین انداخت.

  ترسم هینا دوباره تغییر شخصیت بده. ساعت یک شبه.می -

اخمی ابروهایم را زینت داد. به این موضوع توجه نکرده بودم. اگر مثل سه شب 

گاه یعنی مقتولین بعدی ممکن است ما گذشته، هینا تغییر شخصیت بدهد، آن

باشیم. اگر باز تبدیل به یک قاتل شود، چگونه باید جلوی آن را بگیریم؟ هوفی 
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خل اتاق هینا به گوش گاه بود که ناگهان صدای فریادی از داکشیدم و آن

رسید. نگاه نگرانی بین من و کائوری رد و بدل شد. هر دو بدون وقت تلف 

  کردن به سمت اتاق هینا دویدیم.

نگران شده بودم که آن صدای جیغ چه بود. افکار منفی به سمت ذهنم هجوم 

  آوردند، ولی سعی داشتم آنان را از ذهنم دور کنم.می

از دستگیره گرفتم و به سرعت آن را باز کردم. وارد به در اتاق که رسیدیم، 

ای شدم و به دنبالم کائوری نیز به داخل آمد. هر دو با هم خیره به صحنه

دانستیم که چه واکنشی نشان دهیم. چیزی که غیرقابل باور بودیم و نمی

  دیدیم، چیزی نبود که همیشه بتوان دید.می

ه جای او از تپیدن احساس خستگی تپش قلبم چنان تند شده بود، که من ب

زدم. کردند، نفس نفس میمشاهده میکردم. از ترسِ چیزی که چشمانم می

کائوری هم که مانند من ترسیده بود، نزدیکم شد و با دستانش حصاری دور 

بازویم ایجاد کرد. نگاهی به کائوری انداختم. بازویم را محکم گرفته بود و تمام 

ترسیده و نگرانش را به مقابل دوخته بود. سرم را  لرزید. چشمانبدنش می

ی وسایل درون اتاق در هوا چرخاندم و یک بار دیگر به اطرافم نگاه کردم. همه
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معلق شده بودند و نور قرمز رنگی آنان را محاصره کرده بود. خون، بر روی 

کرر شد و در این میان، باد پنجرهای درون اتاق را به طور مدیوارها سرازیر می

شد. ای در محیط میکرد و موجب پخش شدن صدای آزار دهندهباز و بسته می

  پس از چشم چرخاندن درون اتاق، چشمم بر روی هینا ثابت ماند.

  او نیز در هوا معلق شده بود و سرش پایین بود.

سردرگم شده بودم. ترس سراسر وجودم را دربر گرفته بود و سواالت درون 

جا چه خبر چرخیدند. سواالتی از این قبیل که اینمیذهنم چون گردبادی 

شده و موضوع چیست؟ چرا هینا و به عالوه تمام وسایل اتاق درون هوا معلق 

  اند؟ اصال چنین چیزی امکان دارد؟شده

  صدای لرزان و آرام کائوری در گوشم طنین انداخت.

  االن باید چی کار کنیم؟ -

 آرام گفتم:

  دونم.نمی -

جا چه خبر شده و چه که ایندانستم. هیچ فکری راجع به اینعاً هم نمیو واق

رسید. کامال خشکم زده بود و تنها کاری کاری باید انجام دهیم، به ذهنم نمی
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آمد، با ترس خیره شدن به هینا بود. هینایی که بدون حرکت که از دستم برمی

  در هوا معلق مانده و سرش را پایین انداخته.

ه هینا سرش را باال آورد و به ما نگاه کرد. با دیدن صورتش، ترسم چند باالخر

ام با شتاب جلو ای که سینهبرابر شده و روند نفس زدنم تندتر شد، به گونه

رفت.عقب می  

  ) پارت بیست و نه(

با بهت به چهرهی هینا نگاه میکردیم، چهرهای که چون گچ سفید شده و 

خون سرازیر از چشمانش، بر روی گونههایش سرسره بازی 

میکردند. دیدن چشمانش، که سیاه شده و سفیدی و تیلهی قهوهای رنگش را 

از دست داده بودند، زبانم را قفل کرده و توانایی سخن گفتن را از من 

میگرفت. آب دهانم را با ترس و لرز قورت دادم. کائوری چان دیگر به گونهای 

به بازویم چنگ انداخته بود، که تعجب میکردم اگر ناخنهایش پوستم را 

نخراشیده باشد! البته حق داشت؛ با تن لرزان و یخ زده و نگاه ترسیدهاش حق 

 داشت.
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صدای بچگانه و در عین حال دورگهی هینا، در محیط طنین انداز شد و 

 نتیجهی حاصل از شنیدن این صدا، تنها خوف بیشتر دلمان بود.

- شما جلوی مرا گرفتید و بازی مرا متوقف کردید! هر بازی یک بازنده دارد و 

وقت باخت شما رسیده! مراقب باشید، آنگاه که تاریکی بر شهر افکنده 

 میشود، حکومت من آغاز میگردد.

کمی کائوری را به عقب هدایت مردم تا پشت من بایستد. کائوری ایندفعه به 

لباسم چنگ انداخت و از باالی شانهام به مقابل نگاه کرد. با زبانم لبانم را تر 

کردم. زمانی که از صدای بلند ولی در عین حال لرزانم، خود متوجه ترسم 

 میشدم، پس او هم قطعاً میتوانست این ترس را حس کند.

 - اسمت چیه؟ تو کی هستی؟

سرش را کمی به سمت من خم کرد. لبخند دندان نمایی زد و چهرهاش را چون 

 صدایش، مانند یک بچهی معصوم جلوه داد.

 - سوناکو، کسی که حبس شده.

 کنجکاو شدم و اخم ابروانم را زینت داد.

 - حبس شده؟ کجا؟
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با پرسیدن سواالتم، سعی داشتم از او اطالعات کسب کنم تا بلکه بتوانیم به 

هینا کمک کرده و از این مشکل رهایی یابیم، اما او بدون توجه به سوال من، 

 سرش را باال گرفت و دستانش را باز کرد. صدای بلندش ملودی گوشمان شد.

- حرفهایم را به یاد داشته باشید، این آخرین باری نیست که مرا میبینید، 

 چون مرگ همیشه بازمیگردد!

سپس هینا سرش را باال گرفت و جیغ زد. صدای جیغش آشکار میکرد که دارد 

درد میکشد، اما درد به خاطر چی؟ نفس نفس میزدم و به هینا که صدای 

جیغش آسمان را میلرزاند، خیره شده بودم. همه چیز اطرافمان هنوز در همان 

 حالت معلق قرار داشتند و بادی که از پنجره میوزید، شدت گرفته بود.

شنیدن صدای دردناک هینا، اخمی را بر روی پیشانیام ایجاد کرد. دستانم را 

مشت کردم و فشردم، تا بلکه خشمم خالی شود. خشم به خاطر اینکه 

نمیتوانیم برای کمک به او کاری انجام دهیم. بلندتر شدن صدایش و 

همینطور نور قرمز رنگی که از بدن هینا خارج شد، توجهم را جلب کرد. 

سردرگم شده بودم. اینجا چه اتفاقی میافتد؟! موضوع چیست؟! نوری که از 

بدنش خارج میشد، به نوعی گرما داشت! قدری گرما که حس میکردم، 
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نزدمان یک آتش روشن شده و هر آن میتواند ما را بسوزاند. از ترس این فکر، 

دست کائوری را گرفتم و با هم از اتاق خارج شدیم. در را محکم بستم. کائوری 

متعجب نگاهم کرد، اما چیزی نگفت. سپس از کنارم گذشت و خواست به نزد 

 هینا برود، که از مچ دستش گرفتم و او را به عقب کشیدم.

 - هنوز نه، االن نمیتونیم بریم پیشش.

چشمان خیس آلودش را در چهرهام دوخت. گویا تمامی فریادهای جهان در 

 صدای بغض دارش نهفته بودند.

 - ولی داره درد میکشه.

 اخمم پررنگتر شد و چون او فریاد زدم:

 - و فکر میکنی من از این موضوع لذت میبرم؟

کائوری خواست دوباره چیزی بگوید، اما منصرف شده و دو قدم عقب رفت. 

دستهایش را مشت کرد و سرش را پایین انداخت. به در اتاق تکیه دادم، 

آنگاه بود که صدای جیغ هینا قطع شد. کائوری سریعاً سرش را باال آورد و 

چشمان سؤالیاش را در نگاهم دوخت. یک بار به او و یک بار دیگر به در نگاه 

کردم. مشکوک شدنم از نگاهم هویدا بود. اینکه به یکباره صدای جیغ هینا 
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قطع شود، خوب بود یا بد؟ از دستگیره گرفتم. قلبم که تند تند میتپید، 

نشانهی ترسم بود. آری! میترسیدم؛ از اینکه داخل اتاق چیز بدی در 

انتظارمان باشد، میترسیدم. آب دهانم را به سختی قورت دادم و چشمانم را 

محکم بر روی هم فشردم. بیاختیار دستانم میلرزیدند و عرق از روی 

پیشانیام سرازیر بود. در را اندکی گشودم و چشمانم را باز کردم. از الی در به 

داخل چشم دوختم. همهی وسایل، بر روی زمین افتاده بودند و اثری از رد 

خون بر روی دیوارها نبود. هینا هم بر روی زمین افتاده و بیحرکت دراز 

کشیده بود. در را کامل باز کردم و با عجله و دوان دوان به داخل رفتیم. باالی 

سر هینا زانو زدیم. او را برگرداندم و سرش را بر روی زانوهایم گذاشتم. دست 

 برده و موهایش را از مقابل صورتش کنار کشیدم.

چهرهاش به حالت اول برگشته و چشمانش بسته بودند. کائوری که دیگر اشک 

 چشمانش تبدیل به یک دریاچه شده بودند، بریده بریده گفت:

 - مر... مرده؟

  ) پارت سی(

ام حبس شد و دستم را آرام به سمت با شنیدن این حرف، نفس در سینه
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زند، نفسی از نبضش میگردنش دراز کردم تا نبضش را چک کنم. وقتی دیدم 

 روی آسودگی کشیدم و با خیال راحت گفتم:

  نه، زنده است. -

کائوری هم با آسودگی نفس خود را رها کرد و درحالی که به دیوار پشت سرش 

داد، همراه با خنده اشک شوق ریخت و گفت:تکیه می  

خدایا شکرت! -  

برای هینا نیفتاده و او که اتفاقی همراه او، من نیز خیلی خوشحال بودم از این

 سالم است. نفس عمیقی برای آرام کردن خود کشیدم و گفتم:

  بلند شو ببریمش اون یکی اتاق. _

سری تکان داد و بلند شد. من نیز هینا را در آغوشم گرفته و بلند شدم. به 

اتاق دوم رفتیم. هینا را آرام بر روی تخت گذاشته و سپس به سمت کائوری 

  یوار تکیه داده و دستانش را در هم قفل کرده بود.چرخیدم. به د

کائوری چان؟ -  

  با صدایم سرش را باال آورد و نگاهم کرد.

  شه؟اون خوب می -
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لبخندی زدم تا به آرامش دعوتش کنم. یک بار چشمانم را به معنای تأیید 

  حرفم باز و بسته کردم و سعی کردم با لحن صدایم به او اطمینان دهم.

که دوباره چنین اتفاقی بیفته، همین االنشم خوبه، فقط باید قبل از این اون -

  بفهمیم مشکلش چیه و حلش کنیم.

  سرش را دوباره پایین انداخت.

  اختالل شخصیتی نیست، مگه نه؟ -

 محکم گفتم:

  قطعاً نیست! -

 صدای بغض دار و بلندش در گوشم پیچید.

  هینا؟پس این کوفتی چیه که افتاده به جون  -

هایی از عصبانیت که در لحن صدایش برایم آشکار شد، مرا کالفه تر از قبل رگه

هم راجع به این موضوع نظری نداشتم و همین مرا کالفه و عصبی  کرد. من

کرد. سردرگم بودم و احساس بودن درون یک خالء را داشتم. آرام آرام به می

م را بر روی پنجره گذاشتم و سمت پنجره به راه افتادم و پشتش ایستادم. دست

  سرم را به آن تکیه دادم.
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دانستیم چگونه در آن پیروز شویم. ای گیر افتاده بودیم، که نمیدر یک بازی

راه نجات و نور امید به دور از دسترس بود و درحالی که در ناامیدی غرق شده 

 بودیم، گفتم:

  دونم.منم نمی -

هی کشید. مشتم را آرام بر روی شیشه با شنیدن ناامیدی صدایم، کائوری آ

رفتم، گفتم:طور که به سمت در میکوبیدم و از پنجره فاصله گرفتم. همان  

ای بیفته، پس همین جا بخواب. من توی هال فکر نکنم تا صبح اتفاق دیگه -

  یکم کار دارم. ممکنه اذیت بشی و نتونی بخوابی.

  باشه. -

از اتاق خارج شدم و در را هم پشت سر خود بستم. به سمت آشپزخانه رفتم و 

پس از درست کردن یه لیوان قهوه برای خودم، به هال برگشتم. پشت میز روی 

ام را برداشتم، تا لپتاپم را از درونش ی مبل کوله پشتیمبل نشستم و از گوشه

پس فرار کردن و آمدن به بیرون بیاورم. آن شب قبل از ورود به پرورشگاه و س

ام گذاشته بودم. لپتاپ را روی میز گذاشتم و جا، لپتاپم را داخل کوله پشتیاین

ام را طور که که منتظر بودم تا روشن شود، لیوان قهوهروشنش کردم. همان
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  گونه بنوشم.برداشتم و آن را داغ داغ خوردم. عادت داشتم که قهوه را این

د مشکل هینا تحقیق کنم و از هر کجا که توانستم امشب قصد داشتم درمور

تر از آن بود اطالعات جمع آوری کرده و به هر دری سر بزنم. این موضوع جدی

  رسید، نباید دست دست کنیم و وقت را هدر بدهیم.که به نظر می

  با روشن شدن لپتاپ، دست به کار شدم.

 # هینا

همین که نور چشمانم را قلقلک داد، چشمانم را باز کردم. گیج و منگ بودم و 

سردرد داشتم. آهی کشیدم و دستم را بر روی پیشانیام نهادم. سعی کردم 

اتفاقات دیشب را به یاد بیاورم. حرفهایم با تاتسومی سان و سپس شام و بعد 

هم که برای خوابیدن به اتاق آمدیم. چشمانم را یک بار بستم و فشردم. این 

 سردرد دیگر چیست؟

بلند شدم و به اطرافم نگاه کردم. با دیدن اتاقی که در آن بودم، چشمانم گرد 

شدند و اخمی روی ابروهایم نشست. اینجا اتاق دوم موجود در این خانه بود. 

اما من و کائوری که دیشب به اتاق دیگر رفتیم. دیشب آنجا خوابیدیم، اما 
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 حال چه شده که به این اتاق آمدیم؟

پوزخند دردناکی زدم. باز هم هیچ چیزی به یاد ندارم! یعنی دیشب باز هم 

اتفاقی افتاد؟ باز تبدیل به یک قاتل شدم؟ اینبار جان چه کسی را گرفتم؟ 

دستانم شروع به لرزیدن کردند و چشمان ترسیده و نگرانم را به کائوری که بر 

روی زمین خوابیده بود، دوختم. او که صحیح و سالم اینجا بود، اما یا ناتسونو؟ 

او کجاست؟ سریعاً پتو را از رویم کنار کشیدم و پا بر روی پارکتهای چوبی و 

سرد اتاق گذاشتم. بدنم میلرزید و توان سر پا بودن را نداشتم، اما مصمم بودم 

که ناتسونو را ببینم و همین اراده، جسمم را حرکت میداد. موهای نامرتبم 

هنگام دویدن، در هوا به رقص درمیآمدند و برخی از آنان به صورتم میخورند. 

به در که رسیدم، دستگیره را باز کردم و به بیرون از اتاق گام برداشتم. تنها 

چیزی که میخواستم ببینم تا دل بیقرارم آرام شود، ناتسونو بود، آن هم در 

وضعیت سالم. وقتی از اطراف خارج شدم، بیاختیار با صدای نسبتاً بلندی 

 گفتم:

 - ناتسونو!

در پس این حرفم، چشمم به ناتسونو خورد که روی مبل کنار اتاق، خوابیده 
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بود. با دیدنش آسوده خاطر شدم. هم کائوری و هم ناتسونو سالم بودند، پس 

دیشب چه اتفاقی افتاده؟ باز پوزخندی زدم. حالم از خودم به هم میخورد! از 

اینکه زندگیام طوری شده که حتی خود نیز مراحل آن را به یاد ندارم، بدم 

میآید. از اینکه دلیل ترس دیگران شدهام، نفرت دارم. من خانواده و پدر و 

مادر ندارم، عزیزترین کسم سوباکی بوده، که او را خود به قتل رساندم. خودم 

او را از خودم گرفتم. حال، فقط کائوری و ناتسونو را دارم، نمیتوانم آنها را هم 

از دست بدهم. نمیخواهم یکبار دیگر درد از دست دادن عزیزم را بچشم. 

 اینکه سوباکی را من کشته باشم، به اندازهی کافی قلبم را اندوهگین کرده.

بغض راه گلویم را سد کرده بود. دستانم را مشت کردم و سرم را پایین انداختم. 

 با این کار موهایم مقابلم ریختند.

 نمیخواهم یکبار دیگر تنها شدم.

زانوهایم توان ایستادن را از من گرفتند و بر روی زمین افتادم. اشک روانهی 

چشمهایم شد. این مشکل چه زمانی تمام خواهد شد؟ زمانی که من جان همه 

راه گرفتم و تنهاترین فرد زندگی خودم شدم؟ اگر آن روز برسد، من نیز 

 بیشک میمیرم. اینبار قاتل خود میشوم.
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با شنیدن صدای گریهام، ناتسونو تکانی خورد و چشمانش را باز کرد. بلند شد 

و نشست و همین که مرا در حال گریه دید، با عجله به سمتم آمد. او نیز بر 

روی زمین نشست و با دستانش بازوهای لرزانم را گرفت. چشمان نگران و 

بیقرارش سو سو میزدند و اجزای صورتم را میکاویدند. وقتی فریاد زد، 

 صدای نگرانش در گوشم طنین انداخت.

 - هینا چی شده؟ چرا گریه میکنی؟

هق هقم بیشتر شد. دستم را روی دهانم گذاشتم تا شدت هق هقم را کاهش 

بدهم. ناتسونو مرا در آغوش کشید. دستانم را بر روی سینهاش گذاشته و 

اشک میریختم، به خاطر این دردسری که دچارش شده بودم. به خاطر این 

 عذاب وجدانی که گریبان گیرم شده بود. صدای ناتسونو در گوشم پیچید:

- هینا، باهام حرف بزن، طلسم سکوتت رو بشکن، بگو چی شده؟ چرا گریه 

 میکنی؟

 صدای لرزان و ضعیفم گویا از ته چاه درمیآمد!

 - دیشب چه اتفاقی افتاد؟

 مرا از خود جدا کرد. با اطمینان به چشمانم خیره شد.
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 - بعداً بهت میگم، االن گریه نکن.

 سرم را پایین انداختم.

- من یه قاتلم نه؟ یه آدم بیرحم که دوستهاش رو کشته. یه آدم عجیب 

 غریب که معلوم نیست چند وجهیه.

دست بر زیر چانهام گذاشت و سرم را باال آورد. صدایش مطمئن و آرامش بخش 

 بود.

- هینا تو اینطوری نیستی. این برچسبها رو کسی میتونه روی خودش بزنه 

که از قصد آدم کشته باشه. مشکل تو... خب دقیقاً نمیدونم چیه، ولی هرچی 

 که هست، نباید خودت رو مقصرش بدونی. این اتفاقات تقصیر تو نبودن.

چیزی نگفتم که دستهایم را گرفت و مرا وادار به بلند شدن کرد. با هم به 

سمت آشپزخانه رفتیم. پشت میز نشستم و ناتسونو یک لیوان آب مقابلم 

گذاشت. خودش نیز رو به رویم نشست. رد اشک خشک شده، گونههایم را 

میسوزاند، اما هیچ چیز نمیتوانست با شعلههای دلم برابری کند. شعلههایی 

که داشتند آرام آرام شدت میگرفتند و هم جسمم را و هم روحم را تبدیل به 

خاکستر میکردند. آب را برداشتم و خوردم، تا بلکه آتش دلم را خاموش کند، 
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 اما توانش نرسید!

نفس عمیقی کشیدم و نگاهی به ناتسونو انداختم. همچنان خیره به من نشسته 

بود. از چهرهاش نمیتوانستم چیزی بخوانم و او، فقط سردرگم و نگران بود 

 همین! نگاهم چیز دیگری شکار نمیکرد.

 پرسیدم:

 - چرا روی مبل خوابیده بودی. 

  ) پارت سی و دو(

ناتسونو در جواب حرفم، ابتدا شروع کرد به توضیح دادن اتفاقات دیشب. با 

رفتم. چشمانم گردتر و هایش، در شوک عظیمی فرو میشنیدن تک تک حرف

ام نشاندم و زیر پیشانیشد. اخمی بر روی ام حبس میهر لحظه نفس در سینه

میز، دستانم را در هم قفل کردم. خشمگین بودم و خشمم را از به هم فشردن 

کردم.هایم در پوستم خالی میدستانم و فرو بردن ناخن  

ام و درنهایت تهدید ناتسونو برایم از معلق ماندن بدنم در هوا و چشمان خونی

شدم. تر میزدهگفت، من شگفتکه او می به مرگ گفت و هر لحظه کردن آنان

ی معلق ماندن در هوا دیگر چه بود؟ چنین چیزی که امکان ندارد! پس جاذبه
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  زمین دقیقاً چه کاره است؟

بودند، حتی خوشحال  لبم را به دندان گرفتم. اتفاقات دیشب ناراحتم نکرده

که بودم که کسی آسیب ندیده و نمرده، اما بسیار متعجب شده بودم و زمانی 

هایم نام برد، تعجبم بیشتر شد. آرنج دست "سوناکو"ناتسونو از کسی به نام 

ام در یکدیگر فرو بردم. هایم را نیز زیر چانهرا بر روی میز گذاشتم و دست

  ام؟سوناکو دیگر کیست؟ چرا دیشب خودم را با نام سوناکو معرفی کرده

 ناتسونو در آخر گفت:

گشتم، که دونم یک نشونه میراه حل، چه می منم تا صبح داشتم دنبال یک -

  روی مبل خوابم برده.

  لبخندی روی لبانم نقش بست. دستانم را پایین آوردم و روی میز گذاشتم.

  ناتسونو خیلی ممنونم. -

ی پوکرش را به من ی صدایم، ناتسونو چهرهبا شنیدن لحن قدردان و شرمنده

آرامی کردم و سپس با چیزی که به ی دوخت که بگوید تشکر نکنم. تک خنده

ام شد؛ اخمی حاکی از ام تبدیل به اخمی روی پیشانیذهنم خطور کرد، خنده

  زد.کنجکاوی که داشت ابروانم را به هم گره می
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  پرسیدم:

  چیزی هم پیدا کردی؟ -

از پارچ روی میز یک لیوان آب برای خودش  سری تکان داد و درحالی که

گفت: ریخت، خیلی جدیمی  

آره، ولی بذار کائوری هم بیاد تا بگم. -  

  همان لحظه صدای کائوری توجهمان را از آنِ خود کرد.

  صبح بخیر. -

سرمان را به سمتش چرخاندیم و دیدیم که در چارچوب در ایستاده و درحالی 

مالد، با دست دیگرش پیراهن تا که با یک دستش چشم خواب آلودش را می

کشد. لبخندی به رویش زدم. ی رنگش را گرفته و پایین میزانو و بافتنی کرم

  در این حالت مانند دخترهای ده ساله شده بود!

 لب وا کردم تا حرفی بزنم، اما ناتسونو قبل از من عمل کرد:

  ای هستی دختر!کائوری! عجب حالل زاده -

داد که باز وجه شوخی کردنش فعال می صدای ذوق زده و بلند ناتسونو، نشان

کرد. از نظر من که ناتسونو خودش شده. من او را و او نیز کائوری را نگاه می
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شد. روی اختالل چند شخصیتی داشت؛ چرا که گاهی اوقات جدی و باهوش می

کرد. یعنی که می کرد و تا پیدا کردن جوابش، سخت تالشموضوعی تمرکز می

کوش و پایبند به اهدافش هم است. اما از طرفی دیگر، گاهی اوقات یعنی سخت

داد. لبخندم دوباره بر مانند االن، شوخ و پر انرژی و فردی سر به هوا جلوه می

 لبم نمایان شد. مانند یک پازل یا یک معما بود!

باره خواب از چشمانش نگاهم را دوباره معطوف کائوری کردم. کائوری که به یک

 خداحافظی کرده بود، چشمانش را درشت کرد و پرسید:

  زدین؟چرا؟! مگه داشتین راجع به من حرف می -

 کشدار ادامه داد:

  زدین؟داشتین چه حرفی می -

 ناتسونو خندید و به صندلی کنارش اشاره کرد:

  بیا بشین بچه فضول. -

روی صندلی میان ما نشست. لب و ای به او رفت و آمد بر کائوری چشم غره

  اش آویزان شدند.لوچه

  هم بچه و هم فضول خودتی! -
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کائوری در یک آن تغییر حالت داد و جدی شد. دستانش را از آرنج بر روی میز 

 گذاشت.

  خب بگین موضوع چیه؟ -

  ناتسونو کمی به جلو خم شد و نگاهش را به میز دوخت.

مشکل هینا و اتفاق دیشب تحقیق کردم.  دیشب تا صبح نشستم و راجع به -

رسید و هر چیز کوچیکی که امکان داشت راجع به هر چیزی که به ذهنم می

ی این کارها، کمکی برای ما بشه، از هر جایی اطالعات جمع کردم و در نتیجه

  یه چیزی پیدا کردم.

 کائوری متعجب به او نگاه کرد. کنجکاو، خطاب به ناتسونو پرسیدم:

  چی پیدا کردی؟و  -

  ) پارت سی و سه(

 ناتسونو سرش را باال آورد و نگاه مرددش را میان من و کائوری چرخاند.

 - من فکر میکنم که این موضوع به ماوراء مربوط بشه.

با شنیدن این حرف، چشمانم گرد شدند و پوزخندی کنج لبم جاخوش کرد. 
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 سرم را مطابق حرفم به طرفین تکان دادم.

 - ناتسونو، شوخی جالبی نبود.

لحن صدایم نشان میداد که سعی در انکار این موضوع داشتم. ناتسونو تیز 

 نگاهم کرد و آن قدر جدی حرف زد که تحتتأثیر قرار گرفتم.

 - اگه دوست داری فکر کنی که این یه شوخیه، باشه اشکالی نداره.

 سرش را با تأسف تکان داد.

 - ولی متأسّفانه شوخی نیست.

یک تای ابرویم را باال دادم و دست به سینه به صندلی تکیه دادم. میخواستم 

 جزئیات را بدانم و بفهمم که او چرا این موضوع را با ماوراء مرتبط میکند.

 - و بر چه اساسی این حرف رو میزنی؟

ناتسونو کالفه به صندلی تکیه داد و چشمانش را بست. نفسش را با فوت بیرون 

 داد و چشمانش را باز کرد. اخم روی پیشانیاش به دور از چشم نبود!

- یکم فکر کن. چه جور دلیل منطقی و یا بیماریای میتونه معلق موندن 

اجسام رو توی هوا توجیه کنه؟ و یا چشمهایی رو که سفیدی و مردمکش در 

هم آمیخته شده و خونریزی میکنه؟ به خون سرازیر از دیوارها و یهو ناپدید 
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 شدنشون حتی اشارهای نمیکنم!

سرم را پایین انداختم. میدانستم که حرفهایش منطقی هستند، لیکن چیزی 

در اعماق وجودم باعث میشد که این حرفها را انکار کنم. گوشهی لبم را به 

 دندان گرفتم. نمیدانستم چه چیزی بگویم.

 کائوری که تا کنون ساکت بود، باالخره ل**ب وا کرد.

 - یک جورایی با ناتسونو موافقم.

من متعجب و ناتسونو هم لبخندزنان نگاهش کردیم. الزم به ذکر نیست که 

لبخند ناتسونو، از روی این بود که کسی حرفش را باور دارد؛ یک جور لبخند 

 شگفت زده و خوشحال!

 کائوری به زانوهایش خیره شد و آرام ادامه داد:

- به عنوان کسی که دیشب شاهد ماجرا بوده، منم این فکر به ذهنم رسید، که 

 مشکل هینا ممکنه ربطی به ماوراءالطبیعه و یا حتی ارواح داشته باشه!

درحالی که اخم کرده بودم، متعجب نگاهش میکردم. حتی خود نیز 

نمیدانستم این همه تعجبم به خاطر چیست، فقط میدانستم که این حرفها 

 اذیتم میکنند. در یک حرکت آنی از روی صندلی بلند شدم.
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 - همینطوری برای خودتون قصه درست نکنین. این موضوع مربوط به منه.

کائوری بلند شد و نزدم آمد. او حال دلم را از حرکاتم فهمیده بود. فهمیده بود 

که بیقرارم و نمیدانم چه چیزی را بپذیرم و چه چیزی را باور کنم. فهمیده 

بود که سردرگم شدهام و من از این سردرگمی بیزارم! از بودن در خالء نفرت 

دارم. حال، نفرتم بر سرم آمده و این دیگر چیست؟ یک جور نفرین؟! آهی در 

 دل کشیدم.

 کائوری تک خندهای کرد.

 - هینا، اصالً بلد نیستی تودار باشی!

 دستش را بر روی شانهام گذاشت. لحن صدایش تغییر یافت تا مرا آرام کند.

- هینا، منطقی فکر کن. ناتسونو راست میگه. تو از دیشب چیزی یادت نیست، 

ولی ما دیدیم. همهی اتفاقاتی که افتاد رو دیدیم و بر این اساس حرفمون رو 

 میگیم.

 هیستریک وار خندیدم. دستانم را باز کردم و گفتم:

 - و میشه بگی دقیقاً چی دیدین؟

 دستش را از شانهام برداشت.
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- ببین، میتونی عصبانی شی و این موضوع رو تکذیب کنی، اما نمیتونی 

تغییرش بدی زمانی که واقعیت داره. آدمی نیستی که به این جور چیزها اعتقاد 

نداشته باشه و اونها رو خرافات بدونه، پس االن لطفاً آروم باش. اون موقع 

میبینی که اگه به این ماجرا از دید ارتباط با ارواح نگاه کنیم، تکههای پازل 

 بهتر سر جاشون قرار میگیرن و همه چی با هم جور میشه.

آهی کشیدم. حرفهایش تنش و اضطراب درونم را کاهش داده بودند. به اوپن 

تکیه دادم و سرم را پایین انداختم. دستانم را در هم قفل کردم و شروع کردم 

 به بازی کردن با انگشتهایم.

- شما یهو شروع کردین به حرف زدن راجع به اینکه مشکل من به ارواح 

مربوط میشه، درحالی که من هنوز با فرضیهی بیماری کنار نیومده بودم. برای 

همین از کوره در رفتم. میدونم که حرفهاتون درست هستن، من فقط 

نمیتونم باور کنم همین. از این ماجرا خسته شدم. نمیدونم شما من رو به چه 

چشمی میبینین و براتون هنوز همون هینا هستم یا نه. حتی نمیدونم که راه 

 حلی برای این موضوع وجود داره یا نه.

نفس عمیقی که ناتسونو کشید، توجهم را جلب کرد. سرم را بلند کردم و به 
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ناتسونو نگاه کردم. از روی صندلی بلند شد و آمد مقابلم ایستاد. نگاهش جدی 

 و مهربان بود.

 میدانستم که میخواهد حرفی بزند؛ لذا منتظر به او چشم دوختم.

  ) پارت سی و چهار(

هینا، حق داری که باور نکنی و خسته شده باشی. ما هم خسته شدیم و  -

شیم. تو برای ما وقتی این ماجرا تموم شد، هممون به یک اندازه خوشحال می

یی هستی که این همه مدت تغییر نکردی. برای کائوری هنوز همون هینا

ر شناخت. برای من هم هنوز همون دختری هستی که اون شب دیدم. و دمی

شه، ولی تونم بهت قول بدم که همه چیز درست میرابطه با آخرین حرفت، نمی

  شیم.تونم بهت امید بدم که ما موفق میمی

قش لبخند زیبای روی لبش، هماهنگی عجیب زیبایی با لحن مهربان و صاد

ها، باعث شد اشک در چشمانم جمع شود. اشکی که داشت. شنیدن این حرف

ای که به خاطر داشتن ناتسونو و کائوری در به خاطر خوشحالی بود. خوشحالی

ها برایم هر کردم، اما آنها دردسر و ترس درست میکنارم بود. من برای آن
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را که به ذهنم ی لبم را به دندان گرفتم و کاری کردند. گوشهکاری می

رسید، بدون تردید انجام دادم. خود را در آغوش ناتسونو انداختم. سپس می

دستم را به عقب دراز کردم و از دست کائوری گرفتم. او را به جلو کشیدم و 

  بغلش کردم. بدین ترتیب ما سه نفر در آغوش هم، امید را ساختیم!

*** 

قدم زدن در جنگل. خورشید در بعد از خارج شدن از کلبه، شروع کردیم به 

آورد. کنج آسمان نشسته بود و نورش را در میان درختان به بازی در می

برخورد آن نور با پوستم، برایم دلنشین بود. بوی درختان و گیاهان آرامش 

کرد، سکوت جنگل بود.داشتند و چیزی که این آرامش را بیشتر می  

رفتیم. نارش راه میکائوری در وسط و من و ناتسونو نیز در ک  

 ناتسونو سر سخن را باز کرد:

  یک اتفاق ماورایی، باید یک دلیل عجیب غریب داشته باشه، درسته؟ -
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 به سری کائوری در پس حرفش، به ما نگاه کرد تا جواب سؤالش را بدهیم.

  .چرخاند من سمت به را سرش سپس. داد تکان ناتسونو حرف تأیید ینشانه

  برات افتاده که بتونیم بگیم عجیب غریب و ماورایی بوده؟ هینا، اتفاقی -

  دونم، فکر نکنم.نمی -

  سعی کن به یاد بیاری. -

هایم خیره شدم. ه قدمب و گذاشتم امچانه زیر را دستم نفس عمیقی کشیدم.

  ام نشست.اخمی روی پیشانی

فکر ها در پرورشگاه، زندگی من خیلی عادی بود؛ لذا قبل از شروع قتل

کنم اتفاقی افتاده باشد که بتوان گفت به ماوراء مربوط است. چنین چیزی نمی

 به یاد...

فکری که ناگهان به ذهنم رسید، باعث نصفه ماندن فکر سابقم شد. چنین 

آورم. ناگهان آن اتفاق، همانند اتفاقی افتاده است. آن روز را به خوبی به یاد می
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فاقی که نتوانسته بودم باورش کنم. اتفاقی که فیلم از مقابل چشمانم رد شد. ات

  بیخیالش شده و فکر کرده بودم خوابی بیش نیست.

وخته بودند، د چشم من به منتظر که کائوری، و ناتسونو به و کردم بلند را سرم 

  نگاه کردم.

  یک چیزی یادم افتاد. -

 هر دو کنجکاو شدند و ناتسونو سریع پرسید:

  چی؟ -

  مخاطب حرفم کائوری بود، به او نگاه کردم. جایی کهاز آن

  کائوری، یادته جیوبا سان بهمون گفته بود انباری رو تمیز کنیم؟ -

اش و نگاهش بفهمم که سردرگم شده است. احتماالً او نیز توانستم از چهرهمی

ربطی را پیش خواست بفهمد که چرا چنین حرف بیمانند ناتسونو، می

  ربط نیست.بیام. هرچند که کشیده
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 کائوری سری تکان داد که ادامه دادم:

چون تو مریض شدی نتونستی بیای و بهم کمک کنی؛ برای همین هم من  -

جا توی انباری یک دریچه روی زمین ی انباری رو تمیز کردم. اونخودم ادامه

پیدا کردم و به طور اتفاقی توش افتادم. بعدش وارد یک محیط خیلی تاریک 

ه رفتن توی که یک راه خروج پیدا کنم، شروع کردم به راامید اینشدم. به 

خواستم اون سنگ رو بردارم، ولی یک نور جا، که یک سنگ دیدم. میاون

قرمز از توی سنگ بیرون اومد و به دست من وصل شد. به خاطر دردی که اون 

ه که هوش شدم و تنها چیزی که یادم میاد، اینکرد، بینور به دستم وارد می

  بعدش خودم رو توی اتاقم دیدم.

رفته بودند و چشمانشان گرد هایم تمام شدند، هر دو در تعجب فرو وقتی حرف

طور یک نگاه به همدیگر و سپس یک نگاه دیگر به من شده بود. همین

ای کردم. گویا توان حرف زدن را از دست داده بودند! انداختند. تک خندهمی

شده بود، اما خب حق داشتند. وقتی این اتفاق افتاد،  شان واقعاً دیدنیچهره

  من نیز همین قدر متعجب و گیج بودم.
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آمد. باالخره ناتسونو چند بار پلک زد. گویا با این کار داشت به خودش می

 گفت:

  تونه باعث شروع شدن این ماجرا بشه؟مطمئنی این اتفاق می -

  سری تکان دادم.

تفاق سرآغاز همه چیزه؛ چون شب این اتفاق بود که اوهوم. مطمئنم که این ا -

  اولین قتل صورت گرفت.

 کائوری پرسید:

  اما هینا، چرا راجع به این اتفاق به کسی چیزی نگفتی؟ -

  تفاوت شانه باال انداختم.بی

اولش باور نکردم که چنین اتفاقی افتاده باشه، بعدشم که فکر کردم خواب  -

  دیدم.

 ناتسونو گفت:
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تونه خیلی بهمون کمک کنه، باید بریم به اون پرورشگاه و این سنگ می -

  برش داریم.

  هایش را باال انداخت.کائوری ابروها و شانه

و دقیقاً چطوری قراره اون سنگ رو برداریم؟ -  

  (پنج و سی ) پارت

اندکی فکر کردم. این کار گفتنش راحت، لیکن انجام دادنش سخت بود. حتماً 

جاست که من و کائوری سنگ را به دست بیاوریم، ولی موضوع اینباید آن 

جا، ما را ی افراد آنتوانیم به پرورشگاه برویم، چون جیوبا سان و بقیهنمی

توانیم برویم، ولی ای در ذهنم زده شد. ما نمیگاه بود که جرقهشناسند. آنمی

  تواند!ناتسونو که می

. بشکنی زدم که نشان دهد در حال لبخند پت و پهنی بر روی لبم نشست

پروراندن یک فکر عالی در ذهنم هستم. با چشمانی که از خوشحالی 

درخشیدند، به آن دو خیره شدم. هر دو فهمیده بودند که راه حلی دارم و می
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ها را بیشتر منتظر خواست آنکردند. اما من دلم میمنتظر به من نگاه می

ها را اذیت خواستم آنفعال شده بود. می بگذارم. حس شیطنت وجودم ناگهان

  کنم.

ی حق به جانبی به خود گرفته دست به سینه ایستادم و در حالی که چهره

 بودم، گفتم:

  گم.من یه راه حل عالی دارم، اما نمی -

  ای کرد.کائوری تک خنده

  خوای اذیت کنی.زنه که میقیافت داد می -

که چشمانم را حرفش تکان دادم. بعد از اینچشمانم را بستم و سری در تأیید 

اش گذاشته و باز کردم، ناتسونو را دیدم که دستانش را در جیب شلوار لی

کند. یک تای ابرویم را باال دادم و اندکی چشمانم را تفاوت نگاهم میخیلی بی

تفاوتی، برایم اش را می کاوید. این همه بیام، چهرهریز کردم. نگاه سؤالی

  بود.عجیب 
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  تونیم یک راهی پیدا کنیم.چه بگی چه نگی فرقی نخواهد کرد. خودمونم می -

ی حسابی به ناتسونو، به ام پوکر شد و بعد از یک چشم غرهبا این حرف، چهره

  راهم ادامه دادم و جلوتر از آنان حرکت کردم.

ناتسونو، این اخالقت رو مخمه. -  

رد. پس از چند ثانیه که ناتسونو و ی ناتسونو، حرصم را درآوصدای قهقهه

ی همدیگر به راه افتادیم، گفتم:کائوری به من رسیدند و هر سه شانه به شانه  

  برای برداشتن سنگ ناتسونو باید دست به کار بشه. -

  ناتسونو نگاهم کرد.

  چطوری؟ -

شناسن، ولی تونیم وارد پرورشگاه بشیم، چون ما رو میمن و کائوری که نمی -

جا. نقشه اینه تونین برین اونتو اگه بتونی برادرت رو راضی کنی، شما با هم می

خواد یکی رو جا و بگه که میکه برادرت به دلیل گذشتن از سن قانونی، بره اون
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کنه، تو درت سر جیوبا سان رو گرم میبه فرزندی قبول کنه. در اون حین که برا

  داری.ری به انباری و سنگ رو برمیمی

لبخند عمیقی روی لبان کائوری نشست. با چشمانی برق زده داشت نگاهم 

کرد.می  

هینا، فکر خیلی خوبیه! -  

رو لبخند کوچکی زدم. چشمم به ناتسونو خورد، که اندکی اخم کرده و به روبه

ی کاملش را ببینم، نه فقط نیم به جلو خم شدم تا چهرهچشم دوخته بود. کمی 

  رخش را.

  کنی؟داری به چی فکر می -

 نقشه این با که بودم مطمئن. بود درونم کنجکاوی نمایانگر صدایم لحن 

ایم بر. بود آمده خوشش آن از نیز کائوری. برداریم را سنگ آن توانیممی

 عجیب بود که ناتسونو واکنشی نشان نداد.

 ناتسونو لب وا کرد و جواب سؤاالت درون ذهنم را داد:
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  مطمئن نیستم که تاتسومی این ماجرا رو باور کنه و بخواد بهمون کمک کنه. -

  صاف ایستادم و به جلو نگاه کردم. آه آرومی کشیدم.

حتی اگه خودش باور نکنه هم، تو باید کاری کنی که باور کنه و کمکمون  -

  ای نداریم.دیگهی کنه، چون چاره

صدایم نه امیدوار بود و نه ناامید. یک چیزی میان این دو بود. یک چیز نامعلوم 

ی من، ای که نامعلوم است، نگرانم. هر چقدر نقشهای آیندهکرد برکه بیان می

دانستم که ناتسونو و تاتسومی در به دست ی خوبی باشد، باز هم نمینقشه

  رند.آوردن آن سنگ، چقدر شانس دا

  صدای ناتسونو مرا از عالم افکارم خارج کرد.

  کنم.باشه، سعی خودم رو می -

 کائوری پرسید:

شش عملی خب، االن... کی باید نقشه رو عملی کنیم؟ در واقع ناتسونو و دادا -

  کنن!
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ناتسونو مقابلمان ایستاد، که باعث شد ما نیز بایستیم. دستانش را درون جیب 

کرد، گفت:درحالی که به باال نگاه می شلوارش گذاشت و  

رم و باهاش که شیفت تاتسومی توی بیمارستان تموم بشه، میبعد از این -

  ریم پرورشگاه.زنم، بعدشم میحرف می

 پرسیدم:

  شه؟شیفتش کی تموم می -

  شه.امروز پنج یا شیش عصر خارج می -

 کائوری به ساعت مچی درون دستش نگاهی انداخت و گفت:

ساعت تازه نه و نیمه. -  

تر عصر خواست هرچه سریعزنم میلحن صدایش کالفه و عجول بود. حدس می

را پشت گردنم در هم قالب  کرد. دستانماش میشود و فرایند کند زمان، کالفه

ای کردم و بیخیال رفتم، تک خندهکردم و درحالی که جلوتر از آنان راه می

 گفتم:
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  شین. هفت هشت ساعت که چیزی نیست!اوه! انقدر عجول نبا -

تر، به طوری آن دو نشنوند، خطاب به خودم با تلخندی گفتم:سپس آرام  

  مگه نه؟ -

 )پارت سی و شش(

*** 

ناتسونو #  

نگاهی به ساعت انداختم. چیزی به هفت نمانده بود. نگاهم بار دیگر معطوف 

. صدای تاتسومی ساختمان پرورشگاهی شد، که اکنون مقابلش ایستاده بودیم

 سمفونی گوشم شد.

گفتی اسم مدیره چی بود؟ -  

ای رنگش، مرتب صدایش مضطرب و نگران بود. نگاهش کردم. موهای قهوه

نگ چرمش در شانه زده شده و به عقب هدایت شده بودند. کت و شلوار سیاه ر

درخشید. تاتسومی که نگاهش را به پرورشگاه دوخته بود، دستی به تنش می

که ت طوسی رنگ دور گردنش کشید و آن را اندکی شل کرد. از اینکراوا
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د، بسیار خرسند جا آمده بوهایم را باور کرده و برای کمک به ما تا اینحرف

بودم. البته الزم به ذکر است که وقتی در بیمارستان همه چیز را برای تاتسومی 

که برایش جوک تعریف کردم، او تا جایی که اشکش درآید، خندید و فکر کرد 

هایم را عمیقاً باور ی که دید بسیار جدی هستم و حرفام. اما زمانتعریف کرده

هایم منطقی فکر کند و دارم، دست از خنده برداشت و تصمیم گرفت به حرف

کند که برایش چه تعریف ها را باور کند. او به من اعتماد دارد و فرقی نمیآن

هر چه که باشد، تاتسومی همیشه حمایتم کنم و یا چه چیزی از او بخواهم، 

دلیل نیستند. االن هم حرفم را باور کرد، چون داند که کارهایم بیکند و میمی

تواند دروغ باشد. او همیشه قدر باور دارم، نمیدانست که چیزی که اینمی

سنجد و اعتقاد دارد که نباید حرف دیگران را دروغ ای میقضایا را از هر زاویه

ماریم، حتی بدون مدرک؛ زیرا ما جای آنان نیستیم که بدانیم چه بر سرشان بش

اند.آمده و چه چیزی دیده و چه چیزی شنیده  

شغلش باعث شده بود که این حرفش را بیشتر باور داشته باشد و در ارتباط بر 

ای بود. در توان گفت که آدم اجتماعیقرار کردن با مردم خوب باشد. پس می

کرد. لبخند کوچکی کنج لبم جای گرفت. داشت و زود قضاوت نمی کارش نظم
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در رابطه با من، تاتسومی بسیار حساس بود و به عنوان برادر کوچکش تمام 

اش بودم.دارایی  

ی افکارم بیرون آمدم و گفتم:از زیر سلطه  

میازاوا جیوبا سان. -  

ه جا با خود ی تفهیم تکان داد. کوله پشتی سیاهم را که همسری به نشانه

ام تکانی دادم و با لبخند گرمی گفتم:بردم، روی شانهمی  

فکر نکنم الزم باشه کارهایی که باید بکنیم رو مجدداً تکرار کنم -  

ام گرفت. پس از خنده گفتم:تاتسومی چپ چپ نگاهم کرد که خنده  

  بریم؟ -

  بریم. -

هایی شدن، نگاه بچهی هم وارد پرورشگاه شدیم. به محض وارد شانه به شانه

 با آنان یهمه. شد قفل ما روی بر رفتند،می راه یا و نشسته  که در اطراف

 که کردند،می زمزمه چیزی هم گوش در گاهی و کردندمی نگاهمان کنجکاوی

ر د چرخاندن چشم از پس. کنندمی نظر اظهار ما ورود به راجع ندارم شک

درخشید، ثابت ی مدیریت بر روی آن میاطراف، نگاهم روی دری که نوشته
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ماند. با چشم به آن در اشاره کردم. تاتسومی چیزی نگفت و به سمت آن در 

 رفت. به دنبالش رفتم. وقتی جلوی در رسیدیم، لبخندزنان گفتم:

  داداش، موفق باشی. -

ایستادم و با چشمانم اطراف را ممنونی گفت و وارد اتاق شد. من نیز مقابل در 

ای رنگی در انتهای راهرو خورد، که طبق بررسی کردم. چشمم به در قهوه

ی هینا، در انباری بود. چشمانم را ریز کرده و اطرافش در را نگاه کردم. گفته

خوشبختانه فقط یک دوربین، با اندکی فاصله کنارش بود که آن هم از جلو 

ها متوجه کسی در را باز کند و به داخل رود، دوربینگرفت. یعنی اگر فیلم می

ها هم از ورودی نخواهند شد. در سمت دیگر، دو دوربین وجود داشت، که آن

چه که فکرش را گرفتند. لبخند عمیقی بر روی لبانم نشست. از آندر فیلم می

ای هها نگاه کردم. فقط چهار پنج نفر روی مبلتر شد! به بچهکرده بودم، آسان

  سبز رنگ وسط سالن نشسته بودند و کسی حواسش به من نبود.

تواند بهترین فرصت برای شروع کار باشد. نباید این فرصت را از دست حال می

کردم خیلی عادی به نظر برسم و تپش تند و نامنظم دهم. درحالی که سعی می
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ن هم، داشتم وربیقلبم را کنترل کنم، به سمت انباری به راه افتادم. به خاطر د

های روی دیوار هستم. زمانی که کردم که درحال نگاه کردن به پنلوانمود می

گرفت رسیدم، ای که دوربین از آن فیلم نمیدوربین را رد کردم و به ناحیه

ام حبس کردم و به طور سریع وارد انباری شدم. در را هم پشت نفس در سینه

  سرم بستم.

 ) پارت سی و هفت(

که این کار یک مأموریت ن در، به پشت در تکیه دادم. با اینپس از بست

محرمانه و فوق سری نبود، ولیش باز هم یک کار مهم و پر خطر بود. از ترس 

شرت که کسی مرا ببیند و یا دروغمان فاش شود، بدنم عرق کرده و تیاین

ام را با آسودگی ام چسبیده بود. نفس حبس شده در سینهسیاهم به سینه

تر دست به کار شوم. معلوم نیست که مالقات یرون دادم. باید هرچه سریعب

توانم از تاتسومی با جیوبا سان، چقدر طول بکشد. بدون تاتسومی من نمی

جا خارج شوم، پس باید قبل از او کارم را تمام کنم. به کلید برق دست برده این

 و چراغ را روشن کردم.
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تر کرد. از دو جا را روشنساطع شد، محیط این نوری که از چراغ انتهای انباری

ی کتابی که در سمت چپ بود، رفتم. ی مقابل گذشتم و به سمت قفسهسه پله

 یک انباری متوسط با انبوهی از وسایل بود.

جا برای هینا و کائوری کار سختی بوده.مطمئنم تمیز کردن این  

ه که ایستادم، خم شدم ام زدم. مقابل قفسای برای فکر مسخرهلبخند مسخره

  و فرش روی زمین را برداشتم.

ای که هینا حرفش را زده بود، حال روی زمین به من جا بود؛ دریچه همان

ز کردم. سرم را کج کردم زد. چشمانم را در حدقه چرخاندم و آن را بالبخند می

و به فضای خالی پایین دریچه چشم دوختم. تاریک بود و هیچ چیز دیده 

کرد. فقط تاریکی بود، ولی یک د. یک جورهایی خوف را در دل ایجاد میشنمی

  تاریکی سرد و ترسناک بود!

ام را باز کردم و طناب با زبانم لب تر کردم و دست به کار شدم. کوله پشتی

ی محکم دور کمرم بستم و کلفتی را بیرون آوردم. یک سر طناب را با دو گره

ر انباری وصل کردم. از طریق این کار سر دیگر را نیز به یک جایی د

  توانستم راه برگشت را پیدا کنم و گم نشوم.می
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ی دریچه نشستم، طوری که پاهایم در آن ام را برداشتم و در لبهچراغ قوه

تاریکی مطلق گم شده بودند. نفس عمیقی کشیدم. من با خود مغرور نبودم و 

دانم که ترسم. نمیکردم که میجا را دوست نداشتم. لذا اعتراف میغرور بی

ترساند. دستم را دور چراغ کشد و همین مرا میجا چه چیزی انتظارم را میآن

ام حبس شد و من به قوه فشردم و چشمانم را بستم. بار دیگر نفس در سینه

  داخل پریدم.

کردم و همچنین بوی گرد و خاکی سرازیر شدنم از یک سراشیبی را حس می

پر کرده بودند، اما چشمانم همچنان بسته بودند. بعد از یک سفر که مشامم را 

طوالنی و پشت سر گذاشتن برخوردهای متعدد با زمین و درد ناشی از این 

برخوردها، باالخره به زمین خوردم. ثابت ماندنم روی زمین، باعث شد بفهمم 

شت به ای نداکه سراشیبی تمام شده. چشمانم را آرام آرام باز کردم. فایده

  جایی نگاه کنم، چون همه جا تاریک بود.

ی نور سفید رنگی بخشی از فضا را روشن کردم. باریکه بلند شدم و چراغ قوه

را روشن کرد. به عقب برگشتم و طناب دور کمرم را دیدم که یک راه برگشت 

  در زمین درست کرده بود.



www.taakroman.ir  

 

  

 
177 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

  لبخند رضایتمندی روی لبم پدید آمد.

گام برداشتم. نور چراغ قوه را در اطراف چرخاندم. همه جا برگشتم و به جلو 

خاکی بود و هیچ چیزی وجود نداشت. نفس عمیقی کشیدم که بخار دهانم در 

  قدر سرد بود؟هوا به رقص در آمد. یعنی هوا تا این

برای هوای این پایین اشتباه بود؛ چرا که این  "هوا"ی البته به کار بردن کلمه

ده داشت که حتی نفس کشیدن درونش زجر آور بود. ترجیح پایین هوایی مر

  هایم بفرستم.جا را در ریهکه هوای ایندادم خفه شوم، تا اینمی

رفتم و راه طور راه میسرم را تکان دادم تا این فکر از سرم بیرون رود. همین

رفت، که کمی ام داشت سر میرفتم. چیزی نبود که نبود. کم کم حوصلهمی

ر، یک نور قرمز مجهول در تیررس نگاهم قرار گرفت.جلوت  

هایی آرام به آن چشمانم را ریز کردم و به منبع آن نور چشم دوختم. با قدم

عجب به سنگ قرمز تر شدم. وقتی درست مقابلش قرار گرفتم، با تنزدیک

ماند و زیبایی حیرت انگیز و در عین حال خوف شفافی که چون الماس می

  چشم دوختم.عجیبی داشت، 

شد. سنگی که هینا را در چنین وضعیتی قرار داده، هم اکنون باورم نمی
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ز همه چیز باشد. وقتی ی چشمانم است. سنگی که ممکن است سرآغامنظره

هینا برایمان راجع به این سنگ گفت، تعجب کرده بودم، اما حال بیشتر از هر 

  چیزی متعجب بودم.

ام برداشتم. هینا ی کوچک از کوله پشتیبیلچهی پالستیکی و یک یک کیسه

خواست آن را لمس کند که آن اتفاق افتاد؛ لذا لمس کردن گفته بود که می

  موقوف!

خاک اطراف سنگ را به همراه خود سنگ، با بیلچه برداشتم و به داخل کیسه 

ی ام انداختم، لبخند عمیقکه کیسه را در داخل کوله پشتیانداختم. بعد از این

که موفق به برداشتن سنگ شدم و هیچ اتفاقی هم زدم. خوشحال بودم از این

چه که انتظارش تواند بیشتر از آنکنم این سنگ میبرایم نیفتاد. احساس می

  را داریم، کمکمان کند.

 ) پارت سی و هشت(

 بسته کمرم دور که طنابی از استفاده با و آمدم ی افکارم بیروناز زیر سلطه

برگشت را پیدا کردم و از آن محیط خاکی و عجیب غریب بیرون  راه بودم،

ی زیاد طناب را باز کردم و داخل کیفم رفتم. با ورودم به انباری، با عجله
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  ام، باید بیشتر عجله کنم.انداختم. حاال که سنگ را برداشته

دوان دوان به سمت در رفتم. تپش نامنظم و پی در پی قلبم، نشان از اضطراب 

داد. امیدوارم کسی در راهرو نباشد و مرا در هنگام خارج و دستپاچه شدنم می

شدن از انباری نبیند. االن که کار را انجام داده و تقریباً به آخرش رسیده 

بودیم، نباید لو برویم. نفس عمیقی کشیدم و در یک تصمیم آنی در را باز کرده 

ردم و کسی را ندیدم، لبخندی و از انباری خارج شدم. وقتی به اطراف نگاه ک

زدم و آهی از روی آسودگی کشیدم. خدا را شکر که کسی نیست. خدا را شکر 

 که این کار به پایان رسید. حال فقط باید منتظر آمدن تاتسومی شوم.

ی به سمت اتاق مدیریت رفتم و جلوی در ایستادم. به اطراف نگاه کردم. طبقه

تر کسی به گذراندن وقت خود در این طبقه آید کماول خالی بود. به نظر می

  عالقه دارد.

جا بودم افتادم. آن شبی که هینا قصد جان کائوری را یاد آخرین باری که این

  کرده بود. آن شبی که هینا به دنبالم افتاد.

  نفس عمیقی کشیدم و سرم را پایین انداختم.

  است! شود و این کمی عجیبهمه چیز از این پرورشگاه شروع می
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آید. شاید افکارم را از زندان ذهنم خارج کردم. صدایی از داخل اتاق نمی

  اند صحبت خود را در جاهای دیگر پرورشگاه ادامه دهند.تصمیم گرفته

  ام را در جیب شلوارم درآوردم و با آن مشغول شدم.در این هنگام، گوشی

قدبلند با موهای چندی نگذشت که دیدم تاتسومی و مدیر پرورشگاه که زنی 

ها که پلههای کنار در پایین آمدند. بعد از اینسیاه و اندامی ورزیده بود، از پله

تمام شد و آن دو مقابلم ایستادند، با صدای لرزانی که به خاطر هیجان بود و 

 سعی در کنترلش داشتم، لبخندزنان گفتم:

  داداش، کارت تموم شد؟ -

گاه کرد. لبخندی روی لبانش نشاند و گفت:سری تکان داد و به جیوبا سان ن  

میازاوا سان، اجازه بدین من بار دیگه با همسرم بیام و اون موقع تصمیم  -

  نهایی رو اعالم کنیم.

ام گرفت ولی خود را گرفته بودم تا نخندم. ی همسرم، خندهبا شنیدن کلمه

  همسرم؟! تاتسومی مجرد بود. چه همسری؟!

  اد.جیوبا سان سری تکان د

  حتماً، هیچ اشکالی نداره. -
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  آیم. فعالً خداحافظ.پس بعداً دویاره می -

  خداحافظ. -

بعد از این حرف جیوبا سان، به سمت در خروجی به راه افتادیم. تاتسومی آرام 

 پرسید:

  سنگ رو برداشتی؟ -

 سری تکان دادم که گفت:

خوبه! -  

خارج شدن، برخورد نسیم خنک با از پرورشگاه خارج شدیم. بالفاصله پس از 

ی وجودم کرد. دستانم را بلند کردم و نفس پوست صورتم، آرامش را هدیه

  عمیقی کشیدم.

آخیش! باالخره تموم شد! -  

ام بود. تاتسومی داد که نشانگر خوشحالیلبخند پت و پهنی لبانم را آرایش می

  آورد، چند قدم نزدیکم شد.درحالی که کتش را درمی

  ری به خونه؟الن میا -

کرد تا جواب سؤالش را بدهم. کتش را روی دستش انداخته و منتظر نگاهم می
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 با شوخی گفتم:

شه خونه حساب گفتی اون کلبه رو نمیخونه؟! تا جایی که یادم میاد تو می -

  کرد!

  ای کرد.تاتسومی تک خنده

  حاال هرچی! -

ادم:تر از قبل ادامه دنفس عمیقی کشیدم و جدی  

  رم خونه. دخترها تنهان.آره می -

کرد، گفت:تاتسومی خندید و درحالی که جلوتر از من حرکت می  

  به پا عاشق یکیشون نشی. -

  دستانم را از حرص مشت کردم و به سمتش رفتم.

  خفه! -

  ی تاتسومی حتی به گوش آسمان نیز رسید!در جواب حرفم، صدای قهقهه

 ) پارت سی و نه(
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*** 

هینا #  

توانستم گذشت. نگران بودم و نمیسه ساعت از وقتی که ناتسونو رفته بود، می

رم را آرام کنم. نگران این بودم که نکند آن دو موفق نشوند؟ اگر گیر قرادل بی

شود، اما اگر بیفتند چه؟ خب شک دارم ماجرا به پلیس کشیده شود، چون نمی

  افتد.موفق نشوند، اتفاقات بدتری می

ی مبل نشسته بودم و کائوری در آشپزخانه مشغول پختن شام بود. با پایم رو

روی زمین ضرب گرفته بودم و با ناخنم به لبم ضربات متعدد و آرامی وارد 

  کردم.می

ی کائوری از آشپزخانه بیرون آمد. پیشبند سفیدی که پوشیده بود، چهره

  داد.پز جلوه میکرد و او را مانند یک آشتر میاش را جذابدخترانه

  شه.این کارت داره تبدیل به عادت می -

منظورش ضربه زدن به لبم با ناخنم بود. دستم را پایین آوردم و چشمانم را در 

  حدقه چرخاندم.

  ده؟!کی اهمیت می -
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این را گفتم و بلند شدم. در را باز کردم و به بیرون کلبه رفتم. همین که از کلبه 

ی پوستم را نوازش کرد. نگاهم به سمت آسمان چرخید. خارج شدم، باد خنک

  زنم به زودی هوا بارانی شود.ابرها درحال تصرف آسمان بودند. حدس می

لبخندی زدم. نگاهم را به جنگل دوختم. جنگل پهناوری که دور از شهر بود. 

ای دور از شهر برای دور از مردم شهر و هوای شهر بود. جنگلی که در نقطه

  کرد.دشاهی میخود پا

  روی سنگ کنار کلبه نشستم.

ی ما نیاز داریم که تواند خیلی خوب باشد. همهدور از شهر بودن گاهی می

را پشت سر خود رها کنیم.  گاهی دور شویم. از همه چیز دور شویم و همه چیز

ام، اما نه از همه چیز؛ فقط از شهر دورم، نه زندگی! نه همه من هم دور شده

  چیز!

های خوبی که با سوباکی داشتم، آید. خاطرهام هنوز که هنوزه دنبالم میذشتهگ

کنند که عامل مرگ او من کنند و به من یادآوری میمانند سایه تعقبیم می

  بودم!

بیخیال بابا! بیا "گفت گفت؟ احتماالً میجا بود، چه میدانم اگر سوباکی ایننمی
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 را بغضش هم دیگر زمانی در و. "بریم ببینیم توی این جنگل چه خبره

  .کردمی صورتش یروانه را هایشاشک و شکستمی

  لبخندی زدم که بغض درون گلویم شکست.

ها و شور و شوق و پر حرفی کردنش دلم برایش تنگ شده بود. دلم برای خنده

خوابید و بعد از بیدار کردنش شده. دلم برای آن زمانی که تا دیر وقت میتنگ 

شده.دوید، تنگ بالشت دنبالم میبا   

ی باران برابر بود با اولین اشک من.اولین قطره  

دستانم را دور خود پیچیدم و سرم را پایین انداختم. امیدوارم ناتسونو موفق 

ای هم نداشته باشم. خواهم به این شکل بمانم و هیچ راه چارهشود. دیگر نمی

ها برایم خواهم آنمشکالتم بکنم. نمیخواهم کائوری و ناتسونو را درگیر نمی

  دست و پنجه بزنند و من در عوض کاری از دستم برنیاید.

  هایم بیشتر شد.شدت ریزش اشک

خواهم ناتسونو را ببینم، درحالی که آن سنگ را برداشته و آورده. فقط فقط می

  خواهم همه چیز تمام شود.می

*** 
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برگشتم. بدون توجه به کائوری، به بعد از حسابی خیس شدن، به داخل کلبه 

های خیسم را عوض جا هیچ لباسی نداشتیم که لباساتاق رفتم. متأسفانه این

های ناتسونو افتاد. به سمت کنم. هوفی کشیدم. همان لحظه نگاهم به لباس

آنان رفتم. شلوار و پیراهن خودم را با یک پیراهن قرمز و سیاه و شلوار لی 

  عوض کردم.

  گشاد اما شیک بودند!به تنم 

کردم، مشغول اشتم به بیرون پنجره نگاه میای کردم. درحالی که دتک خنده

خشک کردن موهایم با حوله بودم. پس از آن گریه، دیگر هیچ حسی نداشتم. 

کرد. درست آن گونه که بعد از یک مغزم مانند آرامش بعد از طوفان عمل می

کنی. شوی و هیچ کاری نمیخسته می طوفان حسابی و کلی جان کَندن، دیگر

جانی کنی. لبخند بینشینی و سپری شدن عمرت را نگاه میفقط یک گوشه می

  آید.کنی، همین! و کار دیگری از دستت برنمیزنی و فقط نگاه میمی

  آهی کشیدم که صدایی از بیرون اتاق، توجهم را جلب کرد.

 ) پارت چهل(

هینا کجاست؟ -  
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تو اتاق. -  

یدن صدای ناتسونو و کائوری از بیرون، موجب شد حوله را بر روی تخت رها شن

کرده و به بیرون از اتاق بدوم. از اتاق که خارج شدم، ناتسونو و تاتسومی را 

 دیدم که به خاطر باران خیس آب شده بودند. به سمتشان رفتم و گفتم:

چطور گذشت؟ -  

کرد. یک تای ابرویش را باال داد و  ناتسونو متجعب و با خنده به سرتا پایم نگاه

 گفت:

  خوشتیپ شدی! -

های او که در تنم بودند، نگاهی انداختم و گفتم:به لباس  

  زهرمار. بگو چی شد؟ سنگ رو برداشتین؟ -

 تاتسومی به جای ناتسونو پاسخ داد:

هامون رو عوض کنیم و بعد بیایم هینا چان، فکر کنم بهتر باشه اول لباس -

  یم.حرف بزن

سری تکان دادم. آن دو به داخل اتاق رفتند و در را هم بستند. بر روی مبل 

و کائوری هم کنارم نشست. لحظاتی بعد، ناتسونو درحالی که یک تی  نشستم
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ای رنگ پوشیده بود، وارد هال شد. به فید با شلوار راحتی سرمهشرت س

اش نبود و یک های رسمیدنبالش تاتسومی آمد که دیگر اثری از آن لباس

  شلوار جین و پیراهن سبز رنگ جای آنان را گرفته بود.

  هر دو مقابلمان نشستند. ناتسونو هوفی کشید.

دونستیم ادامه بدیم، یا بارون نبارید نبارید، درست وسط راه بارید. نمی -

  که منتظر بمونیم بارون تموم شه.این

شد و به خوبی شنیده میسرم را اندکی به سمت در خم کردم. صدای باران 

ماند. نفس عمیقی کشیدم و نگاهم را ای در پشت صحنه میچون موسیقی

  معطوف آن دو کردم.

  سنگ رو برداشتین؟ -

اش را باز کرد. از داخل آن یک کیسه ناتسونو لبخندی زد و زیپ کوله پشتی

 حاوی خاک بیرون آورد و بر روی میز گذاشت. گفت:

  خودت برش داری تا ما بهش دست نزنیم.شاید بهتر باشه  -

ها سنگ را لمس کنند، ممکن است اتفاقی که برای من حق با او بود. اگر آن

ها هم بیفتد. اما دیگر چیزی وجود ندارد که بخواهد مرا به خطر افتاده، برای آن
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  شود!بیندازد. چیزی که خراب است، دیگر خراب نمی

های درون کیسه، سنگ را درآوردم یان خاکخم شدم و کیسه را برداشتم. از م

طوری بود. آن روز هم و با حیرت به آن چشم دوختم. آن روز هم درست این

دانستم که پشت ای داشت. کاش میخیره کننده درخشش چشم گیر و زیبایی

جا نرفته و این این زیبایی، یک چیز وحشتناک پنهان شده! کاش هیچ وقت آن

  های زندگی!! و امان از اما و اگر و ای کاشکردمسنگ را لمس نمی

  تاتسومی سکوت میانمان را شکست.

  خب حاال تحقیقات رو از کجا شروع کنیم؟ -

  کائوری یک تای ابرویش را باال داد.

  شروع کنیم؟ -

هایش را باال ها را در هم قفل کرد. شانهدستانش را روی زانوهایش گذاشت و آن

 داد و گفت:

  که تنهایی انجامش بدین، خطرناکه.برای این این کار -

  لبخندی زدم.

ممنونم تاتسومی سان. -  
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او نیز جوابم را با یک لبخند داد. پس از چند ثانیه سکوت، تصمیم گرفتم 

ها بیان کنم. ایم، برای آنشروع کنم و چیزی را که در نبود ناتسونو پیدا کرده

 نگاه گذرایی به کائوری انداختم و گفتم:

ها، وقتی رفته بودین به پرورشگاه، من و کائوری داشتیم توی اینترنت بچه -

  کردیم، که یه چیزی پیدا کردیم.تحقیق می

  ناتسونو یک تای ابرویش را باال داد.

  چی؟! -

به سمت میز خم شدم و لپتاپ ناتسونو را که بر روی میز بود، به سمت خود 

بوطه را باز کردم. سپس لپتاپ را به ی مرکشیدم. آن را روشن کردم و صفحه

ی لپتاپ چشم سمت آن دو برگرداندم. هر دو سردرگم و متعجب به صفحه

که تاتسومی پرسید:دوخته بودند، تا این  

  این چیه؟ -

کردند. ها به عکس یک شهاب سنگ که روی زمین فرود آمده بود، نگاه میآن

  به مبل تکیه دادم و چشمانم را بستم.

ی )...( فرود اومده و یک مدرسه سنگی که هفتاد سال قبل تو منطقهشهاب  -
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  جا ویران کرده.رو اون

 کائوری حرف مرا ادامه داد:

جا رو تبدیل به یک آپارتمان مسکونی کردن. ی خالی اونده سال بعد منطقه -

این آپارتمان تا سی سال قبل پا بر جا بود، که بعداً خرابش کردن و به جاش 

  پرورشگاه ساختن، یعنی بیست و پنج سال قبل.

چشمانم را باز کردم و به ناتسونو و تاتسومی خیره شدم. هر دو با چشمان گرد 

  کردند.ی لپتاپ نگاه میشده به ما و به صفحه

 گفتم:

ای که هفتاد سال قبل محل برخورد بیست و پنج سال قبل، توی اون منطقه -

  ما ساخته شده. یک شهاب سنگ بوده، پرورشگاه

هایمان چیزی نفهمیده بود، گفت:ناتسونو که از حرف  

خب؟! -  

 ) پارت چهل و یک(

نفسم را با حرص بیرون دادم و چشمانم را در حدقه چرخاندم. بلند شدم و نزد 

ها رفتم. کنار ناتسونو نشستم و لپتاپ را به سمت خود کشیدم. عکس آن
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کردم که عکس بسیار تار شده بود و شهاب سنگ را زوم کردم. به قدری زوم 

 جز چند رنگ، چیز دیگری مشخص نبود.

 ناتسونو به عکس تار اشاره کرد.

و باید به چیِ این نگاه کنیم؟ -  

صبر کن. -  

عکس زوم شده را شفاف کردم تا از حالت تار بودن خارج شود. وقتی عکس 

سنگ بود، واضح شد و کیفیتش باال رفت، به شیء قرمز رنگی که روی شهاب 

 اشاره کردم.

  بینین؟ حدس بزنین کدوم سنگه!این سنگ قرمز رو می -

ناتسونو که دهانش باز مانده بود، یک بار به من و سنگ درون دستم، و یک بار 

 دیگر به عکس نگاه کرد.

تاتسومی که اخم غلیظی روی ابروهایش نشسته بود، عینکش را درآورد و در 

 دست گرفت. گفت:

ن همون سنگه؟ شاید سوءتفاهم شده.مطمئنی ای -  

داد که فعالً در این مورد نظری ندارد و لحن صدایش سردرگم بود و نشان می
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خواهد اول از موضوع اطمینان پیدا کند. سری تکان دادم و مصمم گفتم:می  

مطمئنم. -  

گفت که این هم مطمئن بودم و هم باورش داشتم. چیزی در اعماق وجودم می

عکس، همین سنگ درون دستم است. سنگ را بیشتر فشردم و شیء قرمز در 

  نگاهم را بر عکس دوختم.

از عکس مشخص بود. مطمئن بودم. این سنگ با آن شهاب سنگ به زمین 

  دانم.آمده، می

 تاتسومی به کائوری نگاه کرد. به او اشاره کرد و پرسید:

  کنی؟کائوری چان، تو چی فکر می -

ی موجود در سمت دیگر هال رفت. مقابل سمت شومینه کائوری بلند شد و به

  شومینه دست به ایستاد و به سمت ما برگشت.

که اون سنگ با من با هینا موافقم؛ چون این فرضیه با ماجرا جور درمیاد. این -

جا شهاب سنگ به اون منطقه برخورد کرده و زیر خاک فرو رفته، و بعداً اون

  جا مونده.ون سنگ اونپرورشگاه ما ساخته شده و ا

 ناتسونو باالخره از شوک بیرون آمد و گفت:
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اما چطور شده که این همه مدت کسی متوجهش نشده؟ این سؤال باعث  -

که این سنگ زیر پرورشگاه شما بوده شه که اوضاع مشکوک بشه. حتی اینمی

هم مشکوکه. یعنی هیچ کس در طول این بیست و پنج سال اون دریچه رو 

  ه؟ پیدا نکرده؟ندید

که هیچ کس ها فکرم را درگیر کرد. حق با ناتسونو بود. اینشنیدن این حرف

متوجه آن دریچه نشده باشد، عجیب است! یک سؤال دیگر اضافه شد، 

 این های قبل را پیدا نکرده بودیم. هوفی کشیدم.درحالی که هنوز جواب سؤال

تم به کدامشان فکر دانسنمی حتی. کردمی خسته را ذهنم جواب،بی سؤال همه

  کنم.

کائوری که از حرف ناتسونو متعجب شده بود، چند بار به اطراف نگاه کرد. به 

گردد. ناتسونو هم که رسد دنبال حرف مناسبی برای جواب ناتسونو مینظر می

که کرد. کائوری کالفه از اینی حق به جانبی به کائوری نگاه میهمچنان با قیافه

ی لبش را به دندان گرفت. نفسش حبس شده ای دادن ندارد، گوشهجوابی بر

  اش را بیرون داد و آمد بر روی مبل نشست.در سینه

با ناخنم بر روی لبم ضرب گرفته و نگاهم را به زمین دوخته بودم. فکری که به 
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  نگاه کردم. ذهنم خطور کرد، باعث اخمم شد. دستم را پایین آوردم و به بقیه

  ها، ممکنه که جیوبا سان از وجود سنگ با خبر باشه؟بچه -

تاتسومی دستی به موهایش کشید و بلند شد. درحالی که به سمت آشپزخانه 

رفت، گفت:می  

  احتمالش زیاده. -

همگی به مسیر رفتنش نگاه کردیم و بعد از وارد شدنش به آشپزخانه، همچنان 

می از درون آشپزخانه با صدای کردیم. تاتسوبه ورودی آشپزخانه نگاه می

 رسایی ادامه داد:

که توی اون پرورشگاه چی جاست. بیشتر از همه از اینمیازاوا سان مدیر اون -

  که بگیم از چیزی خبر نداره، حماقته.هست و چی نیست خبر داره. این

  چند ثانیه بعد، از آشپزخانه بیرون آمد. با کالفگی به مبل تکیه دادم.

سان چه از وجود سنگ خبر داشته باشه، چه نداشته باشه، بعید جیوبا  -

  دونم بتونیم ازش کمک بخوایم.می

  ناتسونو سریعاً به سمتم برگشت که ترسیدم و کمی عقب رفتم.

  چرا نتونیم؟ -
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 مکثی کرد و ادامه داد:

ی ما اگه جیوبا سان از وجود سنگ خبر داشته باشه، پس یعنی بیشتر از همه -

  تونه کمک کنه مشکل رو حل کنیم.به سنگ اطالع داره. میراجع 

هایم حصاری دور سرم ایجاد هوفی کشیدم و سرم را پایین انداختم. با دست

 کردم و گفتم:

  دونم. همه چی خیلی پیچیده است.دونم، نمینمی -

اش را از دیوار گرفت و چند قدم جلو تاتسومی که به دیوار تکیه داده بود، تکیه

د. خیلی جدی گفت:آم  

 ) پارت چهل و دو(

هینا چان، تو به تنهایی نتونستی کاری بکنی، برای همین از ناتسونو کمک  -

خواستی. شما خودتون هم نتونستین کاری انجام بدین، برای همین از من 

تونیم کاری بکنیم، پس باید از یکی که کمک خواستین، و حاال ما هم نمی

وایم.تونه کمک کنه، کمک بخمی  

 چند ثانیه به او خیره شدم و سپس گفتم:

باشه. -  
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اش نگاه کرد و ی چشم دیدم. ناتسونو به ساعت مچیلبخند ناتسونو را از گوشه

 برای عوض کردن جو محیط، با لحن شادی گفت:

  اوه! ساعت نه و نیمه. به نظرتون نباید شام درست کنیم؟ -

  کائوری لبخند مرموزی زد.

  شام حاضره. -

ناتسونو چشمانش از حدقه بیرون زدند و کمی به جلو خم شد. با صدای 

 کشداری گفت:

  واقعاً؟! -

 حالت همان  کائوری خندید و بلند شد. به سمت آشپزخانه به راه افتاد و در

:گفت  

تعجب نداره که! خب وقتی شما برای برداشتن سنگ رفته بودین، یکی هم  -

  کرد.باید شام درست می

یب همگی به آشپزخانه رفتیم و مشغول خوردن شاممان شدیم. از بدین ترت

کردند؛ چرا که من جا آمده بودیم، کائوری و یا ناتسونو آشپزی میوقتی به این

پخت هر دو بسیار زیاد بلد نبودم. در این مدت متوجه شده بودم که دست
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ه از مزه است. االن هم غذایی که کائوری پخته بود، قدری لذیذ بود کخوش

  شدم.خوردنش سیر نمی

پس از شام و جمع کردن سفره، ناتسونو به سمت اتاق رفت و کائوری در 

رفتم، می آشپزخانه ماند تا یک لیوان چای بنوشد. من نیز داشتم به سمت اتاق

  که صدای تاتسومی از پشت سرم توجهم را جلب کرد.

  هینا چان؟ -

  ایستادم و به سمتش برگشتم.

  بله؟ -

  ستی به موهایش کشید و نگاهش را به زمین دوخت.د

  خواستم یک چیزی بهت بدم.می -

ای که دور گردنش نگاهش قفل نگاه منتظر و کنجکاوم شد. به گردنبند زنجیری

بود، دست برد. در طول صحبتمان با او، آن زنجیر دور گردنش توجهم را جلب 

دانستم که یک زنجیر ساده است، یا یک گردنبند طرح کرده بود، لیکن نمی

ای که جیر فلزیدار. زنجیر را از گردنش خارج کرد و به سمتم گرفت. به زن

ی تاتسومی پالک کوچک صلیب داشت، چشم دوختم. براق و زیبا بود. به چهره
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  نگاه کردم که لبخندی زد.

اگه بر فرض این بذاریم که مشکل تو با ارواح در ارتباطه، اون موقع این  -

تونه کمکت کنه تا امشب تغییر نکنی.صلیب می  

ت چشمانش داشت. گردنبند را محبت درون صدایش، همخوانی زیبایی با محب

 از او گرفتم و دور گردنم انداختم. دستی به صلیبش کشیدم و گفتم:

  بهم میاد؟ -

 تاتسومی خندید و سری تکان داد.

  ممنونم. -

  کنم.خواهش می -

دیگر چیزی نگفتم و به اتاقم رفتم. مدتی بعد، همگی تصمیم گرفتیم بخوابیم. 

سونو و تاتسومی هم در اتاق دیگر خوابیدند. من و کائوری در یک اتاق و نات

  تاتسومی گفت که فردا شیفت ندارد و به خاطر همین شب را پیشمان ماند.

  ناتسونو #

کرد، روی تخت دراز کشیدم و به تاتسومی که روی زمین برای خود جا پهن می

ای کردم. نگاه کردم. مثل همیشه حواسش را به کارش داده بود. تک خنده



www.taakroman.ir  

 

  

 
200 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

  اش و هم رفتارش.می گیرایی خاصی داشت، هم چهرهتاتسو

ه باال ام را دید، سؤالی نگاهم کرد. به معنای هیچی شانوقتی نگاه خیره

ان لحظه صدای در انداختم. سرم را چرخاندم و به سقف نگاه کردم. هم

توجهمان را از آنِ خود کرد. اخمی حاکی از کنجکاوی روی ابروانم نشست. به 

  . تاتسومی در را باز کرد و کائوری وارد اتاق شد.در نگاه کردم

داد که از آمدن به پیشمان، آن هم این وقت شب، صدای آرامش نشان می

  معذب شده است.

  شه یکم صحبت کنیم؟می -

  بلند شدم و نشستم. لبخندی زدم.

  شه. صحبت راجع به چی؟البته که می -

 کائوری در را بست و گفت:

خب راستش... -  

پارت چهل و سه( )  

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

کرد.امروز دیدم که هینا بیرون کلبه نشسته بود و گریه می -  
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با شنیدن این حرف، موضوع را فهمیدم و دیگر نیازی نبود که کائوری 

 توضیحات بیشتری دهد. هوفی کشیدم و از روی تخت بلند شدم.

تونه خودش رو ببخشه. باید ده، نمیناتسونو، هینا به خاطر کارهایی کرده کر -

  یک کاری کنیم که هینا با خودش کنار بیاد.

خواهد که او از صدای کائوری فهمیدم که تا چه حد نگران هینا است و می

  حالش خوب باشد.

  ام گذاشتم.سرم را خم کردم و دستم را بر روی پیشانی

چیزی رو درمان کنه و تونه اون باید بدونه که با ناراحت کردن خودش نمی -

  سوباکی و میتسوبا هم از این کارش ناراضی هستن.

  کشید، ابروهایش را باال داد.تاتسومی درحالی که نفس عمیقی می

شه انجام داد، درصورتی که احضار روح بلد این چیزی که گفتی رو می -

  باشیم!

  با حرص نگاهش کردم.

  داداش! -

  شانه باال انداخت.



www.taakroman.ir  

 

  

 
202 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

  چیه؟! -

 چیزی نگفتم که با نگاه به کائوری گفت:

شاید بتونیم بعد از حل شدن این مشکالت، اون رو پیش یک روانشناس  -

  ببریم.

 کائوری گفت:

  تونه مسخره باشه ولی خب...راستش من یک فکری دارم، هرچند می -

  حرفش را قطع کردم.

  چه فکری؟ -

کردم که شاید بتونیم مراسم فردا اولین روز اُبُن هستش. داشتم فکر می -

ن، ای از مردم ژاپن معتقدند که در روزهای اُبُشورو ناگاشی رو اجرا کنیم. ) عده

روند تا آنان را آیند و به نزد عزیزان خود میارواح مردگان به این دنیا می

های کشد و در طی آن، مراسممالقات کنند. اُبُن به مدت چند روز طول می

شود، از ها انجام میمختلفی در جهت احترام گذاشتن به ارواح و مشایعت آن

هایشان فانوس یا ای مقابل خانهجمله مراسم شورو ناگاشی. در این مراسم عده

کنند و پس از اتمام مراسم، این فانوس ها را با این باور که روح شمع روشن می
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کنند و برای ارواح دعا شود، بر روی رودخانه رها میجمع میرفتگان دور آنان 

  خوانند.(می

با شنیدن حرفش، به فکر فرو رفتم. هیچ چیز بهتر از مراسم شورو ناگاشی 

که ها و دعا کردن و یا طلب بخشش از آنان نیست! اینبرای یاد کردن مرده

شحال است، هینا روح سوباکی را در کنارش حس کند و بداند که روحش خو

شاید بتواند بر روی هینا تأثیر مثبت بگذارد. دستی به موهایم کشیدم و بلند 

  ی تاتسومی نگاه کردم.شدم. به چهره

  داداش، نظر تو چیه؟ -

  تاتسومی زیرچشمی نگاهم کرد.

شاید بتونه جواب بده. البته جواب قطعی نه، ولی شاید بتونه کمکش کنه تا  -

یرون بیاد و عذاب وجدانش کم بشه. یک نوع تفریح هم یکم از حالت درونیش ب

  شه که برای روحیش خوبه.می

اش قفل کائوری لبخندی زد که چشمانش نیز خندیدند. دستانش را زیر چانه

  هم کرد.

  پس فردا وقت مراسمه؟ -



www.taakroman.ir  

 

  

 
204 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

 لحن پر شور و شوقش مرا به خنده وا داشت. پس از خنده گفتم:

  که آره.مثل این -

گفت:خم شد و   

  ممنونم. -

  سپس صاف ایستاد و به سمت در رفت.

  شبتون بخیر. -

 من و تاتسومی با هم جوابش را دادیم:

  + شب بخیر.

 با رفتن کائوری از اتاق، ما نیز تصمیم گرفتیم بخوابیم.

  هینا #

ی هایم تکان اندکی خوردند. ابتدا تصمیم گرفتم بازشان نکنم و به ادامهپلک

باره از هم باز ، اما بعداً با دیدن ساعت روی دیوار چشمانم به یکخوابم بپردازم

  شدند.

کشیدم، دادند. درحالی که خمیازه میها ساعت ده صبح را نشان میعقربه

  ام؟چشمانم را مالیدم. یعنی تا االن خوابیده
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پس از یک نفس عمیق و چشم چرخاندن در اطراف، از روی زمین بلند شدم. 

بر روی تخت و من بر روی زمین خوابیده بودم. پس از جمع دیشب کائوری 

  ها بر روی تخت، از اتاق بیرون رفتم.کردن پتو و بالش و گذاشتن آن

  شد.کسی در هال نبود. در اتاق دیگر هم اثری از ناتسونو و تاتسومی دیده نمی

 با صدای آرامی گفتم:

  ها کجا رفتن؟این -

جا رفتم، اما کسی نبود. صبحانه بر باشند، به آنکه در آشپزخانه به امید این

روی میز چیده شده بود. پشت میز نشستم و یک ظرف از سوپ میُوزو برای 

خودم ریختم. اولین قاشق را در دهانم فرو بردم که دمای گرم غذا، خبر از تازه 

بودنش داد. با قاشق دیگر، طعم قارچ و جلبک درون سوپ، سریعاً در دهانم 

  شدند.آشکار 

ی من برای چشمانم را بستم و لبخندی زدم. سوپ میوزو از غذاهای مورد عالقه

صبحانه بود. خواستم قاشق دیگر را هم بردارم، که صدای در توجهم را جلب 

  داند که کجا رفته بودند!ها باشند. خدا میکرد. فکر کنم بچه

با دست پر وارد خانه  بلند شدم و به سمت در رفتم. در را که باز کردم، ناتسونو
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های سفید درون دستش را روی میز و زد، کیسهشد. درحالی که نفس نفس می

اش را پاک خودش را هم روی مبل انداخت. با دستش عرق سرازیر از پیشانی

  داد خسته است.اش قرمز شده بود که نشان میکرد. چهره

  ها انداختم.نگاه کنجکاوی به کیسه

  ها چین؟این -

تسونو بلند شد و نشست. پوکر نگاهم کرد و گفت:نا  

  اول سالم. -

چشمانم را در حدقه چرخاندم. صدای بیخیال و درعین حال حرص درارم، به او 

  فهماند که هیچ گاه به او سالم نخواهم داد!می

  مگه تو خواب ببینی. -

  خندید.

  کالً با سالم دادن مشکل داری. -

سمت او رفتم. مقابلش خم شدم و سرم را به سرش چشمانم را ریز کردم و به 

طور نزدیک کردم. ناتسونو که چشمانش از تعجب گرد شده بودند، همین
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کرد. چشمان سیاهش، حال شیطنت چند لحظه پیش را سردرگم نگاهم می

اش که فقط چند سانت بانداشتند. لبخند مرموزی به چهره  

صدای آرامم مانند لبخندم مرموز ام فاصله داشت، پاشیدم و سعی کردم چهره 

 باشد.

 )پارت چهل و چهار(

با سالم نه، با تو مشکل دارم. -  

ام نشده بود، با اخم و نگاهی سردرگم، نگاهم ناتسونو که متوجه شوخی

ای زدم و از او فاصله گرفتم.کرد. قهقههمی  

شوخی بود. -  

های تزئینی، چند چراغها رفتم و به داخلشان نگاه کردم. میوه، به سمت کیسه

ها.های مخصوصی برای شمعی کوچک، لباس و چندین شمع و محفظهمجسمه  

یک تای ابرویم را باال دادم و متجعب و سؤالی به ناتسونو نگاه کردم. دست به 

 سینه به مبل تکیه داد.

فکر کنم یادت رفته که امروز اولین روز اُبُن هستش. -  
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شست. واقعاً هم به یاد نداشتم. اصالً به یاد ای روی لبم نلبخند حیرت زده

؟ شاید چهار سال قبل! ندارم آخرین باری که مراسم ابن را اجرا کردم، کی بود

  شد تا شلوغ کاری نشود.ها زیاد در پرورشگاه اجرا نمیگونه مراسماین

خواست این مراسم را که صرفاً برای مردگان است، انجام دهم. اما امروز دلم می

خواستم بار دیگر کاری برای سوباکی انجام داده و حضور او را در کنار خود یم

دانم چرا یک آن شادی عجیبی در قلبم ساکن شد. یک نوع حس کنم. نمی

های چند روز کرد. از درگیریشادی که مرا برای شروع مراسم هیجان زده می

ی ما نیاز اخیر خسته شده بودم. به چنین چیزی نیاز داشتم، درواقع همه

  داشتیم. نیاز داشتیم که اندکی هم خوش باشیم!

ی نور خبر ناتسونو که گفت مراسم را اجرا خواهیم کرد، درست مانند یک روزنه

  در تاریکی روحم شد.

  ی افکارم را پاره کرد.صدای ناتسونو رشته

شه اگه یکم تفریح کنیم و هوامون عوض فکر کائوری بود. گفت خوب می -

  شه.

  سرم را به سمتش چرخاندم.
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  ها کجان؟اون -

تونم بهت بگم. کائوری هم از این تاتسومی رفته دنبال یک کار خاص که نمی -

  چینه برای تزئین.اطراف داره گل می

  ها را برداشتم و به سمت آشپزخانه رفتم.کیسه

  ای داریم.چینیم، فعالً کارهای دیگهپس وقتی اومدن میز رو می -

  ناتسونو از نزدیک آمد. صدای

  چه کاری مثالً؟ -

لبخندی زدم و یک دستمال برداشته و به عقب برگشتم. ناتسونو دست به 

سینه به ورودی آشپزخانه تکیه داده بود. دستمال را به سمتش پرت کردم که 

 روی سرش افتاد. خندیدم و گفتم:

  برو اون بیرون رو تمیز کن تا من صبحونم رو بخورم. -

  ها نداریم!نخیر از این حرف -

  ناتسونو آمد و پشت میز نشست.

  خوام.منم صبحونه می -

ماند، خندیدم.ای لجباز میبه لحن صدایش که مانند صدای بچه  
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  باشه. -

  خود نیز پشت میز نشستم و بدین ترتیب مشغول خوردن صبحانه شدیم.

*** 

ر دو مشغول تمیز کردن گذشت. هفکر کنم یک ساعتی از برگشتن ناتسونو می

های پخش و پال در اتاقش را جمع کشیدم و او لباسخانه بودیم. من جارو می

  کرد.می

ی کارم شد. جارو را خاموش کردم و به سمت در رفتم. با صدای در مانع ادامه

باز کردن در، کائوری با یک دسته گل بزرگ در دست، و به دنبالش تاتسومی با 

های موجود . کائوری پس از نگاه کردن به جارو و دستمالیک کیسه وارد شدند

  در اطراف، به سمتم برگشت. صدای نشاطش طنین انداز خانه شد.

  به به! خودتون قبل از ما دست به کار شدین که! -

ها به آشپزخانه رفت. لبخندی زدم. کائوری برای سر و سامون دادن به گل

  مندی بر لب داشت.تاتسومی هم مقابلم آمد. لبخند رضایت

  یک خبر خوب! -

  چی؟ -
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  دیشب هیچ اتفاقی نیفتاد و تو تغییر نکردی. -

شد. درک این حرفش برایم سخت از شور و شوق بسیار خندیدم. باورم نمی

 بود. پس از چند لحظه تجزیه تحلیل حرفش، نگاهش کردم و گفتم:

  جدی میگی؟ -

ته باشد، زیرا دیگر تحمل خواستم حرفش حقیقت داشامیدوار بودم. می

  شکست را نداشتم.

سری تکان داد و حرفش را تأیید کرد. دستانم را دور گردنم پیچیدم و سرم را 

ر کرد و جلوی تغییرم را گرفت. بلند کردم. پس صلیبی که دیشب به من داد، کا

باره مانند آدرنالین به وجودم تزریق قدری که یکخبر خیلی خوبی بود، آن

  .شده بود

کشیدم. متأسفانه خندیدم و حس خوشحالی وجودم را به رخ میبلند بلند می

  صدای بلند ناتسونو از اتاق، یک ضدحال میان خوشحالی من شد.

  هینا دیوونه شد رفت! -

ام را قطع کردم و با حرص به در اتاق چشم دوختم. بلند گفتم:خنده  

  رسم.االن میام حسابت رو می -
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  اتاق رفتم.و سپس به سمت 

*** 

ای که دور میز وصل کرده بودیم، چند های تزئینیپس از روشن کردن چراغ

قدم عقب رفتم و در کنار تاتسومی و کائوری و ناتسونو نشستم. مثل بقیه، به 

. کاری که انجام داده بودیم، چشم دوختم  

 ) پارت چهل و پنج(

شمع چیده بودیم، به  ، گل وهای میوه، آب، مجسمهروی میز درون هال، ظرف

هایی از سوباکی!همراه قاب عکس  

های فهمیدم کار مهم و خاصی که تاتسومی برای انجامش رفته بود، چاپ عکس

ی اینستاگرام سوباکی برداشته. با ها را از صفحهسوباکی بود، که این عکس

های خود بود. به ها خندیدم. همیشه عاشق پست کردن عکسدیدن عکس

اش گذاشته و سرش هایش را زیر چانهها نگاه کردم. در آن، دستیکی از عکس

  را کج کرده بود.

در عکس دیگر زیر درختی نشسته و عکس گرفته بود. یک عکس دیگر نیز از 

او و میتسوبا وجود داشت. سوباکی، میتسوبا را بغل کرده بود و به یاد دارم که 
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  در آن روز، من آن عکس را از آن دو گرفتم.

ض دردناکی سفت و سخت به گلویم چسبیده بود. ای کاش آن دو اکنون در بغ

افتاد. کاش هیچ وقت ها نمیکنارمان بودند و هیچ وقت، هیچ کدام از این اتفاق

  رفتم.به آن انباری نمی

دانستم اگر لب وا کنم، نفس عمیقی کشیدم. بغضم چنان قوی بود که می

کند؛ لذا ترجیح داده بودم انم میی چشمهایش را روانهشکند و اشکمی

  سکوت کنم، درست مانند بقیه.

بسیار دردناک است که امروز این مراسم را برای آن دو انجام دهیم. لبخند 

  تلخی زدم. سخت است که قاتلشان این مراسم را برایشان انجام دهد!

جا اصالً درست نیست، نه زمانی که عامل مرگشان خودم بودن من در این

  ام.جا نشستههستم. با این حال هنوز این

 آرام زمزمه کردم:

  چقدر پررویی هینا! -

  صدای کائوری خلوتم را به هم زد.

  هینا، چیزی گفتی؟ -
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های سوباکی سرم را به عالمت نفی به طرفین تکان دادم. نگاهم روی عکس

مان ها! چشاش مانند همیشه انرژی بخش بود، حتی در عکسقفل بود. خنده

ای رنگش همیشه نگریستند. موهای سرمهاش طوری بودند که گویا مرا میآبی

  کردند.زیبایش می

ی دستم را روی دهانم گذاشتم تا هق هقم بلند نشود. یک قطره اشک از گوشه

خواهم که کسی متوجه شود، پاکش کردم. نمیچشمم جاری شد. قبل از این

وز گریه نخواهم کرد و جلوی ریزش امروز گریه کنم. به خاطر سوباکی امر

  هایم را خواهم گرفت، هر چقدر هم سخت باشد!اشک

  ها چرخاندم.به ساعت نگاه کردم. هفت و نیم عصر بود. سرم را به سمت بچه

  ها فکر کنم دیگه وقت رفتن باشه.بچه -

  هر سه نگاهی به ساعت انداختند.

 ناتسونو گفت:

  کنه.ا برسیم، خورشید غروب میآره، بهتره االن بریم. تا م -

  تاتسومی قبل از ما برخاست.

  هامون رو بپوشیم.بریم لباس -
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شد، گفت:ناتسونو درحالی که بلند می  

  توی اتاق ما هستن. -

های خود، پراکنده شدیم. دیگر کسی چیزی نگفت و ما برای پوشیدن لباس

ها را خود تسونو اینلباسم را از ناتسونو گرفتم و مشغول پوشیدنش شدم. نا

  خریده بود و سایز بدنم را هم که از کائوری پرسیده بود!

قدی کمد نگاه  پس از پوشیدن لباسم و درست کردن موهایم، به خودم در آینه

کردم. یک یوکاتای ) یوکاتا یک نوع لباس سنتی ژاپنی هستش( قرمز رنگ در 

کردند و دور رایش میهای بزرگ سفید رنگ، آن را آدرخشید که گلتنم می

شود( کرمی هایی که در این لباس دور کمر بسته میکمرش، یک اوبی )پارچه

تر جلوه ام کشیدهرنگ داشت. دم اسبی بستن موهایم، باعث شده بود چهره

دهد. کیف کوچک سفید رنگ را به دست گرفتم و سنگ سرخ را درونش 

ا بگذارم! همان کنار خودم جا جانداختم. محال است که چنین چیزی را در این

  باشد، بهتر است.

  از اتاق خارج شدم و به کائوری که جلوی در منتظر ما ایستاده بود، نگاه کردم.

های صورتی و سیاه. اوبی او نیز یک یوکاتای سفید پوشیده بود با طرح گل
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شد بیشتر رنگ صورتی به چشم آید. موهای صورتی دور کمرش، باعث می

  هایش رها کرده بود.ادانه روی شانهبلوندش را آز

  مقابلش ایستادم.

  خوشگل شدی. -

  لبخندی زد.

  طور.تو هم همین -

  صدای ناتسونو از پشت سر توجهم را جلب کرد.

  ما خوشگل نشدیم؟ -

اش سفید بود و رفته رفته برگشتم و به هر دو نگاه کردم. لباس ناتسونو باال تنه

شد، یعنی خاکستری و سیاه. یک کت تر میسایه وار تیرهرو به پایین، به حالت 

کرد و هر ای سیاه نیز روی لباسش پوشیده بود. با لبخند نگاهمان میپارچه

لحظه انتظار داشت که بگوییم او نیز زیبا شده است. خودشیفته بود دیگر! ولی 

او را آید و از حق نگذریم، واقعاً زیبا شده. رنگ تیره به ناتسونو خیلی می

  دهد.تر نشان میجذاب

نگاهم به سمت تاتسومی چرخید. یوکاتای زرشکی رنگش با یک اوبی سیاه، 
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  اش بود.کامالً برازنده

 کائوری خندید و گفت:

  چرا، خوشگل شدین. -

اش عینکش را باال داد و گفت:تاتسومی با انگشت اشاره  

  بریم دیگه. -

 گفتم:

  بریم. -

شدیم. به محض بیرون آمدن، باد خنکی موهایم را به و همگی از خانه خارج 

ها، موسیقی رقص درآورد. هوا بسیار خنک و دلنشین بود. صدای جیرجیرک

کرد. سرم را بلند کردم و به آسمان چشم زیبایی را طنین انداز محیط می

هایی که دور ماه جمع شده بودند، دوختم. آسمان عاری از ابر بود و ستاره

  زدند. لبخندی زدم.ک میبرایمان چشم

ی پالستیکی گذاشته بوده و مقابل خانه هایی که در یک محفظهاز میان شمع

ی غروب بود؛ لذا جنگل داشت چیده بودیم، عبور کردیم. خورشید در آستانه

توانستیم جلو را رفت، اما هنوز امکان دید وجود داشت. میروبه تاریکی می
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ناتسونو در کنار تاتسومی، او در کنار کائوری و یم. دیده و راهمان را پیدا کن

ی هم کائوری نیز در کنار من؛ ترتیبمان به این صورت بود و همگی شانه به شانه

رفتیم.ی )...( که در همین جنگل بود، میداشتیم به سمت رودخانه  

 ) پارت چهل و شش(

درحال گذاشتن با رسیدن به رودخانه و دیدن جمعیت زیادی که کنار رودخانه، 

جا قدر آدم اینکردم اینشمع روی آب و دعا بودند، شگفت زده شدم. فکر نمی

ی قابل توجهی در محیط پیچیده بود. هر کس که دعایش را جمع شود. همهمه

پرداخت.کرد، به صحبت با دیگری میتمام می  

 کائوری سکوت میانمان را شکست.

رسه فقط ما دیر اومدیم.به نظر می -  

سمت کائوری چرخیدم و دستم را به سمتش گرفتم. به  

  دی؟ها رو میکائوری شمع -

کائوری سری تکان داد و از کیف سیاه رنگش، برای هر کداممان دو شمع در 

آورده و به دستمان داد. سپس فندکی از کیفش برداشت و تک به تک شروع 

کرد، به سمت های مرا روشن که شمعها. پس از اینکرد به روشن کردن شمع
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ها را که در یک محفظه بودند، بر رودخانه رفتم. کنار رودخانه نشستم و شمع

شد که شمع مانند یک برگی ی دور شمع باعث میروی آب گذاشتم. محفظه

های خود را روی آب روی آب شناور بماند. کائوری و بقیه نیز آمدند و شمع

  گذاشتند.

هم چسباندم و چشمانم را بستم. در دل توجه به آنان، کف دستانم را به بی

 گفتم:

سوباکی، امیدوارم هر جا که هستی، توی آرامش باشی. شاید از من ناراحت و  -

دونی که من نبودم، خودم که تو رو کشتم. اما میعصبانی باشی، به خاطر این

نبودم. ممنونم به خاطر کارهایی که برام کردی و ببخشید که زندگیت رو من 

ون هم معذرت خواهی دم. حواست به میتسوبا باشه. از طرف من از اتموم کر

جا بودین. سوباکی، امیدوارم من رو ببخشی و شاد کن. ای کاش هر دوتون این

  باشی.

ها هنوز درحال دعا بودند. نفس عمیقی کشیدم و چشمانم را باز کردم. بچه

، رودخانه را های روی آببلند شدم و به سرتاسر رودخانه نگاه کردم. شمع

رسید که شد چشم از آن برداشت. طوری به نظر میچنان زیبا کرده بود که نمی



www.taakroman.ir  

 

  

 
220 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

ها در جنگل پیچیده و قسمت کند! نور شمعگویا آب از خود نور ساطع می

ی زیبا لبخند را بر روی وسیعی از جنگل را غرق خود کرده بود. این منظره

  لبانم نشاند.

ها چند قدم عقب رفتم لذا بدون خبر دادن به آنها شوم، نخواستم مزاحم بچه

زدم و نگاهم به مردم طور قدم میو شروع کردم به قدم زدن در اطراف. همین

زدند. یک زن و مرد ای دختر زیر یک درخت ایستاده و با هم حرف میبود. عده

زدم زن و شوهر باشند، دست در دست هم داشتند یک میانسال که حدس می

شان و چند گذاشتند. در طرفی دیگر چند نفر با خانوادهآب می شمع را روی

نفر دیگر تنها آمده بودند. با وجود همه چیز، محیط جو شادی داشت. لبخند 

  کرد.روی لبان همه خودنمایی می

نگریستم، که ناگهان با چیزی برخورد کردم و روی زمین با لبخند به اطراف می

ام شد. اخمی ابروهایم را ر روی زمین، باعث نالهافتادم. درد ناشی از افتادن ب

زدم، بلند شدم.زینت داد و من درحالی که غر می  

  این دیگه چی بود؟ اه! امیدوارم لباسم کثیف نشده باشه. -

  ای مرا از جا پراند.صدای مردانه
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  شرمنده. -

ند سرم را چرخاندم و با مردی که به او برخورد کرده بودم، مواجه شدم. لبخ

کرد و احترام درون صدایش، قابل اش را دلنشین میهایش، چهرهروی لب

 تحسین بود. مرد گفت:

  دویدم و عجله داشتم، برای همین شما رو ندیدم.شرمنده، داشتم می -

کردم، سرم را به طرفین درحالی که داشتم گرد و خاک روی لباسم را تمیز می

 تکان دادم.

  نه نه، مشکلی نیست. -

ای اش که دست به دست موهای قهوههایی از نگرانی در چشمان آبیرگه

  روشنش داده بودند تا او را زیبا کنند، پدیدار شد.

  جاییتون که آسیب ندید؟ -

شد.نگاهی به لباسم انداختم. تمیز شده بود و اثری از گرد و خاک دیده نمی  

  نه من خوبم. -

 مرد نگاهش را به زمین دوخت و گفت:

  فتون افتاده.کی -
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رد نگاهش را دنبال کردم و دیدم کیفم کنار رودخانه برای خود جاخوش کرده 

ام! دستپاچه شدم. که کیفم در دستم نیست، نشدهاین است. هیچ متوجه

جا جا بگذارم و سنگ سرخ چطور شد که متوجه نشدم؟ ممکن بود کیفم را این

رفته و آن را بردارم، که مرد را هم از دست دهم. سریعاً خواستم به سمت کیفم 

قبل از من پاتند کرد و به سمت کیفم رفت. چشمان نگرانم را به او دوختم. چیز 

که کیف به دستم برسد. مرد هنگام برداشتن کیف، خواهم جز ایندیگری نمی

  سنگ از داخل آن بر روی زمین افتاد.

روی زمین ام حبس شد و به سمت سنگ دویدم. سنگ را از نفس در سینه

  برداشتم و در یک حرکت، کیفم را نیز از دست مرد گرفتم.

 خم شدم و گفتم:

  شرمنده، خداحافظ. -

تپید و همین مرا متعجب لحن نگرانم، اخم را روی ابروهایم نشاند. قلبم تند می

؟ آری، امکان داشت سنگ را از دست بدهم، اما ام کرد. چرا دستپاچه شدهمی

  ر است آرام باشم.چیزی نشد. پس بهت

صاف ایستادم و عقب گرد کردم تا بروم، که صدای مرد از پشت سرم توجهم را 
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  ای که گفت، بیش از هر چیز مرا متعجب و سردرگم کرد.جلب کرد. جمله

پس حدسمون درست بود و تو همون دختر هستی، هینا چان. -  

چشمانم را در  ام و نگاه سردرگمم، به سمتش برگشتم وبا اخمی روی پیشانی

  اش دوختم.چشمان جدی

منظورش از حرفش چه بود؟ حدسشان؟! یعنی چه که من آن دختر هستم؟! 

خواستم ببینم که این مرد هزاران سؤال و معنا در ذهنم شکل گرفته بود و می

  شناسد؟چرا چنین حرفی زده و مرا از کجا می

  بلش ایستادم.ی بینمان را پر کردم و مقاهایی آرام فاصلهبا قدم

  منظورت چیه؟ -

  لبخندی زد.

  گشتیم و باألخره پیدات کردیم.این همه مدت دنبالت می -

  یک تای ابرویم را باال دادم.

  کردین؟ -

مرد لبخندی زد و سرش را به سمت چپ چرخاند. من نیز سرم را چرخاندم و به 

ی. کنجکاو بودم. کرد، نگاه کردم. چندتا درخت بود و تاریکجایی که نگاه می
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دقیقاً منتظر چه هستیم؟! چند ثانیه بعد، از میان درختان شخصی بیرون آمد 

اش، چشمانم از حدقه بیرون زدند. با ناباوری به او نگاه که با دیدن چهره

کردم، اما آن شخص با لبخندی که بر لب داشت، خیلی آرام و خونسرد آمد می

یک نگاه دیگر به شخص کنارش انداختم. و مقابلم ایستاد. یک نگاه به مرد و 

توانستم بودن او در این مکان را درک کردم، باز هم نمیهر چقدر تالش می

  کنم.

 لب وا کرد و گفت:

  سالم هینا. -

 )پارت چهل و هفت(

 به سختی لب به سخن گشودم و بریده بریده گفتم:

  ج...جیوبا...سان؟! -

هینا.بینمت، خوشحالم که دوباره می -  

نگاهی به سرتاپایش انداختم. کت و دامن سیاه رنگی به تن داشت و موهای 

هایش ریخته بودند. آرایش خفیفی کرده و عینکش را به روی شانه کوتاهش

چشم نداشت. در این حالت واقعاً زیبا و متفاوت شده بود. آن مرد نیز یک 
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مراسم به اجرای سفید و شلوار لی پوشیده بود. مشخص است که برای  پیراهن

جا نیامده بودند. ولی اصالً این مرد کیست؟ با جیوبا سان چه نسبتی دارد؟ این

  جا آمده؟ و هزاران هزار سؤال دیگر.جیوبا سان چرا به این

ها را هر خواستم جواب این سؤالجواب خسته بودم. میهای بیدیگر از سؤال

تر پیدا کنم. پرسیدم:چه سریع  

  کنید؟جا چی کار میینجیوبا سان، ا -

  برای تو اومدیم. -

  چرا من؟! -

ام نهاد و گفت:دست بر شانه  

  دیم، ولی اول باید بریم یک جای خلوت.همه چیز رو توضیح می -

شک شود. بیی ناتسونو پیدا نمیسری تکان دادم. جای خلوت بهتر از خانه

  جا بهترین جا برای حرف زدن است.آن

ها رو هم خبردار کنم. باید شما رو ببینن و بعد، همه چیز ی بچههاول باید بقی -

  رو توضیح بدین.
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هایش را در هم قفل کرد و گفت:مرد دست  

  هیچ مشکلی نیست. -

زدم ای مکث کردم و سپس برگشتم و به سمت جایی که حدس میچند ثانیه

آمدند. بالم میجا باشند، حرکت کردم. جیوبا سان و آن مرد نیز به دنها آنبچه

کردم که حدسمان درست بوده و جیوبا سان از وجود آن سنگ به این فکر می

دانسته، پس های زیادی وجود دارد. اگر جیوبا سان میخبر داشته، ولی سؤال

ها را نگرفت؟ چرا وانمود کرد که از چیزی خبر ندارد؟چرا جلوی قتل  

که این همه مدت از همه چیز نزیرچشمی به جیوبا سان و آن مرد نگاه کردم. ای

کند. اما ها را مشکوک و غیرقابل اعتماد میباخبر باشند ولی اقدامی نکنند، آن

توانم قضاوت خب، من هنوز از چیزی خبر ندارم؛ از هیچ چیزی خبر ندارم. نمی

  کنم. شاید این همه مدت در خفا نشستنشان دلیلی دارد!

ظیمی از دیدن جیوبا و این مرد فرو همه چیز خیلی پیچیده بود. در شوک ع

ی ذهنم توپ به دروازه توانستم جلوی سؤاالتی را که مانندرفته بودم و نمی

خواهم به چیزی فکر کردند، بگیرم. آه آرامی کشیدم. دیگر نمیبرخورد می

کنم. ذهنم واقعاً خسته است؛ خسته از فکر کردن، خسته از ماجرا و هیجان. 
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کنیم، اما شود و به مثالً تفریح میامشب یک شب خوب میفکر کرده بودیم که 

  نشد. گویا تفریح برای من خوب نیست! گویا حق تفریح ندارم!

ی افکارم بیرون آمدم. زیر یک درخت ها، از زیر سلطهبا رسیدن نزد بچه

دانم با دیدن زدند، که از دور چشمشان به من خورد. میایستاده و حرف می

معتجب خواهند شد، که طبیعی است. برای خود من نیز هنوز قابل جیوبا سان 

تر شدنمان، هر سه با چشمانی از حدقه بیرون زده، به باور نیست. با نزدیک

  جیوبا سان و آن مرد نگاه کردند.

ها خشکشان زده بود. نگاهم بین جیوبا توانم بگویم بچهسکوت پابرجا بود و می

ها در سمت چپ، رد و ت ایستاده بودند و بچهسان و آن مرد که در سمت راس

زد. دانم چرا هیچ کس حرف نمیبدل شد. من نیز در وسط ایستاده بودم و نمی

گویا منتظر من بودند تا همه چیز را توضیح دهم! با صدایم سکوت را از تخت 

  پادشاهی برکنار کردم.

نظرم اینه که  ها، من خودم هم از هیچ چیز سر در نیاوردم. درنتیجه،بچه -

مورد، به کلبه بریم و حرف های بیها و سؤالبدون اتالف وقت برای حرف

  بزنیم.
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  هر سه سری تکان دادند.

*** 

بعد خوردن یک لیوان آب، از آشپزخونه خارج شدم. جیوبا سان و مرد روی 

ای ها، کائوری و ناتسونو روی مبل مقابل و تاتسومی بر روی صندلییکی از مبل

ز آشپزخانه آورده و کنار مبل گذاشته بود، نشسته بودند. کنار کائوری بر که ا

ی من از دیدن جیوبا سان شگفت زده روی مبل نشستم. کائوری هم به اندازه

شد. ناتسونو و تاتسومی بیشتر دستپاچه بودند که دروغشان هنگام رفتن به 

ردیم و راه پرورشگاه و برداشتن سنگ، فاش شده! وقتی رودخانه را ترک ک

خانه را در پیش گرفتیم، در راه تاتسومی و ناتسونو با هم و جیوبا سان و آن 

گفتند نظری ندارم. من و که چه میکردند. راجع به اینمرد با هم پچ پچ می

کائوری ترجیح داده بودیم در طول راه ساکت باشیم. حال که به کلبه آمده 

روی هم نشسته و ویض لباس، روبهبودیم، با همان یوکاتاهایمان و بدون تع

  منتظریم.

 نفس عمیقی کشیدم و تصمیم گرفتم به انتظار پایان دهم. کالفه گفتم:

  کنم وقت مناسبی برای شروع باشه.من فکر می -
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 مرد سری در تأیید حرفم تکان داد و گفت:

کنم، اما برای یک کاری مجبور شدم جا زندگی نمیاسم من کازوماست. این -

  کنیم.جا بیام. ارتباطم با جیوبا از خیلی وقت پیشه. ما با هم کار میاینبه 

 اولین سؤال را تاتسومی با حالت کنجکاوی پرسید:

  چه کاری؟ -

 جیوبا سان جوابش را داد:

کنم گیری. فکر میکنیم، به اسم انجمن جنما توی یه انجمنی کار می -

ه توضیحات بیشتری در رابطه خودتون از اسمش متوجه شده باشین و دیگه ب

  ما کار ما نیاز نباشه.

  سری تکان دادم که نگاهش را به من چرخاند.

  شه از اول توضیح بدین؟ من واقعاً گیج شدم.آره فهمیدیم. منتهی می -

  هایش را روی زانوهایش گذاشت.کازوما کمی به جلو خم شد و آرنج دست

ود و پنج سال پیش. البته اون موقع گرده به نببین هینا چان، قضیه برمی -

  گیری وجود نداشت و ما...انجمن جن

  به جیوبا سان و خودش اشاره کرد.
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شناختیم. طبق شواهدی که تو بخش اطالعات انجمنمون ما همدیگه رو نمی -

ها رو فهمیدیم. نود و پنج سال پیش، یک دختر هشت ساله به جا مونده، این

س از مرگش، شواهدی از قبیل تسخیر، جن زده شدن میره. چهار پنج ماه پمی

رنگارها رسه. مردمی بودن که با خبو ارواح توی شهر به دست پلیس می

مصاحبه کردن و قسم خوردن که تمام اتفاقاتی که براشون افتاده، مربوط به 

ها بود که بنیان گذار انجمن ما، کانامه ساما ارواح و ماوراء هستش. اون موقع

ره( افرادی رو که به ماوراء اعتقاد معنی جناب و یا ارباب به کار می )ساما به

ها با هم بودن، دور هم جمع کرد. اون داشتن و یا دچار حوادث ماورایی شده

آموزش دیدن و تمرین کردن. با ارواح مقابله کردن و مشکالت مردم رو حل 

تونست من نمیکردن، اما باز هم یک نفر، یا بهتر بگم یک روحی بود که انج

باهاش مقابله کنه. اون روح، روح همون دختر بچه بود. روحی که اسمش 

  سوناکو هستش.

هایم در هم مشت شدند. نگاهی به ناتسونو و ی آخر، دستبا شنیدن جمله

کردند. اگر اشتباه نکنم، سوناکو همان ها هم به من نگاه میکائوری انداختم. آن

ناتسونو شنیدند. من با نام سوناکو آن دو را  اسمی است که آن شب کائوری و
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گوید. روحی که تهدید کردم. حال کازوما مقابلم نشسته و برایم از سوناکو می

ها قبل هم موجب دردسر شده. کنجکاوم بدانم که ارتباط سوناکو با من سال

  چیست؟

به سنگ درون دستم نگاهی انداختم. این سنگ چه نقشی در این قصه دارد؟ 

  رای سنگ از کجا شروع خواهد شد؟ماج

های کازوما بسیار سخت بود. هیچ گاه هوف آرامی در دل کشیدم. درک حرف

 پنج و نود  کردم اتفاقی که برایم افتاده، تا این حد پیچیده باشد و ازفکر نمی

  .شود شروع پیش سال

 صدای کازوما توجهم را از آنِ خود کرد.

 ) پارت چهل و هشت(

تونن سوناکو رو شکست بدن، تصمیم گرفتن از انجمن وقتی دیدن نمیافراد  -

ارواح کمک بگیرن. احضار روح کردن و از روحی که بهشون جواب داد، 

 یکینه دلیل به سوناکو روح که گفت بهشون روح اون. کردن کمک تقاضای

 ایدنی توی که شده پلید روح یک به تبدیل داشته، مرگش از قبل که بزرگی

کرد. اون روح بهشون کمک کرد تا روح سوناکو رو دردسر درست می هم ارواح
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  درون اون سنگ توی دستت مهر و موم کنن.

  ها به سمت سنگ چرخید.ی نگاههمه

 ناتسونو پرسید:

  شن؟ها مربوط به چند سال قبل میاین اتفاق -

سمت جیوبا سان که در تمام این مدت مانند ما شنونده بود، نگاهش را به 

 ناتسونو چرخاند و گفت:

هشتاد سال قبل. روح سوناکو هشتاد سال قبل توی سنگ مهر و موم شد و  -

که توسط یک موشک به فضا پرتاب شد. به مدت ده سال توی فضا بود، تا این

بعد از سقوط یک شهاب سنگ، ارواحی که برای کنترل وضعیت سوناکو به 

جا روی فضا نیست و این رفتن، فهمیدن محل سنگ تویدرون سنگ می

ها شروع کردن به زمینه. این موضوع رو با افراد انجمن در میون گذاشتن و اون

  سنگ. گشتن دنبال

ی حق به جانبی به هایش، لبخند عمیقی روی لبم نشست و با قیافهبا حرف

ناتسونو و تاتسومی نگاه کردم. من و کائوری گفته بودیم که این سنگ به همراه 

ی ما اثبات سنگ از فضا آمده، اما آن دو جدی نگرفتند و حال، فرضیهشهاب 
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  شد. من این سنگ را درون عکس دیدم و مطمئن بودم که سوءتفاهم نشده.

  سرم را به سمت کازوما و جیوبا چرخاندم.

ما توی اینترنت راجع به اون شهاب سنگ تحقیق کردیم و در اثر یکم دقت،  -

  فضا اومده.فهمیدیم که این سنگ از 

  جیوبا لبخندی زد.

  رسه توی این مدت شما هم مشغول تحقیق بودین.پس به نظر می -

  ام پایان داد.ای کردم. صدای جدی کازوما به خندهتک خنده

  بهتره برگردیم سر ماجرا. -

کمی سر جایم جا به جا شدم و صاف نشستم. منتظر به کازوما نگاه کردم. 

ی ماجرا را برایمان تعریف کرد:مالید و ادامهدستانش را کمی به هم   

ها طول کشید ولی باألخره اون سنگ رو توی کیوتو )نام یکی از سال -

ی )...( پیدا کردن، درحالی که زیر یک پرورشگاه شهرهای ژاپن(، توی منطقه

بود. حاال که مهر و موم شده و روح سوناکو داخلش وجود داشت، لمس سنگ 

ارن. تونستن اون سنگ رو بردبود. برای همین هم نمی شون غیرممکنبرا

های من و جیوبا تموم شد و ما عضو رسمی انجمن شدیم. جا بود که آموزشاون
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با هم آشنا شدیم و جیوبا مسئول محافظت از سنگ شد. به کیوتو اومد و پس 

  جا شد.از برکنار کردن مدیر سابق پرورشگاه، مدیر جدید اون

  کازوما رو قطع کرد.جیوبا سان حرف 

ای رو که توی انباری بود، من ساختم و حتی اون تونل که به اون دریچه -

رفت. وقتی شما رو برای تمیز کردن اون انباری فرستادم، راستش، سنگ می

کردم که هینا دریچه رو پیدا کنه و این اتفاقات بیفته. به مدت بیست فکر نمی

که ببینم سر کردم و هر از گاهی برای اینو پنج سال از اون سنگ محافظت می

  رفتم.جاشه یا نه، به اونجا می

همین که دیدم حرفش تمام شد و سکوت کرد، از فرصت استفاده کردم و 

 پرسیدم:

  ها چه ربطی به مشکل من داره؟خب حاال این اتفاق -

کرد و لحن جیوبا چشمانش را ریز کرد. اخمی روی ابروهایش خودنمایی می

  یش بیش از حد جدی بود.صدا

  تو سنگ رو لمس کردی، درسته؟ -

  سری تکان دادم.
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رسه وقتی که سنگ رو لمس کردی، طلسم سنگ از بین رفته و به نظر می -

  سنگ، بخشی از روح تو رو به درون خودش کشیده.

پوزخندی از تعجب زدم و یک تای ابرویم را باال دادم. روح مرا به درون خوش 

میرم. البته جیوبا سان اما چطور ممکن است؟ اگر روحم نباشد که میکشیده؟ 

 گفت بخشی از روحم را! فکری را که به ذهنم رسید، بیان کردم:

اگه هم بخشی از روحم و هم سوناکو توی سنگ هستن، یعنی امکان داره  -

تغییر شخصیت من و تبدیل شدنم به یک قاتل، به خاطر این باشه که سوناکو 

  کنه؟و کنترل میروحم ر

  جیوبا سان سری تکان داد.

کنه، طوره. سوناکو درسته که روحش نود و پنج ساله زندگی میدقیقاً همین -

کنه روح تو براش یک ی هشت ساله است. فکر میولی هنوز یه دختر بچه

  مونه.هایی که تو انجام دادی، برای اون مثل یک بازی میاسباب بازیه و قتل

ی دست یک انم را از او گرفتم و به زمین دوختم. روح من، بازیچهچشمان نگر

ها و دردهایی که من کشیدم، برای آن بچه بچه شده؟ پوزخندی زدم. آن قتل

ریختم، او کشیدم و اشک میمانند یک بازی بودند؟ یعنی وقتی که من درد می
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برد؟خندید و لذت میمی  

هایم از سوناکو متنفر بودم و ولبغضی در گلویم جا خوش کرد. در تک تک سل

خورد. معلوم است که بویی از رحم و محبت نبرده. هیچ حالم از او به هم می

تواند موقع رنجش کسی دیگر بخندد. مرگ و قتل برای هیچ کس کس نمی

بازی نیست، اما برای سوناکو هست و تازه، او فقط هشت سال دارد که مرد! 

  بر سرش آمده که تبدیل به یک روح پلید شده.کنجکاوم بدانم چرا مرده و چه 

شود که مرگ ی اشکم را سریعاً پاک کردم. باورم نمیدست بردم و اولین قطره

هایم اسباب تفریح سوناکو شده باشد. یا روحم؟ عجیب است که روحت دوست

ها را در کنار هم جمع کنی! این همه مدت دو تکه شود و تو نتوانی آن تکه

کنم؛ ناقص بودنم را، کمبودم را، فهمیدم، اما اکنون حس میو نمیدانستم نمی

  شان در قلبم سنگینی کرده.تکه شدن روحم را؛ درد همه

های لرزانم را مشت کردم. بقیه متوجه حال بدم شده و چشم به من دست

ام هایشان را حس کنم. کائوری دست بر شانهتوانستم نگاهدوخته بودند. می

 گذاشت و گفت:

  هینا، حالت خوبه؟ -
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صدای نگرانش موجب شد جلوی شکستن بغضم را بگیرم. سری تکان دادم. 

  صدای ناتسونو را که شنیدم، سرم را بلند کرده و به او چشم دوختم.

که شما دوتا ما رو چطوری پیدا ها پیدا شد، به جز اینجواب بیشتر سؤال -

  کردین؟

 جیوبا سان جواب داد:

ده روزه که این ماجرای قتل شروع شده و هفت روزه که هینا و االن تقریبا  -

کائوری از پرورشگاه رفتن، درسته؟ خب وقتی اولین قتل صورت گرفت، من 

فهمیدم که یه چیزی مشکل داره. پیش سنگ رفتم اما دیدم سر جاشه. هیچ 

هایی اقحدس و فکری نداشتم و تصمیم گرفتم صبر کنم تا ببینم که چه اتف

بیفته. با دومین قتل، دیگه مطمئن بودم ماجرا عادی نیست. با کازوما قراره 

ها سعی کردن با ارواح گیری اطالع دادم. اونتماس گرفتم و به انجمن جن

ارتباط بر قرار کنن و فردای اون روزی که شما دوتا از پرورشگاه غیبتون زد، 

ش وجود نیمه روح درون خبر رسید که مهر و موم سنگ شکسته شده و یک

داره. با غیب شدن شما، فکر کردم که شما هم مردین. در طول این مدت دنبال 

دونستیم که اون شخص چه کسیه. هرچند گشتیم و نمیصاحب اون روح می
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  های پرورشگاهه.مطمئن بودم که یکی از بچه

 به ناتسونو و تاتسومی اشاره کرد و ادامه داد:

اومدین، دیدم که برادرت به انباری رفت.  دیروز وقتی شما دوتا به پرورشگاه -

زدم که دنبال چه چیزی باشین، برای همین خودمم وارد نقشتون حدس می

دونستم هر کسی که هستین، ممکنه شدم و اجازه دادم سنگ رو بردارین. می

با صاحب روح درون سنگ ارتباط داشته باشین. بعد از برداشتن سنگ و 

ن کلبه تعقیبتون کردم و کائوری و هینا رو دیدم. از رفتنتون از پرورشگاه، تا ای

این، هم خیلی خوشحال شده بودم و هم خیلی متعجب. دیدم زندهکه میاین

دادم که صاحب روح یکی از شما چهار نفر باشه. به پرورشگاه احتمال می

جا نجمن دادم و کازوما به اینبرگشتم و گزارش چیزی رو که فهمیده بودم، به ا

تا کمکم کنه. امروز اومدیم دم در خونتون که دیدیم رفتین به مراسم.  اومد

  دونید.دنبالتون اومدیم و خب، بقیه رو هم که می

 کائوری گفت:

پس در طول این مدت، هم ما و هم شما داشتیم راجع به این اتفاقات تحقیق  -

  کردیم.می
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  آره، درسته. -

کیه داد. باز در افکارم غرق شدم. جیوبا سان پس از زدن این حرف، به مبل ت

ی ماجرا را فهمیده بودم و بیشتز دانستم. همهحال دیگر همه چیز را می

سؤاالت درون ذهنم به جواب خود رسیده بودند. احساس بهتری داشتم و دیگر 

کردم درون یک دانستیم، حس میسردرگم نبودم. قبالً که هیچ چیز را نمی

هایی که جیوبا و کازوما به ما گفته بودند، این حرف ایم. اکنون،هزارتو گم شده

  تر شویم.باعث شده بود به پایان نزدیک

وقتی گفتم پایان، فکری به ذهنم رسید که نگاهم را فوراً معطوف جیوبا و 

کازوما کردم. فهمیده بودند که قصد دارم چیزی بگویم، برای همین منتظر 

  کردند.نگاهم می

رو فهمیدیم، به جز راه حل. چطوری باید مشکل رو حل خب االن همه چیز  -

  کنیم تا روح من به بدنم برگرده؟

ام بودم. کرد که چقدر دلواپس برگشت به زندگی عادیلحن صدایم آشکار می

که چقدر از این اتفاقات خواهد این ماجرا تمام شود. اینکه چقدر دلم میاین

ی ا ندارم. لحن صدایم نمایانگر همهام و دیگر تحمل ادامه دادنش رخسته شده
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احساساتم بود. کازوما چشمانش را ریز کرد و به مبل تکیه داد. کالفگی درون 

  صدایش نگرانم کرد.

 ) پارت چهل و نه(

متأسفانه درست نیست که روح هینا چان خیلی توی سنگ بمونه. تا همین  -

جا بمونه، دیگه اون االنش هم با ده روز، واقعاً زیاده شده. اگه روحت زیاد

تونیم بیاریمش بیرون.نمی  

 یک شوک دیگر! یک نگرانی دیگر!

لرزیدند و چشمانم بر روی کازوما قفل شده بودند. یعنی هایم میدست

هایش درست هستند؟ آه، البته که درست هستند.حرف  

ای در وجودم پدیدار شد؛ خوشحالی به این خاطر که جیوبا و کازوما خوشحالی

جا داند چقدر دیگر روحم باید آنکمک به ما آمدند، وگرنه خدا می برای

  ماند. اگر امشب کازوما و جیوبا را ندیده بودم، آن وقت...می

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بر خود مسلط باشم. هنوز چیزی نشده و 

  توان مشکل را حل کرد. هنوز وقت هست.می

 پرسیدم:
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  ید چی کار کنیم؟برای بیرون آوردن روحم با -

هایش را در هم قفل کرد و گفت:جیوبا سان دست  

  باید روح هینا رو از داخل سنگ احضار کنیم. -

  با صدای تاتسومی سرم را به سمتش چرخاندم.

  یک احضار ساده؟ -

اش روی جیوبا قفل بود. جیوبا سرش اخمی روی ابروهایش نشسته و نگاه جدی

  را به طرفین تکان داد.

  تر از احضارهای ساده.ه، یکم سختن -

 بلند شدم و گفتم:

خوام شه. دیگه نمیمهم نیست چقدر سخت باشه، این کار حتماً انجام می -

  روحم اون داخل بمونه. همین امشب این کار رو انجام بدیم.

ی درون صدایم دیگران را وادار به سکوت کرد. یک راه نجات یافته بودیم اراده

دانم بغضم آن را از دست بدهم. بغض به گلویم چسبیده بود. نمی خواستمو نمی

  به خاطر چه بود. ناراحتی؟ خوشحالی؟ امید؟

ها. من خسته بودم، روحم از این همه درد خسته بود. خب یک چیزی میان این
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ی خشک این راهی که جیوبا سان گفت، مانند بارانی شد که بر روی باغچه

  یدوار بودم که همه چیز درست شود.ی دلم بارید. فقط امشده

 کازوما بلند شد و گفت:

  دیم.بسیار خب، نیمه شب احضار رو انجام می -

نگاهی به ساعت بر روی دیوار انداختم. ده بود. دو ساعت مانده به نیمه شب. 

  شان در فکر غرق شده بودند.نگاهی به همه انداختم. همه

  کنم. رم یکم استراحتمن تا اون موقع می -

آمد و این به خاطر بغضم بود. کسی چیزی نگفت صدایم گویا از درون چاه درمی

بستم. زانوانم توان ادامه و من راه اتاق را درپیش گرفتم. وارد اتاق شدم و در را 

  دادن را از من گرفتند و من همان جا پشت در، روی زمین نشستم.

شمانم جاری شدند. ی چهایم چون رودی از سرچشمهبغضم شکست و اشک

زدم. حس عجیبی بود. رسیدن به پایان و رهایی از ریختم و لبخند میاشک می

هایم از سر ناراحتی ای بود. خوشحال بودم و اشکمشکالتت حس ناشناخته

  نبودند.

دست بر قلبم نهادم. امیدوار بودم که صدای هق هقم را نشنوند. یعنی همه 
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  شود؟چیز دو ساعت بعد تمام می

که دوستان خود را بکشی و ندانی چه کسی ی کوتاه اما پر دردی بود. اینقصه

ی دردها تمام هستی و چیزی به یاد نیاری، درد داشت. اما حال تمام شد. همه

  تر شد.شد. سرم را بلند کردم و به سقف چشم دوختم. لبخندم عمیق

 زمزمه کردم:

  ممنونم خدا. -

*** 

ناتسونو #  

  تموم شد. -

ا صدای کازوما، سرم را از روی میز بلند کردم و از روی صندلی پاشدم. به ب

  بیرون آشپزخانه رفتم و متعجب به شاهکاری که انجام داده بودند، خیره شدم.

ای هل داده بودند و بدین ترتیب یک فضای ها را به گوشهفرش و میز و مبل

روی زمین با گچ، دو  خالی مقابل شومینه ایجاد شده بود. در آن فضای خالی،

ها شمع چیده بودند. برایم عجیب بود که با این چیزها مثلث کشیده و دور آن

  خواهند احضار را انجام دهند؟!چگونه می
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  دانستم.جایی که تا به حال چنین چیزی ندیده بودم، اصولش را نمیخب از آن

 جیوبا سان نگاهی به کائوری انداخت و گفت:

  نا رو صدا کن.کائوری، برو هی -

کائوری سری تکان داد و به سمت اتاق رفت. رفتم و در کنار تاتسومی ایستادم. 

کرد. آرام در کنار زیرچشمی نگاهی به او انداختم. اخم کرده و به زمین نگاه می

 گوشش زمزمه کردم:

  رو به راهی؟ -

  او که تازه متوجه من شده بود، نگاهی به من انداخت.

شه روحش گن احضار میستم. میازاوا سان و کازوما سان میفقط مطمئن نی -

  دونم.رو برگردونه، ولی خب، من نمی

دونن. پس به خاطر همین من فکر ها میدونیم، ولی اونهیچ کدوممون نمی -

  کنم که سپردن کار به اون دوتا، بهترین کار باشه.می

  نفس عمیقی کشید و در تأیید حرفم سری تکان داد.

  هینا #

که خود متوجه شوم، خوابم برده بود و زمانی که صدای کائوری را بدون آن
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  شنیدم، چشمانم را آرام آرام باز کردم.

  هینا، هینا بیدار شو. -

تکانی خوردم و به او نگاه کردم. لبخندی به رویم پاشید و دستش را به سمتم 

  دراز کرد.

  وقتش رسیده. -

از روی تخت بلند شدم. کائوری رد نگاهم را که دستم را در دستش گذاشتم و 

 به سمت در بود، شکار کرد و گفت:

  ترسی، مگه نه؟می -

  سری تکان دادم.

هایی بیفته. رسماً دارم توی آبدونم قراره چه اتفاقی ترسم و نگرانم. نمیمی -

  دونم موج دار هستن یا آرام.کنم که نمیشنا می

م گذاشت. لحن صدایش آرام و مطمئن بود تا مرا اکائوری دستش را روی شانه

  نیز به آرامش دعوت کند.

  شن.ها کجا تموم میدونی که اون آبولی حداقل می -

  پوزخندی زدم.
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خوام برگردم و به راهی ها رسیدم، میدونم، و وقتی به پایان اون آبآره می -

شن، ز خالصه میهای ما فقط توی چند روکه ازش اومدم نگاه کنم. گرفتاری

  دونی که درد این چند روز چقدر زیاد بود.ولی خودتم می

هایی از سرزنش و غم و اراده درون صدایم شکار کرده بود، خود کائوری که رگه

  اش را در صدایش ریخت.نیز اراده

هینا، برگرد به عقب نگاه کن تا هیچ وقت یادت نره که از کجا شروع کردی،  -

  ریم، باشه؟نده هم باشه. از این به بعد با هم به سمت جلو میاما حواست به آی

  لبخندی زدم و او را در آغوش گرفتم.

  تا ابد با هم. -

با هم. -  

 ) پارت پنجاه(

پس از خارج شدن از اتاق، با تعجب به مثلثاتی که روی زمین کشیده و 

خواهند چه میهایی که دورشان چیده بودند، نگاه کردم. با این چیزها شمع

  شود؟گونه انجام میکاری انجام دهند؟ مگر احضار این

 پرسیدم:
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دن؟طوری انجام میاحضار رو این -  

کرد، گفت:های دور مثلث ها را مرتب میکازوما درحالی که خم شده و شمع  

  نه، ولی این احضار، یک احضار مخصوصه. -

  ند شد و مقابلم ایستاد.ها، بلچیزی نگفتم. کازوما پس از مرتب کردن شمع

هینا چان، سنگ رو داخل یکی از مثلث ها بذار و خودت هم توی یکی دیگه  -

  از مثلث ها، روی زمین بشین.

ها گرم و مطمئن بودند تا مرا نیز های بچهنگاه مرددی به اطرافم انداختم. نگاه

، آرام کنند. همگی لبخندی برایم زدند و من پس از کشیدن یک نفس عمیق

  شجاعتم را جمع کردم و کاری را که کازوما گفته بود، انجام دادم.

که درون مثلث سمت راست نشستم، نگاهی به سنگ که در مثلث پس از این

تپید. سرم را به کناری بود، انداختم. قلبم از هیجان زیاد، تند تند و نامنظم می

  سمت کازوما و جیوبا چرخاندم.

  شه؟حاال چی می -

. زد زانو مقابلم و آمد جیوبا رزانم نمایانگر نگرانی و ترس درونم بود.صدای ل

 لیکن کند، آرام را قرارمبی قلب تا داشت آرامش نیز او صدای لحن
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  .توانستنمی

فهمی؛ چون قراره دیم، ولی عزیزم تو نمیهینا، االن طلسم رو انجام می -

  هوش بشی، پس آروم باش.بی

  سری تکان دادم.

  شه.این فکر کن که بعد از این کار، همه چیز درست میبه  -

ها باز سری تکان دادم. جیوبا لبخندی زد و بلند شد. برگشت و خطاب به بچه

 گفت:

  شما بهتره برین بیرون و منتظر بمونین. -

ناتسونو اخمی کرد و چند قدم جلو آمد. صدای معترضش در گوشم طنین 

  انداخت.

  هینا رو تنها بذاریم؟ نه عمراً. یعنی چی بریم بیرون؟ -

  کازوما سعی کرد او را متقاعد کند.

شه، ولی ممکنه روی شما اثر بذاره، پس لطفاً برین ها، هینا چیزیش نمیبچه -

  بیرون.

  اما... -
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ی ناتسونو گذاشت و مانع ادامه دادن حرفش تاتسومی دستش را روی شانه

  شد.

  داداش، بیا بریم. -

ش را پایین انداخت. نفسش را با حرص بیرون داد و با صدای آرامی ناتسونو سر

 گفت:

باشه. -  

ها، جیوبا سان به کازوما نگاه کرد و سپس هر سه بیرون رفتند. پس از رفتن آن

 گفت:

  شروع کنیم. -

ها را خاموش کرد. ترسم هر لحظه چند برابر کازوما سری تکان داد و چراغ

ام سرازیر بود و من دی از روی پیشانیشد. از شدت ترس، عرق سرمی

حرکت، سر جایم خشکم زده بود. کازوما و جیوبا چهار زانو روی زمین بی

هایشان را بسته و هایشان را به هم چسباندند. چشمنشستند و کف دست

دانستم. کلماتی از شروع کردند به گفتن کلمات عجیبی که معنایشان را نمی

شتر مانند وردهای یک طلسم و یا یک جور دعا شد که بیزبانشان جاری می
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  ماند.می

که گفتن آن کلمات را شروع کردند، درد غیرقابل تحملی در بدنم به محض این

های بدنم را در بر گرفت. از شدت درد جیغ گوش پیچید و تک تک سلول

  خراشی زدم.

ر که قدری بیشتشد. آنبه نفس نفس افتاده بودم و درد هر لحظه بیشتر می

توانستم تحمل کنم. با تمام توانم جیغ زدم:نمی  

  نه، نه، بسته، تو رو خدا بس کنین. -

هایم حس ها گرفته تا در مغز استخوانباز فریاد زدم. درد را از ماهیچه

هایم را روی صورتم گذاشتم. سرم از کردم. سرم را پایین انداختم و دستمی

توانستم متوجه نور قرمزی دند، ولی میدیترکید. چشمانم تار میشدت درد می

دانم، شاید این نور باعث شد، بشوم. نمیکه از سنگ خارج شده و وارد بدنم می

  شد.دردم می

بلند شدم و ایستادم، اما همان لحظه بود که توان از زانوهایم گرفته شد و من 

شاید  روی زمین افتادم. روی زمین افتادنم، مساوی بود لرزش سرتاپای بدنم.

خوردم. لرزیدم و تکان میبتوان گفت که تشنج کرده بودم. روی زمین می
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زدند و من تنها کاری که در مقابل این درد دستانم زمین را چنگ می

باریدند و کل وقفه میهایم بیتوانستم انجام دهم، اشک ریختن بود. اشکمی

ودند و من صورتم را خیس کرده بودند. موهایم به پشت گردنم چسبیده ب

شد. باز درحال مقاومت با درد بدنم بودم. دردی که حتی مانع نفس کشیدنم می

 جیغ زدم:

  تونم تحمل کنم. تو رو خدا ادامه ندین.ادامه ندین، نمی -

هایم جا بود که پلکبا تمام شدن حرفم، از شدت درد به زمین مشت شدم و آن

  بسته شدند و در آغوش تاریکی فرو رفتم.

تسونونا #  

که جیوبا سان گفت از خانه خارج بشیم، خوشم نیامده و عصبی شده از این

بودم. پس از خارج شدن از کلبه، در را چنان محکم بستم که نشکستنش باعث 

  تعجبم شد.

 تاتسومی به درختی تکیه داد و گفت:

تر!هی! آروم -  

شروع کردم به راه رفتن به این سمت و آن سمت. کالفه بودم و امکان نداشت 
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ای آرام باشم.که لحظه  

ذاشتیم؟ اون االن بیشتر از هر زمان تونم. چرا باید هینا رو تنها میولی نمی -

  ای به ما احتیاج داره.دیگه

 کائوری نفس عمیقی کشید و با آن صدای بغض دارش گفت:

جا تونیم پیشش باشیم. باید ایناالن به ما احتیاج داره، اما نمیدرسته، هینا  -

  بمونیم، برای خود هینا.

نگاهش کردم. خواستم چیزی بگویم که صدای جیغ هینا مانعم شد. هر سه 

که آن داخل چه هراسان به در نگاه کردیم. هر سه نگران بودیم؛ نگران این

  افتد؟اتفاقی دارد می

 کالفه گفتم:

  ا گذاشتن هینا فکر بدی بود.تنه -

جا ام اوج گرفته بود. طاقت اینبه سمت در دویدم تا وارد کلبه شوم. نگرانی

ببینم که هینا در چه حال است. همین که به خواستم ماندن را نداشتم و می

سمت دستگیره دست بردم تا در را باز کنم، کائوری آمد و مقابل در ایستاد. 

مانم دوخت و گفت:چشمان مصممش را در چش  
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ی تو نگران هینا هستیم، ولی نباید بریم داخل. به ناتسونو، ما هم به اندازه -

  خودت مسلط باش. ورود ما به داخل، ممکنه اوضاع رو بدتر کنه.

  اما هینا... -

  حرفم را با صدای بلندش قطع کرد.

  هینا قراره خوب بشه، پس لطفاً صبور باش. -

دم و پس از چند ثانیه مکث، برگشتم و به سمت یکی از هایم را مشت کردست

ی درخت تکیه دادم. چشمانم را ها رفتم. زیرش نشستم و سرم را به تنهدرخت

بستم و سعی کردم فریادهای هینا را نشنیده بگیرم، هر چقدر هم که سخت 

 باشد!

 ) پارت پنجاه و یک(

ها انتظار بود، درِ کلبه باز پس از دقایقی انتظار، که برای ما سه نفر مانند قرن

شد. با باز شدن در، همگی درست مانند همراهانی که جلوی در اتاق عمل 

برند، به سمت جیوبا مانند و با باز شدن در، به سمت دکتر هجوم میمنتظر می

 سان دویدیم.

 کائوری اول از همه پرسید:
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جیوبا سان، هینا چطوره؟ -  

ی جیوبا سان قرارش در چهرهچشمان بی نگرانی، درون صدایش آشکار بود و

ی تک تک ما، گفت:قفل شده بودند. جیوبا سان پس از نگاه کردن به چهره  

  برین خودتون ببینین. -

و از جلوی در کنار رفت. ابتدا کائوری وارد شد و به دنبالش تاتسومی و بعد من. 

نا که جیوبا سان نیز پشت سر ما آمد و در را بست. کائوری به سمت هی

حرکت روی زمین افتاده بود، دوید و باالی سرش زانو زد. سر هینا را روی بی

 زانوهایش گذاشت و او را صدا زد:

  هینا؟ هینا؟ -

هایش وجود داشت. ما نیز صدایش بغض دار بود و هر لحظه امکان ریزش اشک

م:اش را تکان دادم و گفتکنارش رفتیم و باال سر هینا زانو زدیم. کمی شانه  

  هینا؟ -

جوابی دریافت نشد. چشمان نگرانم را در اطراف چرخاندم و سپس دوباره به 

  کند؟شود؟ چرا حرکت نمیهینا نگاه کردم. برایم عجیب بود. چرا بیدار نمی

شد. خواستم دوباره هینا را صدا بزنم، که اخم غلیظی روی ابروانم دیده می
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های هینا تکان خوردند.پلک  

 کائوری گفت:

  هات رو باز کن.هینا، چشم -

لحن صدایش برخالف چند لحظه پیش، خوشحال و امیدوار بود. چشمان نگران 

  و امیدوارش خیره به هینا بودند تا چشمانش را باز کند.

هینا چشمانش را آرام آرام باز کرد و پس از چند باز پلک زدن، نگاهی به ما 

  شد. جان و آرامش ملودی گوشمانانداخت. صدای بی

  ها.سالم بچه -

خندیدم. خوشحال بودم که هینا حالش خوب است. آن همه نگرانی و خشم را 

کند. مقابلم است و به ما نگاه میکشیدم که هینا را سالم ببینم و اکنون، او 

توانستم ام را بگیرم. نمیتوانستم جلوی لبخند و هر از گاهی خندهنمی

  خوشحال نباشم.

  ا سخن را آغاز کرد.تاتسومی پیش از م

  هینا چان، حالت چطوره؟ درد داری؟ -

ی نفی تکان داد، که کائوری از خوشحالی خندید و با صدای هینا سری به نشانه
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 بغض داری گفت:

  خدا رو شکر. -

ی کائوری شک نداشتم که بغضش از روی خوشحالی است. من نیز اگر به اندازه

  کردم.شک بغض میاحساساتی بودم، بی

هینا بلند شد و نشست. کازوما و جیوبا آمدند و باالی سرمان ایستادند. کازوما 

 دست به سینه شد و گفت:

  خوبه که درد نداری. -

ی هینا گذاشت و گفت:هینا نگاهش کرد. کائوری دستش را روی شانه  

  خوای برات بیارم؟هینا، چیزی می -

  نه. -

و گفت:پس از حرفش، سرش را به سمت من چرخاند   

  ناتسونو، فقط تو ساکتی. -

ای کردم و خیره نگاهش کردم. لب وا کردم که چیزی بگویم، اما تک خنده

  شد، گفت:ام زد و درحالی که بلند میتاتسومی به شانه

هینا چان، این ساکته؟ این تا چند دقیقه پیش داشت با هممون دعوا  -
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  کرد.می

  هینا خندید.

  ه.خوشحالم که حالت خوب -

 هینا نگاهم کرد و گفت:

  منم خوشحالم که همه چیز تموم شد. -

این حرفش باعث شد سؤالی به ذهنم برسد. سرم را به سمت کازوما و جیوبا که 

باالی سرمان ایستاده بودند، چرخاندم. یک تای ابرویم را باال دادم و کنجکاو 

 پرسیدم:

  تموم شد دیگه، درسته؟ -

  فم تکان داد.کازوما سری در تأیید حر

  اگه تموم نشده بود، امکان داشت که االن هینا بازم تغییر کنه. -

نگاهی به ساعت انداختم. بیست دقیقه مانده به یک. حق با کازوما بود. تغییر 

  داد.نکردن هینا، نشان از حل شدن این قضیه می

کرد، گفت:هینا نفس عمیقی کشید و درحالی که به زمین نگاه می  

  خره تموم شد.باال -
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  ی ما چرخاند.سرش را باال آورد و نگاهش را میان همه

که کمکم کردین.از همتون ممنونم، از این -  

ی هینا زد و گفت:کائوری درحالی که اخم کرده بود، به شانه  

  هینا، چرت و پرت نگو. -

تر کرد. هینا نیز اش، لبخندم را عمیقصدای معترض و لحن دلخور ساختگی

  د.خندی

 تاتسومی که سر پا ایستاده بود، چند قدم جلو آمد و گفت:

من دیر از ماجرا خبردار شدم، اما خب، تونستم وارد جمع دوستانتون بشم.  -

هینا چان، هممون تالش کردیم، پس از ما تشکر نکن. هممون دوست داریم، 

  پس طبیعیه که کنارت باشیم.

کردم که بغض کرده. به کائوری و هایش را تر کرد. حس هینا با زبانش لب

  تاتسومی ملحق شدم.

زنم تا تو رو دفعه من به سنگ دست میراست میگن، اگه باز تشکر کنی، این -

  بکشم.

اش را به کازوما و باره از روی لبش ماسیده شد و او نگاه جدیلبخند هینا یک
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شدم که  جیوبا سان دوخت. از تغییر حالت آنی هینا، تعجب کردم و کنجکاو

  بدانم موضوع چیست.

  کنین؟االن، سنگ رو دوباره مهر و موم می -

  با سوال هینا، همگی به کازوما و جیوبا نگاه کردیم تا جواب سؤال را بدانیم.

ای از درون جیب شلوارش درآورد و کازوما به سمت سنگ به راه افتاد. کیسه

هایی ه از یکی از شمعخم شد و کیسه را مقابل سنگ گذاشت. سپس با استفاد

که خاموش شده بود، سنگ را به داخل کیسه هل داد. کیسه را برداشت و بلند 

 شد.

گشت، گفت:اش برمیدرحالی که به سر جای قبلی  

که مهر و مومش کردیم، دوباره به بریم و بعد از اینسنگ رو به انجمن می -

  فرستیم.فضا می

ای کرد و ادامه داد:تک خنده  

  شیم که با یک شهاب سنگ به زمین نیاد.دفعه مطمئن میاین -

  لبخند کوچکی کنج لبم جای گرفت.

 گفتم:
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  موفق باشین. -

  کازوما لبخندی زد.

ممنون. -  

 ) پارت پنجاه و دو(

*** 

نزدیک هواپیما ایستادیم. به هواپیمای بزرگ پشت سر جیوبا و کازوما نگاه 

هواپیما، دقایقی دیگر به سمت توکیو پرواز کردم. ساعت یازده صبح بود و این 

داشت. من، هینا، کائوری و تاتسومی؛ همگی برای خداحافظی با جیوبا سان و 

 کازوما آمده بودیم.

  هینا اولین کسی بود که سر سخن را آغاز کرد.

  خواید برید؟جیوبا سان، مطمئنید می -

  جیوبا سان لبخندی زد.

دیگه واگذار کردم. سنگ هم که قراره برگرده  مدیریت پرورشگاه رو به یکی -

جا دیگه کاری برای انجام دادن ندارم، درسته؟ بهتره که برگردم سر به فضا. این
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  ام.کارم و پیش خانواده

  هینا سری تکان داد.

درسته. -  

 جیوبا سان به ما نگاه کرد و گفت:

ما سه نفر مراقب با تاتسومی چان که کاری ندارم، چون بزرگترینتونه، ولی ش -

  خودتون باشید. از این به بعد دیگه سعی کنین وارد دردسر نشین.

ای کردم و گفتم:تک خنده  

  اگه دردسر خودش بخواد بیاد سمت ما چی؟ -

 هینا اعتراض کرد:

  خوام.ناتسونو، تو حرف نزن. من دیگه دردسر نمی -

  ه من رفت.ای باش مرا به خنده وا داشت. هینا چشم غرهصدای حرصی

 کائوری گفت:

  تو مهر و موم سنگ موفق باشین. -

  کازوما: ممنون.

با شنیدن صدایی که اعالم کرد وقت پرواز کازوما و جیوبا سان رسیده، با هم 
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های خود را برداشتند و به دست دادیم و از هم خداحافظی کردیم. آن دو ساک

  سمت هواپیما به راه افتادند.

بلندی گفت:هینا با صدای   

  سفر خوبی داشته باشین، خداحافظ. -

هر دو لبخندزنان برگشتند و به معنای خداحافظ دست تکان دادند. چندی 

  نگذشت که ما بین مسافران دیگر، از دید پنهان شدند.

  نفس عمیقی کشیدم.

  بیاین ما هم برگردیم خونه. -

  کائوری دست به سینه شد.

  ی بگردیم و خوش بگذرونیم.نخیر، اول باید بریم حساب -

  هینا هم دست به سینه شد و به کائوری پیوست.

  موافقم. -

  شان من و تاتسومی را خنداند.گانهلحن صدای بچه

 گفتم:

  باشه، باشه، بریم بگردیم. -
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هایشان را باال بردند و داد زدند:هر دو دست  

  + ایول.

فرودگاه خارج شدیم تا  سری از روی تأسف ساختگی تکان دادم و با هم از

  برای اولین بار پس از کلی گرفتاری، خوش باشیم!

*** 

  دانای کل #

کردند و تاریکی را از های آتش در جای جای سالن بزرگ، خودنمایی میشعله 

بردند. خون سرازیر شده از افراد، زمین را نقاشی کرده و یک دریای بین می

شدند، خوف جانی که در اطراف دیده میبیخون تشکیل داده بود. جسدهای 

کرد. سقف درحال ریزش بود و تمامی وسایل درون را در دل آدم ایجاد می

  سالن، روی زمین ریخته و برخی شکسته و برخی درحال سوختن بودند.

  ماند.نمای سالن، درست مانند انعکاسی از مرگ می

شد!بود و شنیده می هایش در دیوارها ماندهاو رفته بود، لیکن زمزمه  

  مرگ! مرگ! مرگ! -

  از این گرفتاری، هیچ کس نبود که جان سالم به در ببرد، جز یک نفر.
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هایش از روی زمین هایش را محکم بر زمین فشرد و با استفاده از دستدست

بلند شد. بازوانش سوخته و پاهایش زخمی شده بودند. درد داشت و به خاطر 

فرو رفته بود. توانی برای راه رفتن نداشت، لیکن اش در هم دردش، چهره

  شد.جا خارج میمجبور بود. باید از این

لنگ لنگان و نفس نفس زنان، از میان جسدهای زخمی و سوخته گذشت. به 

   سختی خود را به در رساند و از آن محل کشتار خارج شد.

 )پایان(

8/6/1399  

 شنبه

که من رو همراهی کردید و رمانم رو به اینسخن نویسنده: خوانندگان عزیز، از 

پایان رسوندید، ممنونم. امیدوارم موضوع جذابی براتون بوده باشه و از 

که در پایان رمان چه اتفاقی خوندنش لذت برده باشید. برای فهمیدن این

باشید. "شکاف سرخ"افتاده، منتظر جلد دوم رمان، با اسم   
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 تیکه ای از جلد دوم )شکاف سرخ(:

تپید و عرق سردی از دویدم. قلبم تند تند مینفس نفس زنان در راهروها می

  دیدم.ام سرازیر بود. همه جا تاریک بود و به سختی مقابلم را میپیشانی

ی چه کسی بود؟ در شد، لیکن صدای قهقههصدای قهقهه رفته رفته بیشتر می

ردم و وقتی به داخل کدویدم و درها را باز میراهروهای تاریک و قدیمی می

های دیگر نگاه گشتم و به اتاقدیدم، برمیکردم و کسی را نمیها نگاه میاتاق

  کردم.می

لرزید و این لرزش وقتی که به بغض کرده و هراسان بودم. دست و پایم می

  درون آخرین اتاق نگاه کردم، بیشتر شد.

ی مقابلم نگاه حنهنفسم بند آمده و من با چشمانی متعجب و ترسیده، به ص

دانستم چه واکنشی نشان دهم، کردم. دستم را جلوی دهنم گرفتم. نمیمی

  تنها کاری که توانستم بکنم اشک ریختن و فریاد زدن بود:

  نه! -

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
266 

 

 زندگی دووجهی

 سوما غفاری کاربرانجمن تک رمان 
 

 

 

 

این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی 

 .برداری پیگرد قانونی دارد

 .به سایت تک رمان مراجعه کنید برای منتشر کردن آثار خود

TaakRoman.IR 

Forums.TaakRoman.IR 


